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RESUMO 

 

Enquanto as escritoras afro-brasileiras confrontavam o sistema hegemônico branco, elas 

perceberam, dentro do próprio movimento negro, resistência ao reconhecimento e às 

especificidades das suas escritas. A escrevivência – termo criado por Conceição Evaristo e 

adotado por Miriam Alves a fim de descrever a sua escrita – rompe os muros das 

discriminações paralelamente caminhantes, gênero e etnia; atribui especificidade à escrita de 

expressão do corpo negro feminino; e ocupa o lugar de direito da mulher negra na literatura e 

na epistemologia. Este trabalho investigou como se constituiu a escrevivência e quais os 

caminhos estéticos e ideológicos foram percorridos por esta epistemologia a fim de enredar os 

contos de Mulher Mat(r)iz (2011), de Miriam Alves. Desse modo, passeamos por análises 

sociológicas, culturais e literárias: memória africana, etnia, corpo feminino, classes 

econômicas, violências, linguagem e público. Para tanto, consideramos necessário um estudo 

acerca da história e dos contextos que produzem a Literatura Afro-brasileira de autoria 

feminina, bem como dos seus diálogos com o feminismo negro e as questões sociais e 

individuais que vivenciam a mulher negra na sociedade brasileira. Em nossa análise, 

deixamos falar vozes representantes da literatura afro-brasileira de autoria feminina, como a 

própria Miriam Alves, Conceição Evaristo e Lívia Natália. Além delas, a discussão é 

subsidiada pelos teóricos Constância Lima Duarte (2010), Eduardo de Assis Duarte (2014), 

Maria Nazareth Fonseca (2002), entre outros nomes que teorizam sobre escritas afro-

brasileiras, a expressão feminina da mulher negra e suas vivências.  

Palavras-chave: Literatura Afro-brasileira de Autoria Feminina; Escrevivência; Miriam 

Alves; Conceição Evaristo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

While confronting the white hegemonic system, Afro-Brazilian writers noticed – within the 

black movement itself – some resistance to the recognition and to the specificities of their 

writings. The writability (escrevivência) – expression created by Conceição Evaristo, and 

adopted by Miriam Alves in order to describe her writing – breaks the walls of prejudices that 

walk side by side, such as gender and ethnicity. It also assigns specificity to the expression of 

the black female body in writing, and occupies the rightful place of black women in literature 

and in epistemology. This work aims to investigate how the writability and the aesthetic and 

ideological paths covered by this epistemology are created in order to entangle the stories of 

Mulher Mat(r)iz (2011), written by Miriam Alves. In this way, we explore sociological, 

cultural and literary studies: African memory, ethnicity, female body, social classes and 

economic positions, violence, language and receptivity. Therefore, we consider necessary to 

research the history and the contexts which produce the Afro-Brazilian Literature of female 

authorship. It is also important to consider its dialogues with black feminism and with the 

social and individual questions that black women experience in Brazilian society. In our 

analysis, we collect statements from some representatives of the Afro-Brazilian literature of 

female authorship, such as Miriam Alves, Conceição Evaristo and Lívia Natália. In addition, 

the discussion is supported by the theorists Constância Lima Duarte (2010), Eduardo de Assis 

Duarte (2014), Maria Nazareth Fonseca (2002), among others that write about Afro-Brazilian 

writings, black women expressions and their experiences. 

 

Keywords: Afro-Brazilian literature of Female authorship. Writability. Miriam Alves. 

Conceição Evaristo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Literatura Afro-brasileira surge em meio às reivindicações e manifestações culturais 

dos movimentos negros espalhados por todo o país. Na busca por direitos sociais, igualdade e 

quebra dos preceitos hegemônicos, militantes e apoiadores da negritude de capitais como 

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo uniram-se em um movimento único e de 

caráter nacional, o Movimento Negro Unificado - MNU. As vozes da negritude, silenciadas 

nas grandes mídias, encontravam lugares através do espaço cedido para publicações nos 

boletins de informações e no Jornal do MNU, organizados pelas seções regionais e nacional 

do movimento. Em 1978, é criada a série de coletâneas Cadernos Negros, abrindo espaço para 

escritores e escritoras afro-brasileiras publicarem os seus poemas. Em 1980, foi fundado o 

Quilombhoje, grupo literário que propunha o incentivo à leitura e o estudo da literatura e da 

cultura negra. Em 1982, com a entrada de Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, Miriam Alves 

e Oubi Inaê Kibuko, o grupo assumiu a organização dos Cadernos Negros, cuja edição, na 

época, era de responsabilidade do Cuti, com apoio de Jamu Minka.  

Na atualidade escritores e escritoras afrodescendentes encontram sua liberdade na 

escrita, onde fazem do seu povo sujeito de enunciação, voz esclarecedora, voz que grita e 

assume com orgulho sua etnia na sociedade brasileira. Numa sociedade predominante 

patriarcal, a mulher negra enfrenta experiências complexas. Além da etnia, também sofre 

preconceitos por ser mulher, colocando-a dentro do estereótipo de que é frágil e inferior. 

Dentro do próprio movimento negro, escritoras negras encontravam dificuldades nos diálogos 

que propunham a existência de uma literatura afro-brasileira de autoria feminina, essa não só 

sempre existiu como compreende algumas especificidades. Na defesa e na tentativa de 

explicar o conceito do fazer literário afrodescendente, Conceição Evaristo criou o termo 

escrevivência, que ganhou aprovação por parte de outras escritoras, sendo adotado por 

algumas como termo caracterizador de suas escritas.  

A escrevivência expressa as vivências do corpo negro feminino através da escrita. 

Veremos ao decorrer deste estudo, que a sensação de limitação empregada nesta definição 

será desfeita diante da amplitude das vivências atribuídas às personagens, pois elas partem das 

múltiplas experiências do que representa ser mulher negra na sociedade brasileira. A nossa 

afrobrasilidade é influência dos nossos antepassados africanos, com suas culturas, crenças, 

ritos, espiritualidade, culinária, entre outros aspectos. Tais traços vieram como herança 

identitária e cultural que unidos a contextos históricos etnocêntricos, hegemônicos e 

patriarcais construíram as vivências das mulheres brasileiras contemporâneas, as quais se 

encontram diariamente em processos de desconstrução e reconstrução de suas identidades, e 
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continuam lutando e reivindicando seus direitos, em busca de respeito, valorização do gênero, 

da etnia e de seus lugares de fala.   

A escolha da autora deve-se por alguns motivos: a sua vida ativa dentro da militância e 

da história da literatura afro-brasileira; a sua vasta publicação textual, literária e científica; o 

auto reconhecimento da escrevivência dentro da sua escrita; a riqueza do corpo negro 

feminino presente no corpus Mulher Mat(r)iz; e a ousadia da escritora por colocar algumas de 

suas personagens em lugares fora do comum das representações feitas nas literatura brasileira 

e afro-brasileira. Vivente de muitas experiências na militância literária da negritude, Miriam 

Alves entende a importância do seu lugar de fala. Os seus poemas, contos, romances e ensaios 

dedicam-se ao protagonismo da mulher negra e aos estudos que tratam das temáticas que 

envolvem gênero, etnicidade e literatura. Seu livro Mulher Mat(r)iz, composto por onze 

contos, expressa diferentes vivências do corpo negro feminino. São eles: Abajur, A cega e 

negra – uma fábula, Alice está morta, Amigas, Minha flor, minha paixão, O retorno de 

Tatiana, Xeque-mate, Os olhos verdes de Esmeralda, Cinco cartas para Rael, Um só gole e 

Brincadeira.  

Realizar um estudo sobre o papel da escrevivência na literatura afro-brasileira de 

autoria feminina exige que adentremos em diversos âmbitos dos Estudos Culturais, além 

disso, por se tratar de uma epistemologia que estuda uma ferramenta de escrita literária, é 

necessário considerarmos o tripé da análise literária: autoria, texto (linguagem) e público. 

Desse modo, dividimos o trabalho em capítulos que buscam contar o caminhar da história por 

trás de Mulher Mat(r)iz: as lutas antecedentes à sua publicação e os caminhos percorridos pela 

escrevivência de Miriam Alves como ferramenta da construção do livro até a sua concretude.  

O primeiro capítulo tem o intuito de apresentar aos leitores a Literatura Afro-brasileira 

de autoria feminina. Iniciando a nossa caminhada, mergulharemos no passado e, através de 

Foé (2013) e Alves (2010), discutiremos o surgimento da literatura afro-brasileira e dos 

contextos sociais que lhe cercavam. Em seguida, enfrentaremos estradas repletas de 

obstáculos, conheceremos os cânones (REIS, 1992), os caminhos estéticos e ideológicos 

presentes nessa construção literária (FONSECA, 2002; DUARTE, 2014; CUTI, 2002, entre 

outros). Passearemos pelas trajetórias das escritoras afro-brasileiras, pelas discussões dos 

feminismos e dos lugares de fala (CARNEIRO, 2003; BUTLER, 2017; RIBEIRO, 2017, entre 

outros). Repousaremos no segundo capítulo, no qual conheceremos a vida de Miriam Alves, 

através de suas próprias palavras, finalmente abrindo as portas para os enredos de Mulher 

Mat(r)iz (2011).   

Pegaremos uma nova trilha, seguiremos para o terceiro capítulo. Nele adentraremos no 

mundo da escrevivência, visitaremos a sua conceituação e a sua importância como objeto de 
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estudo epistemológico, para isso dialogaremos com Conceição Evaristo (2017) e Lívia Natália 

Souza (2018). Esta trilha será mais longa, lá encontramos as personagens expostas às 

múltiplas vivências, e assim, entenderemos como são produzidos os protagonismos de cada 

personagem através da escrevivência, e junto a isso, veremos como os contos são construídos 

e enredados. Em todo este percurso conheceremos e debateremos como a memória africana e 

ancestralidade está presente nas vivências das personagens do livro (EVARISTO, 2017); 

como as representações étnicas se apresentam nos enredos, através de Florentina da Silva 

Souza (2006) e Nascimento (2009); saberemos e nos indignaremos com as várias 

discriminações e as configurações de violências sofridas por cada personagem feminina 

(DUARTE, 2010; SALGUEIRO, 2011; MICHAUD, 1989); conheceremos personagens 

constituídas em diversas classes sociais (DALCASTAGNÈ, 2015 e MORAIS, 2015), 

entraremos em suas casas; visualizaremos as expressividades do corpo feminino negro, suas 

sexualidades e afetividades (FOUCAULT, 1993; BUTLER, 2017; HOOKS, 2013). Ao fim do 

terceiro capítulo, caminharemos por linhas mais literárias, e passearemos pelas escolhas de 

linguagem, narrativas e discursivas (LAKOFF, 2010 e RIBEIRO, 2017), além de debatermos 

a quem se destina a escrevivência de Mulher Mat(r)iz. 

Ao fim desta viagem, esperamos não apenas ter percorrido os caminhos propostos, 

mas evidenciado a relevância dessa epistemologia e seus recursos para os estudos literários 

afro-brasileiros e de gênero feminino. Além disso, esta pesquisa apresenta uma proposta aos 

estudos culturais, pois pretende suscitar diálogos que versam sobre identidade, gênero, etnia e 

outros temas que se desdobram a partir desses. Desse modo, o presente trabalho versa sobre 

literatura e cultura, promovendo diálogos e articulações entre as temáticas citadas, entendendo 

o texto literário como um texto indissociável do meio cultural em que ele é produzido e 

significado. 

Acreditamos na contribuição desta pesquisa para a valorização da literatura afro-

brasileira de autoria feminina, cremos também na sua representação como um pequeno passo 

para um ensino literário justo, humanizante, solidário e culturalmente diverso. Assim, 

consideramos a importância e a prática da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, incluindo no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

presença da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Africana". Além de trazer 

orientações jurídicas, a lei nos propicia o ensino e o aprendizado da consciência e do respeito 

às questões raciais. Desse modo é urgente que passemos a valorizar essa cultura dentro dos 

meios acadêmicos, permitindo que mais estudos, trabalhos e pesquisas abordem temáticas 

afro-brasileiras e africanas e suas literaturas tão representativas de nossa história real e 

memórias. 
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1. LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE AUTORIA FEMININA 

 

Miriam Alves é uma escritora de literatura afro-brasileira, que esteve e mantém-se 

comprometida na defesa dessa vertente literária, seja através dos seus textos literários, 

teóricos, ou da sua militância. Analisar uma de suas obras, como aqui se faz com Mulher 

Matriz (2011), é considerar os âmbitos em que a autora exerce a sua voz. Portanto, julga-se 

necessário passear por discussões que também atravessam o fazer literário de Alves, seja a 

epistemologia da literatura afro-brasileira, as teorias de gêneros que envolvem tal literatura e 

os contextos históricos de militância que contribuíram para a sua escrevivência. 

Portanto, pensar o termo “Literatura Afro-brasileira de autoria feminina” é um 

exercício extenso. Entender que tal tema, atualmente tão debatido, não se faz novo é ponto 

essencial para o início da discussão. Compreender as representações que existem por trás de 

cada denominação do conceito é encarar realidades silenciadas por séculos, é resgatar ponto 

de vistas, vivências e histórias que estiveram em segundo plano, ou, que nunca chegaram aos 

ouvidos de muitos que delas foram privados, de muitos que mantiveram-se “amarrados” ao 

que chamamos de cânone, ou de “mãos dadas” aos que fazem o cânone.  

O termo Literatura Afro-brasileira já traz consigo uma gama de debates, a começar 

pelas polêmicas que abrangem o seu lugar na Literatura Brasileira; e o uso das nomenclaturas: 

Literatura Afro-brasileira ou Literatura Negra? Tal discussão não se compõe como fechada, 

pois, como diz Eduardo de Assis Duarte (2006) e intitula em um dos seus artigos, é a 

“Literatura Afro-brasileira: um conceito em construção”. Apesar de tantos avanços e da lupa 

que se tem colocado sobre esse modo de fazer literatura, alguns autores preferem a utilização 

do termo Literatura Negra, outros defendem o uso de Literatura Afro-brasileira, outros nomes 

utilizam os dois termos como sinônimos, ou termos complementares. Outros debates também 

se fazem presentes, elencando categorias como autoria, ponto de vista, temáticas, linguagem e 

público, não esgotando por aqui a complexidade do debate. Esse, apesar de complexo, é 

essencial, considerando as várias lacunas que resultaram no silenciamento dessas vozes 

literárias, e que, hoje, não pode ser resolvido com uma mera e rasa discussão. Contrariamente, 

é um debate que se configura como lugar de inclusão de voz, de protagonismos de 

representações e de escritas dos que foram silenciados ou estereotipados; é um lugar que tenta 

preencher as lacunas, não as formar. 

Quando se fala em lacunas na literatura, costuma-se responsabilizar o cânone literário. 

Em algumas discussões, o cânone permanece como uma personagem viva, o cânone 

personificado. Acostumados a repetir conceitos, falamos ou ouvimos: “o responsável é o 

cânone...”. Nessas repetições de discursos alheios, esquece-se de responsabilizar quem faz o 
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cânone, entender o que está por trás do cânone. Não se faz interessante falar de cânone sem 

adentrar em discussões dos estudos culturais, sem citar as discussões sobre identidade, gênero 

e os estudos feministas. Pois, se o “cânone” mantém um padrão literário e um padrão de quem 

faz literatura e “boa” literatura, e nesse padrão, majoritariamente, temos títulos que retratam o 

ponto de vista do homem, e principalmente, do homem branco; logo, conclui-se que deixam à 

margem do cânone mulheres... e, como uma certa hierarquização dos inúmeros preconceitos 

que parecem reger uma sociedade, menos representada pelo cânone está a mulher negra. 

É aqui que chegamos ao ponto chave da discussão: o que é a literatura afro-brasileira 

de autoria feminina? Como ela se constrói? Como ela vem ganhando destaque através de suas 

representantes, que passaram e ainda passam pelo obstáculo de fazer uma escrita de mulheres 

marginalizadas, que possa ser reconhecida como literatura? Na tentativa de construir respostas 

para tais indagações, veio a necessidade de dividir as discussões iniciais em três partes, para 

então uni-las. Assim, também se procura fazer entender os caminhos e as discussões que tais 

autoras tiveram que enfrentar para conquistar o seu espaço atual na escrita literária.  

 

1.1 Literatura Afro-brasileira: contextos históricos influenciadores  

 

A produção artística negra brasileira foi influenciada por fatores históricos mundiais 

que representam a luta pela liberdade das ditas “minorias”, ou grupo subalternizados. Tal 

influência repercute, principalmente, nas músicas e nos textos literários. Fora do meio 

artístico e cultural, tais fatores contribuíram para a aquisição de direitos civis e para o 

desmascaramento da farsa da democracia racial. As discussões teóricas mundiais que giravam 

em torno do continente africano, e a própria guerra pela descolonização e liberdade dos países 

africanos, também foram fatores significativos para um novo olhar à literatura.  

Sobre os debates e questionamentos levantados sobre África, as relações de poder e 

questões raciais, Foé (2013) faz um apanhado, que vai desde o Iluminismo até a modernidade. 

Além de falar sobre as tentativas de diálogos entre o continente africano e o europeu, Foé 

também traz pensamentos de teóricos e nomes que se destacaram no debate sobre o negro e a 

África. O autor explica, a partir de Quillet (1976), que em tais relações de poder e escravidão, 

desde os tempos primórdios mitológicos, o vencido sempre se torna desqualificado e tem a 

sua humanidade questionada. Assim, surge uma questão hierárquica entre as raças, colocando 

o homem negro escravizado como inferior ao homem branco dominador, e o continente 

africano como lugar de selvagens. Tal ideia “cientifista” era constantemente reproduzida por 

estudiosos de África, e movimentos literários africanos viram-se na tentativa de desconstruir 
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tal visão essencialista. No entanto, a ideia de unicidade africana, criada pelo pan-africanismo, 

promoveu um discurso também essencialista da sociedade negra. 

Em meio aos movimentos políticos e ideológicos, em alguns países africanos, a 

literatura passou a circular por meio da imprensa, através de jornais e periódicos. Seguia o 

modelo europeu, romantizando o colonizador, porém, com o tempo, o caráter nacionalista 

ganhou força. No período de independência de alguns países africanos, as manifestações 

literárias passam a enfocar o pós-guerra e as questões relativas ao período. Dessa forma, a 

literatura, que passou por um processo de “desromantização” para uma fala forte nacionalista, 

passa a evocar uma fala não apenas denunciadora, mas uma fala valorativa de suas tradições e 

costumes, como forma de resistência à hegemonia cultural colonizadora e aos estereótipos 

atribuídos aos negros e africanos. Desse modo, os países africanos, além de lutarem por suas 

liberdades em guerras, também lutavam através do meu artístico literário.  

Na Europa, as manifestações pelas igualdades de direitos civis tiveram grande impacto 

mundial. Na França, na década de 60, movimentos estudantis lutavam por mudanças nas 

relações de sexo, gerações e raças. A onda de manifestações espalhou-se pelo continente; a 

mobilização e a persistência contra as ordens vigentes na época permitiram a amplitude e o 

fortalecimento dos ideais de liberdade civil, de democracia, direitos das minorias, e das 

igualdades entre os sexos, as orientações sexuais e as raças. Tais manifestações fizeram 

emergir movimentos sociais como o feminismo e os movimentos negros, que procuravam 

lutar pelos direitos dos afrodescendentes, além de resgatar e enaltecer a identidade negra.  

Nos Estados Unidos, mesmo após o fim da legalizada segregação racial, os negros 

viam-se impedidos de possuírem direitos iguais aos brancos. A segregação racial americana, 

que sempre existiu desde o período escravocrata, separava ideologicamente e fisicamente 

negros e brancos. Os negros, apesar de exercerem atividade remunerada, não podiam 

frequentar os mesmos lugares que os brancos, nem compartilhar de nada em comum, como 

repartições, escolas ou um simples assento. A separação teve o seu “fim” em 1964, a partir da 

Lei dos Direitos Civis, assinada por Lyndon Johnson. Não obstante, o preconceito diante da 

livre circulação continuou, e os afro-americanos prosseguiram a lutar pelos seus direitos e 

pelo livre acesso às diversas atividades sociais e culturais, reivindicadas através de 

movimentos organizados. Entre esses, Miriam Alves (2010) cita o The Black Arts Movement, 

movimento que suscitou a criação de editoras e permitiu a publicação de livros e revistas, 

trazendo a produção literária e de crítica social de cidadãos negros, além de implementar a 

criação de um departamento de estudos americanos africanos nas universidades americanas, o 

African American Studies. Conforme a autora: 
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O BAM envolveu um grande número de escritores, inspirou os negros a escrever a 

partir de suas experiências enquanto negros, enriquecendo com essas obras, a 

literatura afro-americana, o que gerou uma estética a partir da forma distinta de olhar 

o mundo e criar a partir da vida e cultura negras. Contestando, recusavam-se a 

aceitar o cânone literário americano que não valorizava a diversidade de ideias das 

minorias raciais, considerando que, antes do aparecimento BAM, a literatura de 

língua inglesa era dominada por autores brancos. (ALVES, 2010, p. 17) 

 

Movimentos como o The Black Arts Movement (BAM) influenciaram o mundo 

literário, em especial o dos países da diáspora negra. Dessa forma, todo este caminho 

percorrido pelas discussões africanas e raciais, também serviu de influência para os 

movimentos negros literários brasileiros, pois, segundo a escritora Miriam Alves, os jovens 

negros brasileiros que participavam dos Movimentos Negros na década de 60 se mostravam 

interessados pela Literatura Africana, “em especial a Literatura Angolana, que chegava ao 

Brasil em fotocópias pelo correio, apesar da censura, e rapidamente eram reproduzidas e 

distribuídas entre os interessados” (ALVES, 2010, p.20).  

E foi em meio à censura nacional, que os movimentos negros brasileiros começaram a 

ganhar força. Isso porque, em plena ditatura brasileira, o governo ditatorial pregava o mito da 

democracia racial, aproveitando-se da diversidade étnica e cultural do país e desenhando um 

país igualitário, embora, a prática fosse contrária, impedindo qualquer manifestação que 

exigisse liberdade de expressão e de igualdade entre as classes e movimentos que 

representassem as “minorias”. Prova da desigualdade de direitos, é que antes da década de 60, 

podia-se encontrar uma espécie de segregação americana na imprensa brasileira: as 

associações negras que lutavam em prol dos direitos dos afrodescendentes, viram-se na 

obrigação de criar jornais que denunciassem as discriminações e violências raciais, pois tais 

conteúdos não eram abordados na chamada grande imprensa (ALVES, 2010). Além disso, 

através da criação desses jornais, também podemos encontrar uma semelhança com o início 

da escrita literária africana por meio da imprensa, pois, tais jornalistas – também intitulados 

de imprensa negra – abriam espaços para as publicações dos textos literários dos negros.  

Na década de 70, o movimento negro brasileiro se reestrutura espelhando-se nos 

movimentos europeus, americanos e africanos. Na Bahia, em 1975, ocorre a primeira 

apresentação do Ilê-Aiyê. O bloco carnavalesco surge na intenção de valorizar a beleza negra 

e em resposta “à proibição dos negros participarem dos chamados „blocos de brancos‟ 

(SOUZA, 2015, p. 213). O Ilê-Aiyê abre, então, portas para outros blocos como Malê, 

Olodum e Araketu. Em São Paulo, no ano de 1978 é criado o Movimento Negro Unificado 

contra a Discriminação Racial, que, posteriormente, tornou-se o Movimento Negro Unificado 

(MNU). Com ramificações em capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Bahia, tal 
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movimento lutava contra e externava a desigualdade racial brasileira e a violência racial. Em 

1981, a seção baiana criou o NÊGO: Boletim Informativo do MNU-Ba: 

 

Apresentado em formato duplo ofício com média de cinco folhas por número e uma 

tiragem de três mil exemplares, contando com a participação de militantes e 

simpatizantes do movimento, o periódico publica matérias e informações sobre os 

mais diversos assuntos ligados a tradições e culturas negras. Os textos discutem 

temas de interesse da população afrodescendente na Bahia, como racismo, história, 

situação da mulher negra, saúde, trabalho, religiões, carnaval e violência policial 

contra negros e mestiços, entre outros assuntos. (SOUZA, 2005, p. 201) 

 

 A criação do boletim Nêgo foi essencial para os movimentos negros existentes no 

Brasil, pois, a partir dele, surgiram inúmeros textos de produção intelectual afro-brasileira, 

resultantes dos debates das temáticas citadas acima. Em 1987, a partir do aumento da tiragem 

de três mil exemplares para cinco mil, o projeto ganha a categoria de jornal, e passa a 

denominar-se Nêgo – Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado: “fica sob 

responsabilidade das seções nacionais da entidade, porém a redação e a distribuição 

permanecem na Bahia” (SOUZA, 2005, p. 204). Em 1989, e razão do Congresso do MNU, o 

nome sofre mais uma alteração e ganha o título de Jornal do Movimento Negro Unificado. 

Valorizando a produção artística negra, foi no ano de 1978, que surgiu um projeto 

voltado majoritariamente para o âmbito literário, o grupo Quilombhoje criou a série chamada 

Cadernos Negros, onde eram – e são até hoje – publicados contos e poemas de escritores e 

escritoras afro-brasileiras. Assim, finalizamos, com a palavra da nossa autora de estudo, 

afirmando que “para preencher os espaços em brancos do estudo da literatura brasileira, urge 

considerar a Literatura Negra/Afro-brasileira dentro de seu contexto de surgimento e 

existência, revelando as faces de um Brasilafro em versos e prosa.” (ALVES, 2010, p.57). 

 

1.2 Literatura Afro-brasileira: cânone, caminhos estéticos e ideológicos  

 

Desde o período colonial, os trabalhos dos afro-brasileiros se fazem presente em 

praticamente todos os campos da atividade artística, mas nem sempre obtendo o 

reconhecimento devido. No caso da literatura, essa produção sofre, ao longo do 

tempo, impedimentos vários à sua divulgação, a começar pela própria materialização 

em livro. Quando não ficou inédita, ou se perdeu nas prateleiras dos arquivos, 

circulou, muitas vezes, de forma restrita, em pequenas edições ou suportes 

alternativos. (ALVES, 2010, p. 41). 

 

Literatura negra, literatura afro-brasileira ou literatura brasileira? Muitas discussões 

estão atreladas aos termos que procuram denominar esta literatura. Aqui, faremos um estudo, 

abrangendo as principais discussões e conhecendo os caminhos tomados por esse fazer 

literário. 
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No Brasil, a autodenominação de Literatura Negra teve início, segundo Alves (2002), 

no final da década de 70, quando escritores e escritoras se uniram em um coletivo a fim de 

ampliar o território da literatura e reivindicar os lugares de escrita de homens e mulheres 

negras. Mais tarde, esses escritores e escritoras uniram-se na publicação da série Cadernos 

Negros. Para Duarte (2014, p. 20), “a publicação dos Cadernos, contribui em muito para a 

configuração discursiva de um conceito de literatura negra”, pois desde 1978, publicam 

produções literárias voltadas para o combate ao racismo, através de uma militância do 

movimento negro. Tais produções trazem o tema do negro em conjunto com outros discursos, 

como o da coletividade, individualidade, memória e inserção cultural.  

Cuti (2002), em seu artigo “O leitor e o texto afro-brasileiro”, defende a utilização do 

termo Literatura negra-brasileira, apoiado na discussão étnica e fala sobre o “ideal de 

brancura”.  O autor nos remete ao período de abolição no Brasil, em que a escravidão ganhou 

o sinônimo de “mancha negra”, era então, preciso apagar tal mancha. Em um constante 

processo de valorização do colonizador europeu, uma das formas de apagar a “mancha negra” 

era a valorização do termo “mestiço”, como uma espécie de branqueamento da população, de 

dar ao negro mestiço uma parte branca, descaracterizando-o como negro. O termo “mestiço” 

passaria, então, a ser um termo clarificador da população brasileira, pois dava o direito de 

escolha de um lado, porém, segundo o autor, “quem vestirá os farrapos dos escravos? Às 

vestes da casa-grande não faltam candidatos, todos exacerbados nesse silêncio de ser branco 

até as últimas consequências” (CUTI, 2002, p. 22). Segundo Munanga: 

 

Os defensores do branqueamento progressivo da população brasileira viam na 

mestiçagem o primeiro degrau nessa escala. Concentraram nela as esperanças de 

conjurar a “ameaça racial” representada pelo negro. Viram-no como marco que 

assinala o início da liquidação da raça negra no Brasil. (1999, p. 93) 

 

Tendo a literatura como representação social, tal necessidade de branqueamento da 

população também passa pelo texto literário, principalmente na relação que se dá entre leitor, 

texto e autor, o que “implica quase sempre a invisibilidade do leitor negro” (CUTI, 2002, p. 

23). Portanto, é importante que o escritor negro assuma sua “subjeção racial” no seu fazer 

literário, não só por uma questão de autovalorização da sua etnia, mas também como forma de 

falar e fazer literatura para o leitor negro, uma experiência que por muitos anos diante do 

“espectro da literatura nacional é a mesma de quem estivesse ouvindo uma conversa entre 

brancos, atrás da porta, do lado de fora” (Ibidem, p. 23), e só possuía uma opção: reconhecer 

o branco como único referente de autoria, de representação dentro do texto e de receptor do 

texto literário. Portanto, para o autor, é importante a utilização do termo “literatura negra 
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brasileira”, pois essa literatura desafia os escritores e escritoras a trazerem o negro como 

primeira pessoa no tripé literário: autoria, texto e público.  

Eduardo Assis Duarte utiliza o tripé autoria, texto e público unido a outras categorias 

– como temáticas e ponto de vista – para conceituar e defender a utilização do termo 

“literatura afro-brasileira”. Para o teórico, o termo torna-se mais abrangente, pois não cai no 

reducionismo, considerando que a utilização do termo “literatura negra” pode indicar tanto a 

literatura feita por autores negros, possuindo o negro como sujeito, através de uma escrita 

compromissada e militante, como também pode indicar a literatura sobre o negro, feita por 

autor não negro, que utiliza como aporte do seu texto a condição negra, a partir de uma visão 

distanciada. Essa última cai, por muitas vezes, no exotismo e na reprodução de estereótipos. 

Por isso, a importância de elencar categorias que definiria a literatura afro-brasileira, termo 

que para ele não é reducionista à cor da pele, mas que não abarca qualquer produção literária 

sobre negros.  

A primeira categoria é a temática. Ela não foca apenas no individuo do sujeito negro, 

mas a tudo que o constitui como sujeito social, cultural e artístico. Dessa forma, a temática da 

literatura afro-brasileira abrangeria questões das diásporas, da ancestralidade, além das 

questões atuais do ser negro ou negra na sociedade contemporânea. É importante dizer que, 

para o teórico, a questão da temática não deve ser compreendida como limitadora, pois ela 

não deve ser considerada de forma isolada, ou seja, a temática, por si só, não pode definir uma 

literatura afro-brasileira, pois essa categoria deve dialogar com duas outras: a autoria e o 

ponto de vista. 

A categoria autoria traz de volta a discussão do sujeito que escreve e da cor da pele 

desse escritor ou escritora. Enquanto uma das defesas de Cuti (2002) sobre a utilização do 

termo “literatura negra brasileira” está na conclusão de que, para escrever tal literatura, o 

escritor deve ser negro, Duarte (2014) fala sobre a abertura implícita do termo “afro-

brasileiro”, que, por si só, traz em seu conceito as “identidades compósitas oriundas do 

processo miscigenador”. Sendo assim, considerando apenas isso, a literatura afro-brasileira 

cairia na premissa que, para ser um escritor ou escritora dessa literatura, bastava a 

descendência afro. No entanto, o autor destaca dois pontos importantes: o risco da redução ao 

negrismo, ou seja, uma pessoa sem autonomia de fala, escrevendo sobre assuntos que só os 

negros ou os indivíduos colocados à margem da sociedade poderiam falar; e a perspectiva 

adotada por cada autor, afinal, existem autores negros que não se apropriam da discussão, ou 

seja, não colocam-se como escritores de literatura afro-brasileira. Além disso, aqui devemos 

considerar os escritores e escritoras que, apesar de fazer uma escrita que trate de temáticas 

afro-brasileiras, defendem fazer literatura brasileira. Esse é o caso da escritora negra 
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contemporânea Rita Santana, cuja escrita abrange a temática da mulher e da raça negra. Ela 

defende que a sua escrita é, sim, uma literatura brasileira. Mesmo tratando de assuntos que 

regem o conceito de literatura afro-brasileira, Santana tem a sua poesia inspirada na literatura 

clássica, focada no indivíduo e na interiorização, deixando de lado o coletivo. 

Portanto, a autoria da literatura afro-brasileira, para Duarte (2014), deve ser 

classificada a partir da relação entre escritura e experiência. Logo, a cor da pele já não é mais 

única condição na autoria, mas também, a relação da escrita com a experiência. Assim, para 

denominar-se afro-brasileiro (a), um autor ou autora precisa passar por um processo de escrita 

que, mais do que compromissada com a identidade, tenha experimentado e vivenciado 

questões que só indivíduos afrodescendentes podem enunciar, explicitar, representar. Além 

disso, tais escritores precisam identificar-se como pertencentes ao segmento da literatura afro-

brasileira. E assim, o autor cita escritores que possuem diferentes abordagens, mas que 

encontram-se na literatura afro-brasileira: Abdias Nascimento, Solano Trindade, Cuti, Cruz e 

Souza, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Geni Guimarães e Conceição Evaristo; os três 

primeiros imbuídos pela influência africana dos griots, pela ancestralidade, e pela voz da 

consciência e da comunidade; os últimos, por uma escrita comprometida com traços 

autobiográficos, que marcam seus lugares de fala.  

Por isso, a categoria ponto de vista, na literatura afro-brasileira conceituada por 

Duarte, anda lado a lado com a autoria, pois é construída a partir da visão de mundo do autor 

e do conjunto de valores que ele levará para o universo do seu texto. Tais conjuntos devem ser 

formados através de uma perspectiva que represente e rememore a população 

afrodescendente, tratando da sua cultura, da sua história e toda a problemática que envolva o 

que é ser afrodescendente na sociedade brasileira, seja no passado ou no mundo 

contemporâneo. Sendo assim, não basta que o autor ou autora sejam negros, ou utilizem-se do 

tema em suas escritas, o que fará com que eles possam ser considerados escritores e escritoras 

afro-brasileiros será a forma como se apropriaram do tema, levando para o enfoque textual a 

visão vivenciada desses povos negros e/ou marginalizados, e não a visão sobre o negro e/ou 

marginalizados. Dessa forma, um branco descendente de africanos não conseguiria expressar 

o mesmo ponto de vista que um negro, nem falar por ele, porém, dependendo da sua vivência, 

poderia fazer uma escrita que permitisse que negros ou outros grupos sociais encontrassem 

identificações, pois a literatura afro-brasileira não abrange apenas o tema do racismo, mas 

também diversas questões inerentes a grupos desfavorecidos. Assim, o ponto de vista abrange 

a visão de mundo do autor ou da autora, a visão que expõem dentro dos textos, além de dar 

vozes a personagens negros e negras e grupos marginalizados socialmente, vozes que exaltam 

a raça, a origem, ou explicitam aquele lugar de fala, preenchendo as ausências. 
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E é também com a justificativa de preencher todas as ausências, que Duarte (2014, p. 

27) defende o termo Literatura Afro-brasileira: “vejo no conceito de literatura afro-brasileira 

uma formulação mais elástica (e produtiva)”. E continua: 

 

Acredito, pois, na maior pertinência do conceito de literatura afro-brasileira, 

presente em nossos estudos literários desde o livro pioneiro de Roger Bastide 

(1983), com os equívocos, é certo, que aquele momento não permitia a ele superar, 

em especial no tocante a Cruz e Sousa. E também presente nas reflexões de Moema 

Augel e, mais enfaticamente, de Luiza Lobo (1993, 2007). Adotado, enfim, por 

praticamente todos que lidam com a questão nos dias de hoje, inclusive pelos 

próprios autores do Quilombhoje, seja nos subtítulos dos Cadernos Negros, seja no 

próprio volume teórico-crítico lançado pelo grupo, em 1985, com o título de 

Reflexões sobre a literatura afro-brasileira. (DUARTE, 2014, p. 28). 

  

Dessa forma, Duarte (2014) acredita que, ao insistir em um viés essencialista, não se 

progride no caráter epistemológico da literatura. Ademais, ele alerta para a impossibilidade de 

uma literatura completamente negra, se negro significar sinônimo de descendente de 

africanos. Para tanto, o autor relembra do teórico africano Appiah (1997), quando diz que nem 

o continente africano é um só, considerando a sua diversidade fenotípica e cultural. 

 É também reconhecendo a diversidade que Nazareth Fonsenca, realiza uma análise 

significativa sobre as “Vozes em discordância na literatura afro-brasileira contemporânea”. 

No artigo, a autora caminha por alguns textos da literatura dita afro-brasileira, e comprova a 

diversidade de temáticas, vozes e pontos de vistas que carrega essa literatura. Apesar das 

vozes discordantes sobre as suas configurações, a teórica observa: 

 

As diferentes feições de textos que intentam ressaltar os traços africanos da cultura 

brasileira para reverenciá-los ou para tomá-los como resistência à descaracterização 

sistemática dos indivíduos marcados pela cor negra da pele formalizam recursos da 

manifestação de um “alhures” que a sociedade reprime e rejeita. Ao permitir que as 

vozes discordantes entoem nos textos, a escrita se faz transgressora e se deixa 

atravessar por sentidos outros produzidos nos lugares em que os textos [...] 

sustentam um outro dizer. Desnudando a revolta sufocada ou recuperando o mundo 

significado por ritmos e gestos, muitos textos da literatura afro-brasileira exibem-se 

em transgressão e exploram o léxico operatório que vislumbra alcançar outros 

sentidos, outros dizeres, outras intenções. (FONSECA, 2002, p. 218)  

 

Apesar de serem anteriores à culminância do termo Literatura Afro-brasileira, Duarte 

(2014) defende que autores como Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, Cruz e Souza e 

Luiz Gama são precursores dessa literatura, pois todos eles enquadram-se nas categorias que 

identificam tal universo literário, como reitera Salgueiro em uma resenha que apresenta a 

antologia “Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica”
1
: 

                                                 
1
 Antologia sobre a Literatura Afro-brasileira, organizada por Eduardo de Assis Duarte, publicada em 2011, que 

conta com quatro volumes: “Precursores”, “Consolidação”, “Contemporaneidade”, e o último, intitulado 

“História, teoria e polêmica”. A antologia possui participação de 61 pesquisadores, 21 universidades do Brasil e 
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[...] a Antologia inclui escritos daqueles que mesmo não assumindo explicitamente 

um projeto literário afro-brasileiro − termo e conceituação contemporâneos −, 

apresentam traços discursivos que os situam, em muitos momentos, numa órbita de 

valores socioculturais distintos dos abraçados pelas elites brancas. E que, de uma 

forma ou de outra, expressam tais valores, transformando-os em linguagem literária. 

(DUARTE, 2011, p.305) 

 

 Consequentemente, os autores e autoras considerados precursores deste fazer literário 

também possuem as duas últimas categorias – defendidas por Duarte (2014) – atreladas às 

suas escritas: linguagem e público. Assim, para um texto ser afro-brasileiro, precisa possuir na 

linguagem uma escolha verbal diferente das normas hegemônicas vigentes no sistema 

literário, quebrando um modelo de escrita canônico formal, ressignificando a linguagem. 

Além disso, muitos desses textos – através de um resgate das línguas e das referências 

africanas – propiciam que o leitor vivencie uma linguagem que ressalta ritmos e entonações.  

Falando sobre o leitor, esse configura a última categoria, o público. O texto afro-

brasileiro é escrito com a intenção de atingir um público variado, mas possui, como seu maior 

foco, o leitor e a leitora afrodescendentes. Consequentemente, além de trazer esses leitores 

para os textos, tais textos são porta-vozes de uma coletividade. Coletividade que há muito foi 

esquecida nos textos denominados de Literatura Brasileira – antes do segmento da Literatura 

Afro-brasileira – o que muito atribui-se tal responsabilidade ao modelo canônico de literatura. 

 Reis (1992) diz que o cânone funciona como ferramenta de dominação e serve aos 

mais poderosos. Por isso, acredita-se, aqui, que é importante não personificar o cânone, e 

lembrar-se sempre quem está por trás, manipulando a ferramenta. A forma como o modelo 

literário hegemônico é construído, através da manipulação do cânone, pelo poder de uma 

sociedade formada por uma tradição “compreendida como masculina, heterossexual, cristã e 

burguesa” (LUGARINHO, 2013, p.37) – e acrescento aqui, branca – faz com que muitos 

acreditem que a literatura afro-brasileira se compõe como um lugar novo. O equívoco dá-se 

porque ela sempre esteve presente; seja na oralidade, onde sua descendência e sua cultura 

eram valorizadas, enriquecidas, passadas de geração em geração; seja na escrita, através de 

textos não valorizados e não reconhecidos como literários. Assim, nos registros oficiais e na 

Literatura Brasileira canônica, os afrodescendentes não possuíam voz própria, histórias 

próprias, eram silenciados, viam suas vivências distorcidas, uma história contada por um lado 

só, uma literatura escrita por uma só visão: a visão dos homens, brancos, ditos “imortais das 

letras”. Segundo Conceição Evaristo (2013, p. 2) a escrita afro-brasileira sempre “tentará 

                                                                                                                                                         
06 universidades do exterior, além de apresentar 100 escritores afrodescendentes desde o século XVIII até a 

contemporaneidade. O último volume constitui-se, principalmente, por textos voltados para teorias acerca dos 

temas.  
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preencher as ausências premeditadas e apagar as falas distorcidas de uma narrativa oficial, 

que poucas vezes se apresenta sob a ótica dos dominados”. 

Como vimos na fala de Duarte (2014), uma análise das obras de alguns autores 

considerados precursores prova a existência antiga dessa intenção literária. Antes do 

surgimento da vertente afro-brasileira, alguns autores puseram em suas obras – mesmo que 

nas entrelinhas – denúncias contra etnia e até mesmo gênero. Como Lima Barreto, que através 

da personagem Clara, do romance “Clara dos Anjos”, mostrou a mulher perante os 

preconceitos de cor e de gênero. Preconceito duplo, por ser, além de mulher, negra. Assim 

como ele, outros autores também não obtiveram aceitação da elite e principalmente dos 

críticos literários, por não respeitarem o padrão da “alta literatura”. Em texto sobre a história 

da Academia Brasileira de Letras e os estudos academicistas literários da época, Silva (2007) 

fala sobre o critério segregador na escolha dos representantes da Literatura Brasileira: 

 

O movimento academicista foi segregacionista: cooptou exclusivamente os autores 

que, de certo modo, enquadravam-se em seus padrões de fruição estética, alijando de 

suas lides os demais. Isso permite visualizar a Academia Brasileira de Letras, pelo 

menos durante o que se pode considerar o período áureo – suas primeiras duas 

décadas –, como uma agremiação esteticamente homogênea. (p. 71). 

Assim, como entidade reconhecida oficialmente, a Academia Brasileira de Letras 

agrupava em seu meio nomes ligados não apenas à oficialidade literária, mas 

sobretudo à oficialidade burocrática nacional e à sociabilidade burguesa. Pelo menos 

dois índices socioliterários podem comprovar semelhante assertiva: a rejeição de 

alguns boêmios assumidos entre os pares acadêmicos (como o demonstram os casos 

de Emílio de Meneses ou Lima Barreto) e a inclusão, entre os membros da 

Academia, de personalidades pelo controvertido critério dos expoentes (como 

revelam os casos de Lauro Müller ou Osvaldo Cruz). (p. 73). 

 

Desse modo, percebe-se a exclusão de escritores literários que fugiam do padrão 

desejado, para a inclusão de nomes como Lauro Müller (engenheiro militar, político e 

diplomata) e Osvaldo Cruz (médico e cientista). Como bem pontua Miriam Alves, tal fuga do 

padrão resultava no lugar que lhes eram dados dentro do âmbito literário, um lugar à margem, 

quase inexistente. Afinal, quando um livro de um escritor negro conseguia ser reconhecido 

como pertencente à Literatura Brasileira, era colocado como uma literatura regional, ou caía 

na invisibilidade étnica, ou até mesmo era visto como uma tentativa de “embranquecimento” 

do autor: 

 

Antes desse fato, negros escrevendo textos poéticos ou ficcionais permaneciam 

incrustados no contexto da “Literatura Brasileira” e vivenciavam a invisibilidade 

étnica, à qual a população afro-brasileira estava fadada, reforçando assim o mito da 

“democracia racial”. Debatiam-se com a peja de “só-menor”, como no caso do 

escritor Lima Barreto, ou ainda, como no caso dos grandes expoentes da Literatura 

Brasileira Cruz e Souza e Machado de Assis, são alvo, até hoje, de exaustivos 

discursos crítico-teóricos que tentam comprovar que, pelo fato de escreverem, 

desejavam ser brancos. (ALVES, 2011, p. 4) 
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Citados acima por Miriam Alves, Cruz e Souza, Lima Barreto e Machado de Assis 

fazem parte do que Duarte (2014) chama de “precursores da Literatura Afro-brasileira”. Além 

deles, nomes como Domingos Caldas Barbosa, Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, Lima 

Barreto e Carolina Maria de Jesus estão na coletânea “Literatura Afro-brasileira. 100 autores 

do século XVIII ao XXI”. Tais nomes foram os primeiros no país que, apesar de alguns de 

seus textos não possuírem auto declarados o eu-enunciador negro ou descendente de negro, o 

ponto de vista adotado, geralmente, é o do homem negro, da mulher negra, ou o de sujeitos 

marginalizados pela sociedade. 

Como vimos inicialmente, a consciência dessa identidade literária e da sua nomeação 

surge inspirada pelos movimentos negros, através de uma linguagem denunciadora, de 

significante diferença da linguagem habitual do colonizador, permitindo ao afrodescendente 

um papel de protagonismo, não só dentro do enredo como personagem, mas como 

protagonista na vida real, sendo autor e o porta-voz que coloca em linhas as falas destes 

personagens. Sobre isso, a autora afro-brasileira de origem mineira, Evaristo (2009, p. 25) nos 

diz: 

 

O Movimento de Negritude, no Brasil, tardiamente chegado, vem misturado aos 

discursos de Lumunba, Black Panther, Luther King, Malcom X, Angela Davis e das 

Guerras de Independência das colônias portuguesas. Esse discurso é orientado por 

uma postura ideológica que levará a uma produção literária marcada por uma fala 

enfática, denunciadora da condição do negro no Brasil, mas igualmente valorativa, 

afirmativa do mundo e das coisas negras, fugindo do discurso produzido nas décadas 

anteriores carregado de lamentos, mágoa e impotência.  

 

Assim, o afrodescendente se assume como sujeito que compõe sua própria história. 

Eles transferem aos seus personagens a condição humana, que todo ser humano carrega. 

Talvez numa carga muito maior, por tratar de temas recorrentes à vida de uma cultura 

erroneamente tão marginalizada por diversos preconceitos. A Literatura Afro-brasileira tem 

comprometimento com diversas questões que atingem o que a sociedade, ainda hoje, insiste 

em taxar de “diferentes” ou “minorias”. Essa literatura se preocupa em falar dessas pessoas, 

dessas culturas, das verdades que elas carregam, dos mitos que ainda sobrevivem numa 

sociedade moderna; essa literatura pensa no coletivo, e em prol dele que ela é feita. Como 

bem traduz Conceição Evaristo (2010, p. 8) “quando falamos de sujeito na literatura negra, 

não estamos falando de um sujeito particular, de um sujeito construído segundo uma visão 

romântico-burguesa, mas de um sujeito que está abraçado ao coletivo”.  

Desse modo, podemos aqui responder às perguntas iniciais propostas. O termo 

literatura afro-brasileira foi criado a fim de dar lugar às vozes silenciadas dos 
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afrodescendentes, tratando de questões relacionadas à identidade e questões sociais. De início, 

notava-se nessa escrita uma necessidade de resgate de memória da diáspora e da exaltação da 

raça negra. A partir da sua consolidação e na contemporaneidade, enxerga-se a temática que 

perpassa por identidade, gênero, sexualidade, questões socioeconômicas, ou seja, temáticas 

que falam de vivências. Além das temáticas, tal literatura possui características específicas no 

que tangem sobre autoria, ponto de vista, público e linguagem. O termo literatura afro-

brasileira, além de ser um termo defendido por teóricos como Duarte (2014) e Nazareth 

Fonseca (2002), também é utilizado por escritores como Conceição Evaristo, a poeta Lívia 

Natália e escritores pertencentes ao projeto literário Cadernos Negros. Assim, a literatura 

afro-brasileira configura-se como um segmento da literatura brasileira, um espaço 

conquistado e exigido na literatura nacional para deixar falar vozes sufocadas, como disse 

Fonseca (2002, p. 218), deixar falar “outros sentidos, outros dizeres, outras intenções”. 

E assim também se faz na literatura que se diz negra. Os escritores que defendem o 

conceito de Literatura Negra ou Literatura Negra Brasileira também defendem uma 

linguagem, um ponto de vista, suas temáticas, seus públicos. Tal nomeação passou a ser 

reivindicada por escritoras e escritores negros engajados nos direitos da população negra e na 

luta contra o racismo. Considerando a militância negra, alguns escritores e escritoras, como 

Cuti e Miriam Alves, acreditam que o termo “afro-brasileira” não carrega a essência da 

população negra, e não traduz os caminhos que a população negra e os escritores negros 

tiveram e têm que passar. Além disso, a autora acredita que no meio acadêmico, o conceito 

deste fazer literário ainda pode estar em construção, porém, ele faz-se vivo na prática “dos 

seus produtores, que ressignifica a palavra negro, retirando-a de sua conotação negativa [...] 

para fazê-la significar autorreconhecimento da própria identidade e pertencimento 

etnicorracial” (ALVES, 2010, p. 42, grifo da autora).  

Apesar a discordância no que concerne o termo utilizado para designar a literatura 

feita pelos afrodescendentes, Alves concorda com os academicistas sobre a relação dessa 

literatura com a experimentação da vivência identitária, quando reproduz o discurso de 

Conceição Evaristo, ao citar que “esta literatura tem como característica principal a 

„escrevivência‟” (2007, apud ALVES, 2010, p. 42), e ainda complementa com a visão de 

Figueiredo sobre a literatura aqui estudada, quando cita: “e o ponto comum de expressão 

baseia-se em soltar a voz encarcerada, tocar em assuntos polêmicos e tabus, falar do não dito 

pela perspectiva de quem nunca pôde dizer.” (2009, p. 43, apud ALVES, 2010, p. 42).  

É nesse gancho “do que nunca pôde dizer”, que aqui colocamos o nosso 

posicionamento sobre a denominação. A partir de agora, passaremos a nos referir a esta 

vertente literária como literatura afro-brasileira, uma vertente da literatura brasileira, pois 
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compartilhamos da mesma visão do teórico Eduardo de Assis Duarte acerca do assunto e 

consideramos o referido termo mais abrangente e inclusivo. Se a intenção dessa literatura é 

abrir espaço para as vozes afrodescendentes silenciadas, nada mais justo que – enquanto 

respeitador das categorias e intenções propostas – as escritoras e os escritores encontrem 

acolhimento e lugar nesta vertente literária. Outro ponto importante a ressaltar é que um dos 

pré-requisitos propostos pelo termo Literatura Negra é o engajamento militante por parte dos 

escritores, e isso não abarcaria nomes que possuem uma escrita menos engajados na 

militância, como bem exemplifica Duarte (2014): Edmilson de Almeida Pereira, Muniz Sodré 

e Nei Lopes. 

Assim, acreditamos que o termo literatura “afro-brasileira” abarca as múltiplas 

vivências e experiências e está atrelada ao outro termo quando não se limita em falar dos 

antepassados, mas sim, em falar do que se conhece: 

 

O poema acredito, reflete a realidade, a realidade da existência, a realidade da 

vivência... ou a negação dessa realidade. É nesse sentido que o poema passa pela 

cor, pelo sexo, pela questão econômica, pela condição social, pelas convicções 

políticas, sexuais... Não preciso estar falando de chibata, escravidão, para escrever 

Literatura Negra. A arte é liberdade, libertação. A minha arte é engajada comigo. Eu 

sou o quê? Negra, mulher, mãe solteira, empresária, filha, funcionária, militante... A 

literatura é o meu instrumento. (ROWELL e ALVES, 1995, volume 18, n. 4). 

 

Dessa forma, independente do termo adotado pelos escritores, são nítidos os inúmeros 

obstáculos que escritores e escritoras precisaram enfrentar para fazer literatura, ou terem seus 

textos reconhecidos como textos literários. Os termos carregam em comum a definição de 

“arte da liberdade, libertação”, uma arte vinculada com experiências de vida e vivências 

sociais e individuais. Dentro dessas experiências e baseados na fala de Miriam Alves (1995), 

adentraremos em outra discussão, outra particularidade, outras vivências: ser mulher.  

Numa sociedade predominante patriarcal, a mulher negra enfrenta experiências 

complexas. Além da cor negra, também sofre preconceitos por ser mulher, dentro do 

estereótipo de que é frágil e inferior. Ainda na sociedade atual, o preconceito por tais questões 

atinge em grandes escalas. Então, quais os caminhos estas mulheres enfrentaram para terem a 

liberdade de escrever? Quais vivências elas colocam no papel para contribuir com a Literatura 

Afro-brasileira e tantos outros debates? 

 

1.3 A trajetória da escrita feminina afro-brasileira: feminismo negro, lugar de fala e 

autoras 

 

“Ergui voz, cabeça, espada 
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a palavra basta ressoou 

estourou as paredes divisórias” 

(ALVES, 2010, p. 101) 

 

As perguntas que encerram a seção anterior podem ser respondidas através do estudo 

de uma ideologia que abrange os Estudos Culturais. Segundo Costa et al (2003, p. 107), 

denomina-se como Estudos Culturais o campo de saberes que tem como foco a cultura, o 

discurso, a identidade e a representação cultural. Ele afirma: 

  

Os Estudos Culturais constituem um novo campo de saberes e algumas de suas 

peculiaridades mais saudáveis são a vocação para o cruzamento de fronteiras, para 

uma hibridação dos temas, problemas e questões, para um certo tipo de pós ou 

antidisciplinaridade e para uma rejeição dos cânones.   

 

Ao falar de rejeição dos cânones, resgata-se aqui as contribuições de Schulman (2000), 

quando tece sobre Estudos Culturais. Segundo a autora, as propostas que cercam tal teoria 

foram pensadas a fim de conferir poderes aos sujeitos, grupos políticos e subalternizados, de 

forma que tivessem voz para intervir no sistema político. Os primeiros estudos deram-se na 

Inglaterra, com a criação do Center for Contemporary Cultural Studies, onde grupos de 

pesquisadores literários deram início aos estudos que acompanhavam as reivindicações das 

“minorias”, principalmente, dos movimentos negros e feministas.  

Aqui está a ideologia citada anteriormente. O feminismo é uma palavra importante 

para entender quais caminhos as escritoras enfrentaram para exercer a escrita, além das 

vivências que constroem tal exercício. Contudo, aqui falaremos de um feminismo negro, 

partindo da premissa que há vários feminismos. Pois, segundo Woodward (2014, p. 14), “as 

identidades não são unificadas. Pode haver contradições no seu interior que têm que ser 

negociadas [...] Pode haver discrepâncias entre o nível coletivo e o nível individual”. Sendo 

assim, dentro do movimento feminista, existe uma significativa discrepância entre as 

identidades. Haja vista que ser mulher não é fator determinante para as vivências destes 

indivíduos, precisamos considerar fatores como raça, orientação sexual e classe 

socioeconômica. Tais fatores engendram lutas diferentes, e dependendo da raça e da 

sexualidade, somam na privação de direitos e nos obstáculos que devem ser enfrentados para 

conquistá-los. Assim, dentro de movimentos como o feminista, o “nós” nunca o será em sua 

essência: 

 

O nós feminista é sempre e somente uma construção fantasística, que tem seus 

propósitos, mas que nega a complexidade e a indeterminação internas do termo, e só 

se constitui por meio da exclusão de parte da clientela, que simultaneamente busca 

representar. (BUTLER, 2017, p.245) 
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Assim, compartilha-se aqui da mesma visão de Butler (2017), que é preciso redefinir 

pressupostos teóricos, ampliando a representação dos sujeitos femininos, a fim de considerar a 

pluralidade cultural e os diferentes contextos sociais em que vivem. Desta forma, falamos que 

as escritoras afro-brasileiras podem estarem inseridas dentro de um feminismo negro, pois as 

batalhas que tiveram que enfrentar não só no âmbito literário, mas também em todo o 

contexto social, foram batalhas diferentes impostas para as escritoras ou mulheres brancas. 

Aqui, não se tem o intuito de desmerecer nenhuma luta, apenas fazer enxergar que contextos 

diferentes não podem ser analisados por um mesmo viés. Soma-se a isso a discussão trazida 

por Djamila Ribeiro (2017, p. 58), quando discute O que é lugar de fala, trazendo como um 

dos objetivos do feminismo negro a reivindicação dos diferentes pontos de análises e a 

marcação do lugar de fala de quem os propõe. Tais elementos, para a autora, passam por 

entrecruzamentos de gênero, raça, classe e geração. 

Assim, quando se discute pontos de vistas, passa-se por vivências, e devemos 

considerar as diferenças experiências. Enquanto mulheres brancas lutavam pelo direito de 

trabalhar, as mulheres negras já o faziam, de forma escravizada, cuidavam das casas das 

mulheres brancas e dos seus filhos. Com o passar do tempo e o fim da escravidão, muitas 

dessas mulheres negras continuaram nos serviços domésticos, mal remuneradas. Segundo 

Woodward (2014, p. 14): 

 

O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um deles é 

necessário para a construção e a manutenção das identidades. A marcação simbólica 

é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por 

exemplo, quem é excluído e quem é incluído. É por meio da diferenciação social que 

essas classificações da diferença são “vividas” nas relações sociais.  

 

 Sueli Carneiro também aponta que o discurso clássico da opressão contra a mulher 

não tem reconhecido a diferença da experiência histórica que as mulheres negras possuem, 

“assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve 

e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras.” (CARNEIRO, 2003, p. 50). 

Segundo Alves (2010), enquanto a frase de ordem dos movimentos feministas das décadas de 

60 e 70 era “meu corpo me pertence”, muito relacionado às vestimentas e a liberdade diante 

delas, a palavra de ordem do corpo da mulher negra deveria ser outra, considerando o quão 

“foi vítima esse corpo negro que passou pela coisificação, mutilação, primeiro pela força da 

escravidão, e depois seguido da automutilação, para aproximá-lo da estética branca” (ALVES, 

2010, p. 71). Assim, para a autora, o corpo da mulher negra é corpo que precisa superar as 

marcas da racialização, sexualização e punição, para redefini-lo através da valorização e da 

autoafirmação da identidade. 
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E é através dessa reconstrução de identidade, valorização e autoafirmação, que as 

escritoras afro-brasileiras fazem literatura. Na militância por seus direitos sociais, inclusive o 

de escrita, muitas engajaram-se nos movimentos negros, porém, tiveram que enfrentar a 

discriminação dos próprios homens negros, que faziam parte dos movimentos com elas.  

 

A partir do momento em que passaram a refletir sobre o seu papel social, inclusive 

no movimento, tornou-lhe visível o peso do machismo dos homens negros em 

relação às mulheres, deixando exposta a complexidade da posição ocupada pelos 

homens negros dentro da sociedade dominante. Ou seja, assim como elas 

(mulheres), eles (homens) são subalternizados e vitimizados, inclusive sendo vítimas 

preferenciais da violência policial; mas em contrapartida, também exercem o papel 

dominante, com relação às mulheres, definido na divisão social de gênero. 

(BARRETO, 2005, p. 106 Apud ALVES, 2010, p. 65) 

 

Verifica-se então, mais uma vez, que as mulheres negras, na busca por seus direitos, 

precisaram e precisam enfrentar pelo menos duas barreiras, a condição de ser mulher e negra 

numa sociedade racista e machista. E, assim como a sociedade brasileira, a literatura também 

se faz uma literatura etnocentricamente patriarcal e excludente da mulher. Segundo Lemaire 

(1994), pode-se perceber tal recorrência a partir de uma análise histórica literária dos cânones. 

Além disso, a divulgação da literatura canônica é atividade majoritária da elite composta por 

homens, que suprimem do baú canônico representações historiográficas e fazeres literários 

importantes, como os das tradições orais e das culturas que representam grupos 

marginalizados, como o das mulheres.  

Em pesquisa própria intitulada “Autobiografia e lirismo na poética de Auta de 

Souza”
2
, pude constatar que a poeta oitocentista Auta de Souza, teve seu reconhecimento pelo 

cânone da época, possuindo o seu primeiro livro prefaciado por Olavo Bilac. Apesar de ser 

mulher e negra, Auta exercia uma poesia clássica, romântica, e não contestadora, além de ter 

família influente no cenário político do seu tempo. Assim, podemos constatar que, quando 

existem exceções ao padrão canônico de literatura, elencando mulheres ou mulheres negras, 

pode-se identificar na escrita das mesmas uma escrita respeitosa com o modelo estético e 

ideológico pregado pela parte da sociedade que constrói o cânone. Assim, as vozes das 

mulheres negras que se encaixam no projeto literário afro-brasileiro partem “de outro olhar, 

debatendo-se contra as amarras da linguagem, as mordaças ideológicas, e as imposições 

históricas, propicia uma reflexão revelando a face de um Brasilafro feminino, diferente do que 

se padronizou” (ALVES, 2010, p. 67). 

                                                 
2
 Artigo científico apresentado no III Seminário MILBA, em 2017, realizado na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), coordenado por Prof. Dr. Iêdo de Oliveira Paes (DL-UFRPE), Prof. Dra. Ivanda Martins 

(UAEADTec – UFRPE) e Prof. Dr. Sávio Roberto Fonseca de Freitas (UAG – UFRPE). 
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Ainda segundo Miriam Alves (2010), a visibilidade da literatura afro-brasileira de 

autoria feminina ganha maior visibilidade nos anos 70, com a publicação do anteriormente 

citado Cadernos Negros. Porém, as escritoras percebem que suas publicações possuíam 

espaço limitado. Em encontros e debates sobre a literatura afro-brasileira, na década de 80, 

elas propunham colocar na pauta a questão da literatura feminina negra, contudo, não 

encontravam muitas aberturas: 

 

Na oportunidade da realização do 1º Encontro Nacional de Poetas e Ficcionistas 

Negros Brasileiros em São Paulo, em 1985, as escritoras Esmeralda Ribeiro e Roseli 

Nascimento apresentaram textos que ponteavam alguns aspectos da escrita negra 

feminina. Questionavam não só o ato de escrever, abordagem de conteúdo e forma, 

como também a maneira pela qual a mulher negra era representada tanto nos 

trabalhos de autores brancos, como de autores negros. No 2º Encontro [...] gerou a 

proposta de um dos escritores participantes de que fosse designada apenas uma 

mulher para falar pelas demais, como representante (Alves, 1995, p. 11 e 12). 

Provocando revolta na ala feminina, a proposta foi considerada uma estratégia de 

afunilar as manifestações das mulheres. (ALVES, 2010, p.69) 

 

Inspiradas pelas pioneiras Maria Firmina dos Reis, com Ursúla (1859), primeiro 

romance abolicionista; e Carolina Maria de Jesus, com Quarto de Despejo (1960), Casa de 

alvenaria (1961), entre outras publicações; as escritoras afro-brasileiras seguiram em frente. 

Apesar de tanta resistência e tentativas de assujeitamento encontradas, elas não desistiram e 

insistiram em responder os seus questionamentos, e hoje, a literatura delas é ampliada através 

do vasto território da internet e da visibilidade acadêmica. 

 Além disso, destacam-se cada vez mais por criarem uma escrita própria. Segundo 

Figueiredo (2009), a escrita de autoria feminina negra passa por três grandes temas: Relações 

Afetivas; História e Memória Ancestral; e Violência. O tema sobre as relações afetivas 

perpassa por questões que envolvem laços interpessoais, sejam laços familiares ou amorosos, 

abrangendo diversos assuntos dentro da temática, como relações hetero ou homoafetivas. O 

tema que abrange a história e memorial ancestral compreende a representação histórica do 

negro ou da negra, além das suas religiosidades, traz também muito da tradição oral de África. 

O tema da violência desnuda preconceitos e exclusões em várias esferas, violências em todas 

as suas configurações, seja física, simbólica ou psicológica.  

Mulher Matriz, de Miriam Alves, e as trajetórias de escrita de outras escritoras negras 

brasileiras (as quais veremos mais à frente), encaixam-se em todas as temáticas citadas acima, 

o que nos leva a concordar com o posicionamento de Figueiredo (2009). Porém, acredita-se, 

aqui, que muito mais do que os temas abordados (pois esses também estão presentes nas 

escritas de autores da literatura afro-brasileira), o que diferencia a escrita dessas autoras é de 

fato, o lugar de fala em que elas se encontram, o de mulheres negras. Pois, como já vimos nas 
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discussões anteriores, elas enfrentaram mais barreiras do que os homens negros, tiveram que 

romper com a hierarquia não só de raça, mas também de gênero. Segundo Ribeiro (2017, p. 

90):  

 

Há pessoas que dizem que o importante é a causa, ou uma possível “voz de 

ninguém”, como se não fôssemos corporificados, marcados e deslegitimados [...] 

Mas, comumente, só fala na voz de ninguém quem sempre teve voz e nunca 

precisou reivindicar sua humanidade.  

 

Assim, pensar no lugar de fala destas escritoras faz-se urgente, as suas escritas já 

fazem isso. A literatura afro-brasileira de autoria feminina permite ressoar aos quatros cantos 

as vozes das mulheres negras silenciadas, pois, desta vez, não é um homem branco, nem um 

homem negro, nem uma mulher branca que falam por elas. São elas por elas, numa fala 

própria, numa escrita própria, numa escrevivência. A escrevivência, então, surge. O termo 

criado pela escritora Conceição Evaristo representa a escrita das autoras afro-brasileiras, 

conceito que passa por uma configuração estética e ideológica, quando une em um mesmo 

processo a escrita e as vivências de um mesmo grupo, o das mulheres negras em suas mais 

distintas experiências.  

Dessa forma, dentro da literatura afro-brasileira de autoria feminina, e através da 

escrevivência, as autoras escrevem criticamente e poeticamente temas que tocam no universo 

das mulheres negras, inserem em suas personagens questões cotidianas, simples ou 

complexas, e desconfiguram a representação canônica, trazendo para as suas personagens 

características de luta e resistência, dando-lhes vozes, permitindo-lhes os protagonismos das 

histórias. A fim de comprovar as recorrências temáticas na literatura afro-brasileira de autoria 

feminina e nos seus modos de fazer escrita, cito aqui – ancorada na coletânea Literatura Afro-

brasileira 100 autores do século XVIII ao XXI (2014), organizada por Eduardo de Assis 

Duarte – alguns nomes de escritoras que se destacam nesse cenário literário: Esmeralda 

Ribeiro, Geni Guimarães, Conceição Evaristo, Miriam Alves e Lívia Natália.  

Segundo Lopes (2014), a paulista Esmeralda Ribeiro é jornalista, escritora e ensaísta. 

Na década de 80, passa a integrar o grupo Quilombhoje. Começa a publicar nos Cadernos 

Negros, entre as suas publicações literárias estão os poemas e os contos. Em 1988, publica seu 

volume de contos Malungos e milongas, e em 2007, Orukomi - meu nome. Atualmente, faz 

parceria com Márcio Barbosa na direção do projeto cultural Quilombhoje e na coordenação 

editorial da série Cadernos negros. Em seus trabalhos ensaísticos, a autora demonstra o 

objetivo de estimular a atuação da mulher negra na literatura. Seus textos literários abordam a 

temática da “questão feminina, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento” 
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(LOPES, 2014, p. 219). Além disso, podemos encontrar nos seus poemas, as temáticas da 

memória e religiosidade africana. 

Geni Guimarães é outro nome feminino importante da literatura afro-brasileira. 

Segundo Arruda (2014), a escritora e professora paulista tem, entre seus escritos, romance, 

contos e poemas. Seu primeiro livro de poemas é intitulado Terceiro Filho (1979). Em 1981, 

começa a publicar contos nos Cadernos Negros, e no mesmo ano tem o seu segundo livro de 

poemas publicado. No livro Da flor o afeto, da pedra o protesto, aborda a questão da 

valorização da identidade afro-brasileira, mas foi a partir de seus livros Leite do peito (1989) e 

A cor da Ternura (1998) e que a autora ganhou maior destaque, utilizando traços 

autobiográficos em sua escrita de prosa. Além disso, “os escritos de Geni Guimarães nos 

ensinam que a literatura pode ser também uma forma de resistência cultural e política [...] a 

escritora vale-se da própria memoria para representar na ficção os dramas e os sonhos de toda 

uma coletividade.” (ARRUDA, 2014, p. 155). 

Uma escrita pensando na coletividade é o que também faz a escritora mineira 

Conceição Evaristo, nome de destaque na literatura afro-brasileira de autoria feminina. A 

autora não poderia estar de fora dos nomes aqui elencados, considerando a sua importância na 

criação da epistemologia aqui estudada, a escrevivência. Assim como as colegas Esmeraldo 

Ribeiro e Miriam Alves, ela também acompanhou o grupo paulista Quilombhoje, e, como 

coloca Arruda (2014), a sua estreia ocorre com os contos “Di Lixão” e “Maria”, na série de 

número 14 dos Cadernos Negros. Sua literatura conta com livros de romance, como o Ponciá 

Vicêncio (2013); poemas, com o Poemas da recordação e outros movimentos (2008); e 

contos, como o Insubmissas lágrimas de mulheres (2011). Seus textos literários são marcados 

pela escrita poética, mas que consegue escancarar e desmascarar as vivências afro-brasileiras. 

Além disso, a autora é mestre em Letras (pela Pontifícia Universidade Católica - PUC do Rio 

de Janeiro) e doutora em Literatura Comparada (pela Universidade Federal Fluminense), e os 

seus ensaios são essenciais, pois contribuem “para o estudo das características da literatura 

negra ou afro-brasileira. Como exemplo deste esforço, pode-se citar o conceito de 

escrevivência, para ela uma das marcas específicas desta produção” (ARRUDA, 2014, p. 

143).  

Por fim, chegamos à Lívia Natália, uma das autoras que figuram a nova geração de 

literatura afro-brasileira de autoria feminina. De acordo com Lopes (2014), Lívia Natália é 

escritora e professora, além de mestre e doutora em Teorias e Crítica da Literatura e da 

Cultura, pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. A baiana segue o caminho literário de 

suas antecessoras. Segundo dados biográficos do Literafro, a sua vivência religiosa “é um dos 

temas mais fortes de sua escrita, na qual comparecem também temáticas relativas à vivência 
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da mulher negra com seu corpo, cabelos e todos os signos étnicorraciais que atravessam, 

buscando subverter conceitos e reinventar modos de ser.”
3
 Entre suas publicações estão os 

livros de poemas Água Negra (2011), Correntezas e outros estudos marinhos (2015) e Dia 

bonito pra chover (2017). Podemos observar que todas as suas publicações remetem ao 

encontro das águas. Esta é uma marca da escrita da poeta, que se inspira na sua vivência no 

Candomblé e em Iemanjá, figura associada às águas. 

Posto um pouco da história de algumas representantes da literatura afro-brasileira de 

autoria feminina, podemos responder às perguntas geradoras dessa discussão. Para terem a 

liberdade de escrita, as mulheres negras precisaram enfrentar o preconceito da raça e do 

gênero, quando não postos em questão outros fatores, como classe e sexualidade. Precisaram, 

junto aos escritores afro-brasileiros, lutar por uma literatura que fugisse dos padrões da 

literatura brasileira oficial. Além disso, encontraram obstáculos dentro dos próprios 

movimentos negros, através dos escritores também negros, que não julgavam tão importantes 

seus questionamentos, quando relacionados à escrita de autoria feminina. Ademais, 

precisaram passar por discussões envolvendo o movimento feminista, reivindicando o lugar 

de fala da mulher negra, através do feminismo negro.  

Viram-se então, fazendo parte do segmento literário afro-brasileiro, mas sentiram a 

necessidade de caracterizarem seus modos de fazer escrita, de forma que pudessem 

representar e causar identificações em suas iguais. Encontraram o caminho a partir das 

vivências individuais e coletivas. E viram-se escrevendo vivências, tirando as máscaras da 

realidade que fora omitida, falando de diversos temas, temas que fizessem representar, mas 

que não se constituem em amarras literárias, pois ao mesmo tempo que falam das memórias 

africanas, das identidades, raça, gênero, e da violência, também falam de sexualidade, de 

afetividade, dos prazeres de ser quem são e quem representam. E, assim, é acolhida pela nova 

geração de escritoras negras, mantendo e reforçando as ideologias presentes nesse fazer 

literário. Assim é a literatura afro-brasileira de autoria feminina, uma literatura, antes de tudo, 

marcada pela escrevivência. 

 

 

  

                                                 
3
 Citação obtida pelo site do grupo Literafro. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/571-

livia-natalia>. Acesso em: ago. 2018. 
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2. MIRIAM ALVES: TECENDO AFROBRASILIDADES 

 

[...] o branco, quando não me leva a sério, brinca com a coisa mais séria que eu 

tenho, eu mesma; o companheiro negro, quando não me leva a sério como mulher 

escritora, brinca com algo ainda mais sério: meu ser. Eu sabia que não se deveria 

brincar com a especialidade na literatura feminina.
4
 

 

Considerando a vasta produção e engajamento de Miriam Alves na Literatura Afro-

brasileira e nas questões que abrangem esse universo, neste capítulo pretende-se, além de 

apresentar as suas obras, ressaltar alguns de seus posicionamentos através de suas próprias 

palavras, a partir de entrevistas concedidas. 

A escritora de origem paulista, nascida em 1952, teve aproximação desde muito jovem 

com o mundo literário. Em entrevista publicada na revista Estudos de Literatura Brasileira 

Contemporânea (2017)
5
, ela conta que, quando criança, os pais costumavam contar as 

histórias dos livros lidos. Apesar da origem humilde e das poucas oportunidades de estudos, 

os pais sempre gostaram de ler, e, ao contarem as histórias dos livro 

s que liam, eles transmitiam o hábito para a filha. Segundo a autora, a mãe estudou até 

o segundo ano primário, trabalhou como empregada doméstica desde criança, e foi no 

trabalho que ela conheceu os clássicos brasileiros, através do acesso que tinha aos livros dos 

patrões; o pai estudou até o segundo ano técnico de contabilidade e tinha preferência pela 

literatura portuguesa. Os livros da família eram guardados em um baú, como verdadeiros 

tesouros. A leitura era a atividade predileta em dias chuvosos.  

A leitura despertou a escrita. A escrita surgiu como necessidade, como ela conta para 

Charles Rowell (1995, p. 970): 

 

Eu escrevo desde os 11 anos de idade, a princípio de uma forma compulsiva. O 

pessoal de casa não entendia nada do que eu estava fazendo. Eu também não 

entendia nada, só entendia que aquilo me dava prazer. Com o meu primeiro salário, 

aos 18 anos, comprei uma máquina de escrever, sou uma mulher negra escritora, não 

por escolha, mas porque não deu para parar. Antes eu escrevia e jogava num canto, 

como um desafogo. Depois eu comecei a retomar aquilo que escrevia. Era um prazer 

lúdico, uma coisa minha própria. Quando eu comecei a organizar e reescrever eu 

tinha 4 ou 5 caderninhos. Resolvi organizar meu primeiro livro. Tive aquela ilusão 

de poeta, só porque eu escrevia alguém iria publicar.  

  

                                                 
4
 ROWELL, Charles H. e ALVES, Miriam. Miriam Alves: uma entrevista. Callaloo. Vol. 18, No. 4, Literatura 

Afro-Brasileira: Um Número Especial (Autumn, 1995), pp. 970-972. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/3298924>. Acesso em: 26 out. 2018. 

5
FREDERICO, Graziele; MOLLO, Lúcia Tormin; DUTRA, Paula Queiroz. “Escrevo porque não dá para não 

escrever”: entrevista com Miriam Alves. Estud. Lit. Bras. Contemp., Brasília, n. 51, p. 289-294, 

ago.  2017.   Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-

40182017000200289&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26 out. 2018 
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A partir das tentativas frustradas de publicação do primeiro livro, Alves compreendeu 

o universo literário em que estava, e não era o da Literatura Brasileira clássica. Em 1983, 

começou a publicar poemas nos Cadernos Negros, consequentemente encontrou Cuti, 

Oswaldo de Camargo e outros, e passou a frequentar as reuniões do grupo Quilombhoje. Foi 

lá que ela conseguiu realizar uma reflexão sobre sua realidade e seu posicionamento político, 

que passa pelo seu gênero, sua etnia, sua profissão e ações cotidianas sofridas pelos negros e 

negras. Segundo a escritora, o grupo possibilitou que o seu ato de fazer escrita, antes solitário 

e não compreendido nem pela própria, ganhasse um sentido maior, assim, ela saiu do 

isolamento nomeado por ela “gueto de solidão”.  

 Miriam passou a enxergar o que ela fazia não apenas como Literatura, mas como um 

ato político. Dentro da militância negra, ela viu a necessidade de fazer Literatura Negra, uma 

literatura que tinha uma bandeira de luta e se colocava contra as discriminações raciais. Vale 

salientar que no contexto do final da década de 70 e início da década de 80, foi essa a 

nomeação dada pelos escritores e escritoras, o termo Literatura Afro-brasileira surgiu mais 

tarde, a partir dos estudos acadêmicos que a utilizam como objeto epistemológico. Para a 

escritora, pela intenção desse projeto literário e pela sua importância, é essencial que o 

escritor se assuma como pertencente a ele: 

 

Considero importante me dizer escritora negra brasileira. E não é rótulo. É uma 

atitude política. Na verdade, se dizer escritora negra e reconhecer o movimento 

literário que surgiu em 1978, com a publicação do primeiro Cadernos negros em 

São Paulo, que foi um marco para questionar a literatura brasileira como um lugar 

da hegemonia branca do saber e de ideias que privilegia a produção do escritor 

branco, de classe média alta, heteronormativo e com grande influência do 

pensamento eurocêntrico, se autorreferenciando como universal. A literatura negra, 

numa manifestação coletiva, surge da necessidade de escritores negros e escritoras 

negras serem autores e sujeitos da história. História nos dois sentidos, no sentido do 

ficcional, poético, literário, e no sentido de fazer história mesmo. Então, não é um 

rótulo e não aprisiona: liberta. Liberta não só eu que escrevo, mas também os 

leitores negros e brancos.
6
 

 

 Imersa no âmbito literário afro-brasileiro, Miriam Alves enxergou que a escrita de 

autoria feminina tinha algo que não era possível dentro dos textos dos escritores negros: “os 

temas enfocados pelas mulheres escritoras negras tinham algo mais próximo do femeal, do 

feminino.”
7
. Encontrou resistência dos escritores negros ao tentar difundir esse pensamento 

dentro dos grupos em que participava e nos encontros literários. A autora compreendeu que 

dentro de um movimento existiam suas divisões, e além da bandeira literária contra a 

discriminação racial, ela também tinha outra luta, a de mulher negra escritora. Assim, para 

                                                 
6
 FREDERICO; MOLLO; DUTRA, 2017, p. 289. 

7
 ROWELL; ALVES, 1995, p. 971. 
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Alves, a escrita afro-brasileira feminina tinha suas especificidades, pois o gênero feminino 

tem sua forma de expressão própria.  

Na entrevista concedida para a revista Callaloo, em 1995, Miriam Alves falava dessa 

especificidade e da forma de expressão própria das escritoras negras. Tal tema era debatido 

entre as mulheres dos movimentos negros literários, e posteriormente foi nomeado por 

escrevivência, pela escritora Conceição Evaristo. Sobre a relação da sua escrita com as suas 

experiências, em entrevista para a revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 

(2017, p. 290), Miriam diz: 

 

No surgimento da literatura negra, em 1978, não era só escrita de autoria negra. 

Tinha um propósito político-cultural. Autores negros e autoras negras pensando o 

ato de escrever no coletivo e reunindo-se para pensar isso e propor não só saídas 

estéticas como também ações que pudessem furar o bloqueio editorial. Bom, de 

certa forma, isso aconteceu, e essa manifestação literária passou a ter uma 

visibilidade a princípio acadêmica. A partir daí foram criadas algumas teorias e 

formas de ver e relacionar essa escrita. Uma das formas de entendimento, já que 

partíamos de nosso lugar de inserção social, foi de considerar essa escrita como um 

relato, um diário de existência. De certa maneira é, mas não é só isso. Fazemos 

literatura, usamos os recursos da literatura, que são complexos, para escrever. E 

esses textos percorrem vários fluxos narrativos até se tornarem uma obra. Assim 

sendo, não se resume ao ato de relatar a vivência, escrever a vivência pura e 

simplesmente. Entram também os sonhos, os desejos, o voo subjetivo. Ao introjetar 

emoções perante fatos, ações e conhecimentos, estimula-se a memória emocional, 

que é o arcabouço utilizado pelo(a) escritor(a) para elaboração dos textos. Comigo, 

enquanto escritora negra, não é diferente. É desse arcabouço que lanço mão na 

construção de meus escritos. 

 

  

Em sua fala, a escritora evidencia bem a confusão feita pelos críticos com a intenção 

da vertente literária afro-brasileira. Escrever vivências na literatura afro-brasileira não passa 

por um relato de negros e negras, visto que são textos ficcionais, a escrita atravessa uma 

configuração estética literária que passa pela experimentação, pela experiência de um coletivo 

e, posteriormente, pela memória coletiva ou individual de cada escritor e escritora. Enquanto 

escritora negra, Miriam lança mão desse modo de fazer escrita, no entanto, com a 

especificidade do feminino, a escrevivência.  

A importância dada à escrita de autoria feminina e à especificidade feminina em sua 

trajetória é algo a se destacar. Além de escrever textos literários com esse viés, Miriam 

também escreve ensaios sobre os temas e publicou uma antologia que dá visibilidade a nomes 

de escritoras negras. Depois de Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus, a antologia 

Finally us: Contyemporary Black Brazilian Women Writers (1995), de Miriam Alves, foi a 

primeira obra de mulher negra publicada nos Estados Unidos. Em entrevista para Ana Paula 

Fanon, a escritora conta que a oportunidade de lançar uma antologia sobre as escritoras negras 

brasileiras surgiu a partir do seu trabalho e da militância literária dentro do Quilombhoje e dos 
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Cadernos Negros, nas décadas de 70 e 80. Na época, apesar dos textos não ganharem 

visibilidade no Brasil, os escritores e escritoras os enviavam para universidades e jornais do 

exterior. Os textos chamaram atenção de pesquisadores da Alemanha, Estados Unidos, França 

e Inglaterra:  

 

Alguns destes pesquisadores vinham ao Brasil procurar nossos livros em livrarias e 

não os encontravam e mais que isto normalmente o vendedor e o livreiro 

informavam que este tipo de escrita não existia no Brasil porque os negros 

brasileiros não escreviam. Neste período eu estava fazendo uma pesquisa sobre a 

existência das escritoras negras e com o resultado comecei a organizar uma 

antologia de poemas que enviei para algumas editoras brasileiras que me 

devolveram alegando falta de interesse editorial e falta de qualidade literária e numa 

atividade sobre Luiz Gama encontrei uma destas pesquisadoras americanas que 

estava procurando os Escritores Negros. Ao tomar contato com o livro inédito 

“Enfim nós" fizemos um acordo para ser publicado bilíngue nos Estados Unidos.
8
 

 

É nítida a importância que o Quilombhoje teve na carreira da escritora. Através do 

grupo, ela encontrou espaço para a primeira publicação na antologia Cadernos Negros. Sua 

estreia ocorreu em 1982 com o poema “Fumaça”, que remete à exploração moderna do negro 

na sociedade. Em uma breve análise do poema, é interessante perceber que, na intenção de 

registrar os corpos negros tanto de homens quanto de mulheres, a escritora não faz uso das 

palavras no plural masculino que, segundo a regra gramatical do português brasileiro, 

designaria ambos os gêneros. Para demarcar a presença clara da mulher em seu poema, ela 

alterna o gênero da voz lírica, ora feminino, ora masculino. Desse modo, observamos o 

cuidado da poeta em sempre colocar a voz da mulher, nos lembrando a importância da 

valorização de seus lugares de fala.  Abaixo é possível ler o poema citado. 

 
FUMAÇA

9
 

 

Estou a toque de máquina 

corro, louca, vôo, suo 

a fumaça sou eu 

 

Estou a toque de nada 

vivo, ando 

como a comida envenenada 

e o comido sou eu 

 

Estou a toque de selva 

os ferros torcidos, sacudidos 

dentro de uma marmita 

e a marmita sou eu 

 

                                                 
8
 FANON, Ana Paula. Miriam Alves: Entrevista. In: Vinte Cultura e Sociedade, uma perspectiva negra. 2013. 

Disponível em: <https://vinteculturaesociedade.wordpress.com/2013/10/30/miriam-alves-entrevista/>. Acesso 

em: 12 set. 2018. 
9
 Poema extraído do blog da autora. Disponível em: <http://cadernosnegrospoemas-

miriamalves.blogspot.com/p/cadernos-negros-volume-5.html>. Acesso em: 26 out. 2018. 
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Nego, mas vivo dizendo 

Sim 

a tudo que me dói na cabeça 

e o doido sou eu 

Paro, mas estou sempre correndo 

doem as pernas, os pés 

e este corpo é o meu 

 

Amanhã me encontra acordada 

como a noite deixou 

e o insone sou eu 

 

Indago, mas não estou escutando 

a pergunta anda solta 

e ninguém explicou 

que a resposta sou eu 

Mesmo após a sua estreia, Miriam continuou publicando na antologia em paralelo com 

suas publicações individuais. Possui textos nas edições de 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 

1996, 1998, 2002, 2007, 2008 e 2011. Na pesquisa realizada neste trabalho, a publicação mais 

recente encontrada aconteceu no volume 40, lançado em 2017.  Nas publicações de poemas e 

contos, a escritora perpassa por diversas temáticas, coletivas ou intimistas. Uma das temáticas 

abordada por ela nos Cadernos Negros é a erótica, a autora é responsável por uma parte 

significativa das poucas publicações homoeróticas que constam na antologia. Em entrevista à 

Revista Geni
10

, publicada em 2013, ela conta que sentiu a necessidade de criar o heterônimo, 

Zula Gíbi, após sofrer ataques preconceituosos por escrever sobre o assunto. O heterônimo 

também foi importante para demarcar outra faceta da autora, pois segundo ela argumentou na 

entrevista, ela via os trabalhos de modos diferentes: “a escrita de Miriam Alves e a escrita de 

Zula Gíbi são escritas distintas, não só pelo tema, pelo erotismo. São escritas distintas, eu 

sinto distintas.”. Abaixo, o poema “O verso orou”, publicado no volume 31 dos Cadernos 

Negros. 

 

O VERSO OROU
11

 

 

Calei o verbo dor e o verso amor 

metáforas profundas não vieram 

emoldurei-me no silêncio 

Na cara da lua mais tarde 

explodiu 

gozo 

debochado 

plenitude temporária 

O poema inscreveu-se 

                                                 
10

 ALVES, Miriam. Um poema com muita pele. Entrevistadores: Menegatti, Carolina; Mohallem, Gui; Visnadi, 

Marcos. São Paulo. 2013. Entrevista concedida a Geni Revista Virtual. Disponível em: 

<http://revistageni.org/11/um-poema-com-muita-pele/>. Acesso: 2 dez. 2016. 
11

 Poema extraído do blog da escritora. Disponível em: <http://cadernosnegrospoemas-

miriamalves.blogspot.com/p/cn-31.html>. Acesso em: 2 out. 2018. 
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Entrelinhas negritou metáfora 

Orou 

Desenhou palavras fortes nos espaços em branco 

 

No poema citado, encontramos o recurso da metalinguagem demarcando a escrita 

como lugar de prazer, assim como o gozo. Percebemos uma linguagem pessoal, erótica e 

intimista, com exceção da palavra “negritou”, demarcando a representação do coletivo e da 

negritude. A linguagem pessoal e voltada para o íntimo aparece bastante em seu primeiro 

livro, publicado pela autora foi de forma independente, intitulado Momentos de Busca (1983). 

 O livro é uma coletânea dos seus poemas escritos desde os 12 anos de idade. A 

coletânea, segundo consta no blog da escritora, “resume em seu conteúdo poético os 

questionamentos de uma procura existencial”
12

. Assim, Momentos de Busca reflete o lugar 

existencial que a autora denominava viver, o “gueto de solidão.” No entanto, dentro de uma 

perspectiva mais intimista, ela já fazia escrevivência: “As palavras eram e são, até hoje, a 

minha sobrevivência e o resguardo da minha humanidade e sensibilidade frente às várias 

adversidades que é viver e ser mulher, negra nascida da década de 50 do século 20 no Brasil”. 

 O segundo livro lançado veio dois anos depois em parceria com o grupo Quilombhoje, 

foi Estrelas no dedo (1985). O livro também traz poemas a partir das reflexões da autora 

sobre o seu lugar na sociedade e dentro da escrita literária: “Estrelas as palavras que brilham e 

Dedo o instrumento de ligação magnetizado que tocam as teclas ao escrever, ionizando o 

papel com as emoções e sentimentos.”
13

. Nessa segunda publicação, diferente da primeira, 

Miriam já se encontrava dentro da militância literária negra e escrevia a partir de uma 

coletividade.  

 

                                                 
12

 ALVES, Miriam. Disponível em: <http://alvesescritorapoeta.blogspot.com/p/momentos-de-busca.html>. 

Acesso em: 2 out. 2018. 
13

ALVES, Miriam. Disponível em: <http://alvesescritorapoeta.blogspot.com/p/estrelas-no-dedo.html>. Acesso 

em: 2 out. 2018. 
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Figura 1: Capa do livro Momentos de Busca (1983). 

  
Fonte: Alves, 2016. 
                

Figura 2: Capa do livro Estrelas no dedo (1985). 

 
Fonte: Alves, 2016

Em 1987, junto a Cuti e Arnaldo Xavier, Miriam lança a peça teatral Terramara. Mais 

uma vez, o texto lança mão da experiência da mulher negra, considerando que o enredo é 

ambientado em torno de uma família negra composta por quatro personagens; deles, três são 

mulheres. A peça traz outra temática da afrobrasilidade, a religião afro-brasileira.  

Em 2011, a escritora publicou o livro teórico BrasilAfro Autorrevelado com foco na 

Literatura Afro-brasileira. Além de tratar sobre o surgimento e os debates em torno do 

assunto, o livro conta com um capítulo voltado para o debate de autoria feminina. Ainda em 

2011, a autora escreve seu primeiro livro de contos, Mulher Matriz, os contos narram as 

distintas histórias de mulheres negras, provando as múltiplas expressões das personagens de 

literatura negra de autoria feminina, sem delimitá-las. Sobre a sua ferramenta de escrita, 

Miriam diz: “Eu uso o conceito de escrevivência da Conceição [Evaristo] para escrever a 

vivência dos outros. É que eu trabalhei muito tempo como assistente social em um hospital 

infantil, tenho um arsenal bom de histórias de vida.”
14

 

                                                 
14

 ALVES, Miriam. Entrevista: um poema com muita pele. In: Revista Geni. Disponível em: 

<http://revistageni.org/11/um-poema-com-muita-pele/>. Acesso em: 2 out. 2018. 
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Figura 3: Capa do livro BrasilAfro Autorrevelado 

(2011). 

 
Fonte: Alves, 2016. 

Figura 4: Capa do livro Mulher Matriz (2011). 

 
Fonte: Alves, 2016.

 

 
Figura 5: Capa de Bará na trilha do vento (2015). 

 
Fonte: Alves, 2016. 

 

Em 2015, publicou Bará na trilha do vento, seu primeiro romance. Nele, vemos uma 

proposta de escrita diferente do habitual, que consideramos mais interessante, a escrevivência 

toma forma numa narrativa lúdica e poética. As peripécias da personagem Bará dão lugar à 

história afro-brasileira, misticismo e a força da mulher retratada nas personagens femininas da 

obra e no desabrochar da protagonista para a vida adulta, compreendendo o seu lugar de 

origem. 

Miriam organizou e participou de antologias no Brasil e fora dele, sendo no exterior o 

seu maior reconhecimento como escritora negra. Assim, ela possui textos publicados em 

português, alemão e inglês. Para exemplificar citamos algumas antologias: Zauber Gegen Die 

Kalte, lançada em 1994, um livro de contos alemão, em que a autora e o seu texto “Alice está 
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morta” representam o Brasil e a cultura afro-brasileira; organizou as antologias bilingues, a 

aqui já citada Finally us: Contyemporary Black Brazilian Women Writers (1995), de poemas, 

e Women righting – Afro-Brazilian Women‟s Short Fiction (2005), de contos; também 

participou de antologias em língua inglesa, entre elas Fourteen Female Voices From Brazil 

(2002), organizada por Elzbieta Szoka; e antologias nacionais como Razão da chama (1986), 

organizada por Oswaldo de Camargo, e O negro em versos: antologia da poesia negra 

brasileira (2005). 

Como observamos, os diferenciais da escrita de Miriam Alves são a vasta produção e a 

forma como ela passeia por uma variedade de gêneros textuais (poemas, contos, romances e 

textos teatrais), além de manter publicações contínuas desde seu lançamento nos Cadernos 

Negros em 1982 até os dias atuais.  Desse modo, a autora se mostra ativa em publicações de 

textos em antologias nacionais ou internacionais, na organização de livros, nas publicações de 

textos teóricos que enriquecem os debates literários afro-brasileiros, na escrita e publicações 

de seus livros ficcionais, além de sempre emitir a sua opinião e levantar questionamentos a 

cerca dos acontecimentos cotidianos no mundo virtual, através do Facebook, considerado um 

gênero textual digital.  

A sua escrita, em qualquer contexto e plataforma que esteja, é marcada por sua 

necessidade de expressão e de desabafo, grande parte voltados para a temática afro-brasileira 

e de gênero feminino, caracterizando, assim, a utilização da escrevivência como ferramenta. 

 

Minha relação com a literatura é visceral e imprescindível [...] Escrevo porque não dá 

para não escrever. É algo que está em mim.
15

. 

 

2.1 Mulher Mat(r)iz: um passeio pela origem de matiz negra 

 

Sobre os sentidos dados ao título do livro, sugerimos três: o primeiro, ao nome Matriz, 

representando a mulher como origem de tudo, aquela vinda primeira e que dá a vida. Outro 

remete à origem de matriz africana, remetendo à ancestralidade e a raiz dessa mulher. O 

último, como bem apontada por Moema Augel no prefácio do livro, pode remeter ao 

substantivo matiz, que designa uma mistura de cores, ou as nuances de um tom. Assim, o 

“matiz” entraria como adjetivo ao substantivo mulher, representando as diversas nuances da 

cor negra, bastante significativa na linguagem empregada por Miriam nos contos. 

O livro é prefaciado por Moema Parente Augel. Ela dialoga com o leitor apresentando 

Miriam Alves, a sua trajetória literária, o seu modo de escrever e comenta sobre as linguagens 
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 Cf. nota 5 deste trabalho. 
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e temáticas empregadas nos contos da obra. Em nota escrita pela autora no início do livro, 

Miriam Alves (2011, p. 21) define Mulher Mat(r)iz como uma coletânea dos trabalhos ao 

longo dos vinte e três anos de sua vida literária.  

Dentre os onze contos do livro, “Os olhos verdes de Esmeralda” consta como o único 

inédito, todos os outros já haviam sido publicados em coletâneas e antologias nacionais e 

internacionais. Apesar de inédito, “Os olhos verdes de Esmeralda” não foi escrito 

exclusivamente para ser publicado em Mulher Mat(r)iz, Alves conta que ele foi rejeitado no 

processo de seleção de Cadernos Negros, na ocasião, sugeriram à autora que ela renomeasse o 

conto. Ela rejeitou, considerando a importância das palavras escolhidas para a construção da 

temática abordada.  

“Os contos aqui agrupados revelam o universo da mulher afro-brasileira em suas 

várias possibilidades vivencial-afetivas” (Ibid, 2011, p. 21). Dessa forma, acreditamos que o 

livro em questão é o mais propício para análise da escrevivência como um todo, considerando 

o foco na representação da experiência da mulher negra, do ponto de vista de outra mulher 

negra.   

Quando utilizada como objeto epistemológico, a escrevivência resulta em um amplo 

material de análise, sendo importante ressaltar que as apresentações dos contos serão breves a 

fim de não adiantar ou não repetir informações analisadas no capítulo posterior.  

O conto que dá início à prosa é Abajur. Logo no início, nos deparamos com uma cena 

que causa suspense no interlocutor, surpreendendo com o seu desfecho. O conto narra o 

romance de duas personagens, Nadir e Clotilde. O clímax do conto acontece quando Clotilde 

encontra Nadir a traindo com um homem. Ao final, as duas se reconciliam, deixando o 

homem surpreso ao entender a relação das duas. A cega e a negra – uma fábula narra a 

história de Flora e Cecília, duas desconhecidas unidas por um acaso numa agência bancária. 

Apesar de muitas diferenças, uma se reconhece na outra, criando uma sólida amizade. 

O terceiro conto, Alice está morta, é narrado por uma voz masculina. Dessa forma, 

ficamos sabendo apenas a versão do homem. Apesar disso, a protagonista é Alice, pois é 

partir dela que o enredo ganho foco. Ao permitir que a voz masculina narre o conto, a 

intenção da autora nos remete à realidade da violência sofrida pela mulher, que muitas vezes 

não pode contar o seu lado da história. Provavelmente, o conto mais sugestivo para diferentes 

interpretações é Amigas. Nele, a protagonista narra uma experiência vivida por ela e suas 

amigas em um reencontro. A linguagem fantástica dá asas à imaginação do leitor, permitindo 

vários caminhos interpretativos: uma experiência mística, um simples reencontro entre amigas 

compartilhando o amadurecimento, ou até mesmo um encontro entre amigas que resultou em 

relações homoeróticas.  
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O quinto conto, Minha flor, minha paixão, é narrado através de um diálogo da 

personagem com uma desconhecida dentro do ônibus. Para uma melhor descrição, podemos 

dizer que se trata de um monólogo, considerando a ânsia de desabafo da personagem e a 

ausência de voz da sua interlocutora. A personagem conta, então, sobre a sua relação de 

dependência afetiva para/com o companheiro, e a desilusão ao descobrir que ele a traía numa 

relação homoerótica. O Retorno de Tatiana é um dos contos que mais traz referência à 

memória africana e a religiosidade afro. Nele, as interpretações sugerem que a personagem 

entra em uma crise psicológica após sofrer um aborto, ou, ela entra em um transe místico que 

roga para que ela volte às suas origens. Nas duas interpretações, o retorno da personagem ao 

seu estado normal só é possível através do tratamento espiritual encontrado no terreiro, 

demarcando a volta para a sua ancestralidade, sua origem africana. 

Em Xeque-Mate, vemos uma peripécia do destino pregada nas personagens Irene, 

Verônica e Cláudia. As três personagens viveram uma experiência traumática na adolescência 

e nunca mais se viram, na tentativa de apagar o passado. No entanto, ao deixarem as filhas no 

aeroporto, a surpresa: as filhas eram amigas e viajariam juntas. Assim, as mães são obrigadas 

a relembrarem e refletirem sobre o acontecimento passado. O oitavo conto, Os olhos verdes 

de Esmeralda, narra a história de Esmeralda e Marina, duas jovens que se conhecem na 

universidade e veem a amizade se transformar em paixão. Na narrativa, somos apresentados à 

história das personagens, como elas cresceram juntas e viviam socialmente. O desfecho é 

cruel, na volta para casa após uma confraternização em família, as personagens sofrem uma 

bruta abordagem policial. 

Cincos cartas para Rael apresenta cartas escritas pela protagonista para o homem com 

quem mantinha relações. As cartas possuem um teor de desabafo, tudo o que a personagem 

não dizia pessoalmente ao amado. As passagens demonstram que a personagem vive em um 

mundo de ciúmes e uma desilusão amorosa, numa busca cíclica para que o homem a 

valorizasse. Um só gole é outro conto do livro que dá voz a narração da protagonista, nele, a 

personagem relata a sua experiência como criança negra e os prejuízos que sofreu por crescer 

numa sociedade com o preconceito enraizado. O desfecho do conto é extremamente tocante 

quando percebemos que, após uma crise de identidade, a personagem abre os olhos para 

alienação que sofreu e não admite mais ser inferiorizada.  

O décimo primeiro e último conto do livro, Brincadeira, narra a história de Zinho, 

uma criança que se rebela contra o preconceito na rua em que mora. Zinho vem de uma 

família financeiramente humilde, os pais se esforçam para que o menino estude e tenha uma 

qualidade de vida melhor. No caminho da escola, o menino sofre violência, mas ela não é a 

violência maior do conto. Brincadeira se destaca por ser o único conto do livro que não fala 
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sobre uma mulher, também não é possível vermos referência ao gênero na narração. No 

entanto, a experiência vivida pelo garoto Zinho é uma experiência passível de acontecer com 

qualquer criança, independente do gênero. 

Portanto, na escrevivência de Mulher Mat(r)iz, Miriam perpassa pela experiência 

negra em todos os sentidos, ou grande parte deles. Afinal, a sua escrita representa esse lugar, 

o lugar do negro, e principalmente na negra. Como ela afirma em entrevista
16

: “Qualquer 

escritor é a fala do seu lugar. Mayakoviski foi a fala da revolução russa. Não estou dizendo 

que estou fazendo uma revolução. Mas EU SOU A FALA DO MEU LUGAR”. (ALVES, 

2011, p. 20, grifos da autora).  

 

  

                                                 
16

  ALVES, Miriam. Prefácio. In: Mulher Mat(r)iz: Prosas de Miriam Alves. Belo Horizonte. Ed. Nandyala. 

2011. p. 20. 



44 

 

3. CAMINHOS DA ESCREVIVÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DOS CONTOS EM 

MULHER MATRIZ 

 

Se a Literatura Afro-brasileira de autoria feminina é marcada pela escrevivência, o que 

vem a ser esse tão falado instrumento de fazer literário? Neste capítulo, apresentaremos as 

discussões que abordam o tema, a fim de responder a este questionamento. Dessa forma, 

primeiramente apresentaremos referenciais que conceituam o termo e que elencam traços que 

compõem a escrevivência. Por último, em nossa análise literária, relacionaremos os campos 

que compõem a escrevivência com as características estéticas e ideológicas utilizadas na 

escrita dos contos que constituem Mulher Matriz (2011).  

Assim, acredita-se ser possível identificar os caminhos que Miriam Alves traçou, 

através da escrevivência, para escrever os onze contos de seu livro. Aqui é importante 

salientar que, quando se fala em caminhos, pensa-se em escolhas de escrita, ou em condições 

de escrita, sendo assim, não se configura como intuito desta pesquisa analisar nenhuma ordem 

cronológica de escrita, ou investigar se os enredos pertencem a dados autobiográficos da 

autora. Portanto, inicia-se a próxima seção, a partir da tentativa de desconstruir as associações 

entre escrevivência e os temas envoltos nas escritas de si, como a autobiografia e a autoficção. 

 

3.1 A escrevivência enegrecendo a epistemologia: conceituação e constituição como 

categoria de análise literária 

 

A escrevivência, apesar de muito falada e discutida nas pesquisas que abrangem 

autoria negra feminina, ainda pode provocar dúvidas no que concerne ao “eu” que escreve, ou 

ao “eu” que é narrado. Isto implica na facilidade de associações do termo com outras 

conceituações literárias que envolvem “escritas de si”: autobiografia e, principalmente, 

autoficção. Embora existam semelhanças no que diz respeito aos seus significados, existem 

pontos que as distinguem.  

Em “autobiografia”, o termo “auto” traduz uma propriedade e uma particularidade do 

sujeito; em “autoficção” temos o criado associado a uma verdade da pessoa que narra, ou da 

pessoa narrada; o que gera comparativos com a “escrevivência”, quando conceituada em uma 

escrita inspirada em vivências. 

As “escritas de si” aparecem como atenuadoras da solidão, na busca da materialização 

do “eu” interior, sejam através das confissões, dos diários, das correspondências, das 

autobiografias, entre outros. Eurídice Figueiredo (2013, p. 13) explica que as escritas de 

textos autobiográficos cresceram bastante a partir dos anos 1980. O debate sobre as 
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conceituações, que já encontrava problemáticas por seus questionamentos sobre o lugar do 

“eu”, ganha novos desenhos quando, nessa década, relatos e romances assumem uma linha 

tênue, dando espaço ao surgimento do termo “autoficção”, união de duas escritas que 

deveriam representar extrema diferenciação, a escrita autobiográfica e a escrita ficcional.  

O que Figueiredo defende é que a autoficção diferencia-se por conter, em seus textos 

puramente ficcionais, elementos autobiográficos do autor, ou seja, o autor inspira-se em traços 

biográficos para construir a sua ficção. Tais elementos autobiográficos são os chamados 

“biografemas”. Assim, estes seriam as partes biográficas perdidas na ficção, os resíduos da 

biografia do autor, que o leitor encontra no texto. Desta forma, em alguns casos “os 

biografemas estão lá para induzir o leitor a ler o romance como uma escrita mais ou menos 

autobiográfica” (FIGUEIREDO, 2013, p. 14). Diferente da autoficção, que utiliza a ficção 

como uma máscara para a realidade, a autobiografia, segundo Philippe Lejenue (2008, p. 14 

apud FIGUEIREDO, 2013 , p. 26) é “uma narrativa retrospectiva que uma pessoa real faz de 

sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade”. 

Desse modo, pode-se observar que os textos representados pela “escrita de si” trazem 

algo essencial para as suas conceituações: o si. O “eu” de quem se fala, seja ele ficcional ou 

não, é um “eu” individual, que se faz na preocupação de relatar-se, de externar-se, seja através 

de uma verdade ou não. A escrevivência, então, difere-se quando o “eu” que é contado, é 

ampliado para um coletivo, e além disso, o coletivo possui uma ideologia, e ambos estão 

presentes na escrita literária de quem elege este instrumento de escrita. Assim, as vivências 

que são escritas, são vivências comuns do povo negro, são palavras que não são apenas 

narradas, são experimentadas na realidade coletiva afro-brasileira. Portanto, as palavras que 

caracterizam um texto a partir da escrevivência, fazem-se através de um contexto ideológico e 

cultural. Ademais, segundo a escritora Lívia Natália Souza (2018, p. 33), a escrevivência, que 

faz parte de uma Literatura Menor (assim intitulada por ela), diferente dos textos biográficos 

hegemônicos, “não pretende ser o discurso articulado de um sujeito, mas aquilo que se 

chamou de um agenciamento coletivo de enunciação.”. Apesar de não concordamos com a 

nomenclatura utilizada por Souza (2018), nomenclatura que parece reforçar a inferioridade 

atribuída à Literatura Afro-brasileira de autoria feminina e colocá-la numa subcategoria, 

concordamos com a sua fala sobre o seu discurso e a sua formação.  

Ainda segunda a autora, os textos biográficos hegemônicos apelam por transmitir uma 

unicidade, uma originalidade e um respeito ao modo de escrita dominante, pois a 

representação pura e simples passa por uma configuração na linguagem. No entanto, a 

escrevivência, pensando no coletivo, transmite a expressão através da linguagem: 
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A expressão é, segundo Deleuze e Guatarri, elemento da literatura menor que, sem 

afetações de linguagem comuns na literatura representativa, opta por acionar 

elementos de linguagem que deslizam da camada do simbólico para inscrever-se 

num plurilinguismo que nasce da refrega com a língua, através da incisões e rasuras 

impostas a ela. (DELEUZE & GUATARI apud SOUZA, 2018, p. 35) 

  

Assim, acredita-se aqui que o plurinlinguismo seria a escrita repleta de experiências 

(ou vivências), e consequentemente, a utilização de uma linguagem de todo um coletivo, além 

do livre arbítrio de criar palavras que expressem o que a linguagem canônica não consegue 

expressar. Como a própria nomeação dada para a categoria de análise aqui estudada, 

escrevivência, um nome criado por Conceição Evaristo para expressar a sua escrita e de tantas 

outras mulheres. 

 Segundo Conceição Evaristo (2017)
17

, a escrevivência nasce da reflexão dos seus 

textos a partir das suas vivências, como uma tentativa de conceitualização para pensar outros 

textos, que não apenas os dela. No início, a escritora sabia do que falava, mas não imaginava 

que o termo viraria conceito, considerando o fato de que, para ela, todo conceito 

epistemológico vem de homens brancos. A autora ainda relata que os primeiros usos do termo 

se deram em sua dissertação de mestrado, em que ela escrevivia pela memória da pele, 

escrevivia o corpo negro. Segundo a autora, escreviver pela memória da pele faz-se cantando 

o corpo negro na afirmação da identidade étnica.   

 Assim, a categoria de análise aqui estudada faz-se, antes de tudo, por um corpo vivido. 

A autora explica, em palestra proferida no III Seminário MILBA (2017), que o corpo vivido é 

aquele em que o personagem negro é escrito por um negro ou uma negra, portanto, vai além 

do corpo descrito, caracterizado pelo corpo negro que é escrito pelo branco. Desse modo, 

quem faz escrevivência reivindica o direito de escrita, pois o corpo de quem narra a sua 

escrevivência não se distancia do corpo que está sendo narrado, pois segundo a escritora, é 

esse mesmo corpo enunciador que pleiteia o direito de criar e de contar uma história. Porém, a 

autora deixa claro que tal vivência é marcada pelo coletivo, ou seja, pela sua condição de 

mulher negra na sociedade brasileira. Além disso, assim como vimos anteriormente na fala de 

Lívia Natália, Conceição Evaristo explica a importância de não entender o conceito como 

autobiográfico, pois esse modo de fazer escrita passa pelas criações que nascem da sua vida e 

das vivências das pessoas que lhe rodeiam, ou apenas, pelo seu observar. 

 Portanto, vemos que o nosso objeto de análise literário procura exercer o seu lugar de 

fala, através da sua fala, do seu modo, não através da fala do outro, ou de uma fala imposta. 
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Pois, como bem observa Lívia Natália Souza (2018, p. 27) “o subalterno é alvo de violência 

espistêmica, se constituindo como o Outro do discurso colonial, que ora está por sua própria 

conta, ora deve estar sob tutela”, e complementa quando diz: “o subalterno não é aquele que 

não tem voz, mas é aquele continuamente falado pelo desejo do outro” (2018, p. 28).  

 Por isso, como afirma Souza (2018), muitas autoras negras exigem dos estudos 

acadêmicos literários a utilização de outras categorias de análise, porque o modo como seus 

textos são construídos, permitem que tais categorias “emerjam” dentro dos próprios textos 

literários. Desse modo, configura-se a importância da utilização da escrevivência como 

categoria de análise dessa dissertação. 

 

3.2 Contos e recontos em Mulher Matriz: escre(vivendo) 

 

Como vimos na seção 2.1, o livro de contos Mulher Matriz (2011) expressa, através da 

escrevivência situações sociais, físicas e psicológicas, as quais podem ser vivenciadas por 

mulheres que têm como condição a identidade negra. Tal coletividade composta por mulheres 

negras pode abranger inúmeras outras questões, como além da etnia e do gênero, a 

sexualidade, a condição econômica e social, a maternidade e as escolhas do cotidiano. 

Dessa forma, o que podemos enxergar quando se analisa uma compilação de enredos, 

é o fato de que existe uma linha tênue entre coletividade e individualidade, marcando as 

experiências que todas podem vivenciar, porém, também caracterizada pelo individual, pelo 

particular de cada personagem, por um modo de enxergar as experiências, por uma gesto de 

ação, por uma maneira de fala, pelo sentir de cada uma, pelo modo como resistem e vivem 

unicamente as suas experiências. Sendo assim, Miriam, através dos seus contos, conta e 

reconta toda uma expressividade negra.  Desse modo, notaremos que a escrevivência, além de 

operar como um instrumento de escrita da autora, também consiste num instrumento de voz 

feminina negra. 

Portanto, aqui pretende-se selecionar categorias pelas quais perpassam a escrevivência 

para a construção dos contos do livro de Miriam Alves. Ao selecioná-las, iniciaremos 

discussões para entendermos como elas se desenrolam e moldam-se, a partir de tal 

instrumento de análise. À vista desse intuito, consideramos interessante que os contos se 

revelem dentro de cada categoria, através de um diálogo fluído entre cada um. Portanto, não 

trataremos cada conto de forma separada, mas sim, de forma conjunta, a partir dos elementos 

que compõem a escrevivência dentro do Mulher Matriz. 
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3.2.1 Memória africana: herança e valorização dos antepassados 

 

Característica da literatura afro-brasileira, o resgate das memórias africanas também se 

faz muito presente na escrevivência de Miriam Alves. Tais elementos surgem naturalizados 

dentro do texto, seja através de um objeto, da religião, ou de expressões da linguagem 

africana. É um meio de valorização dos antepassados que vieram de África, além de resgate e 

manutenção da cultura africana. Quando a autora inclui a memória africana em seus contos, 

ela também demarca a afrobrasilidade da sua literatura. 

Em entrevista a Eduardo de Assis Duarte, Conceição Evaristo elenca alguns pontos do 

que ela considera necessário no discurso literário afro-brasileiro: 

 

A afirmação de um pertencimento étnico; a busca e a valorização de uma 

ancestralidade africana, que pode ser revelada na própria linguagem do texto, na 

estética do texto; a intenção de construir um contradiscurso literário a uma literatura 

que estereotipiza o negro; a cobrança da reescrita da História brasileira no que tange 

à saga dos africanos e seus descendentes no Brasil; a enfática denúncia contra o 

racismo e as injustiças sociais que pesam sobre o negro na sociedade brasileira. 

(DUARTE, 2011, p. 114) 

 

 Assim, podemos confirmar a importância da presença da ancestralidade africana nos 

textos de literatura afro-brasileira, seja através da linguagem ou da estética do texto. Sabendo 

que a escrevivência é instrumento afro-brasileiro de escrita de autoria feminina, podemos 

compreender que a presença da ancestralidade também se faz essencial dentro da 

escrevivência. Além disso, Evaristo comenta sobre o texto feminino negro ou afro-brasileiro, 

e a escrita do mesmo: 

Asseguro que a minha condição étnica e de gênero, ainda acrescida de outras marcas 

identitárias, me permite uma experiência diferenciada do homem branco, da mulher 

branca e mesmo do homem negro. A minha experiência pessoal influencia a minha 

escrita conduzindo o ponto de vista, a perspectiva, o olhar que habita em meu texto. 

(DUARTE, 2011, p. 115) 

  

Portanto, ao utilizar a escrevivência, Miriam Alves utilizou a ancestralidade africana e 

a memória africana na construção de alguns contos de Mulher Matriz, sendo influenciada pelo 

seu ponto de vista e pelo seu olhar valorativo a essa ancestralidade. Tais referências aparecem 

como anteriormente vimos na fala de Evaristo, na linguagem e na estética do texto, porém, 

sobre esses dois últimos,  discutiremos na subseção 2.3.6. No entanto, além de ter a sua 

função dentro da linguagem e da estética textual, vê-se antes um valor ideológico, trazendo à 

tona uma noção de pertencimento destas questões às personagens dos contos. 

 No prefácio do romance Bará (2015), de Miriam Alves, Moema Augel fala sobre o 

resgate das memórias dos excluídos, marginalizados e das minorias. A autora explica a 
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utilização de tais lembranças nos textos afro-brasileiros a partir do conceito de “memórias 

subterrâneas” (1989), do sociólogo Michel Pollak. Essas seriam, então, as memórias que 

foram silenciadas pela história e memória oficial, ou seja, a memória que não pertence aos 

mais privilegiados. Desse modo, o resgate das memórias que foram abafadas funciona não 

apenas como uma reconstrução de uma história coletiva de uma população subjugada, mas 

também como uma reconstrução individual, no intuito de demarcar o seu lugar social, além da 

sua relação com os outros indivíduos. Tal visão corrobora com o que se encontra referente à 

memória africana nos contos do livro em estudo, pois as memórias apresentadas, antes de 

pertencerem a uma coletividade, expressam o apego que as personagens possuem àquela 

cultura, apresentam tal cultura como algo naturalizado das personagens, remetendo ao 

particular e o individual de cada uma. 

No primeiro conto de Mulher Matriz, intitulado por Abajur, podemos encontrar traços 

da memória africana na descrição do apartamento da personagem Nadir: “Sentia a magia das 

estatuetas – réplicas de máscaras africanas”. (ALVES, 2011, p. 26). Ainda no conto citado, 

vemos que a personagem Clotilde, é engajada nos estudos relacionados à África, a partir da 

passagem em que diz que ela “acabaria a tese de literatura Angolana e Negritude ainda 

naquele ano” (Ibid, p. 31). Desse modo, podemos ver claramente a construção do resgate e da 

manutenção da cultura através das personagens. Além de resgatar a cultura através dos 

objetos de decoração da casa, existe a manutenção através dos estudos acadêmicos referentes 

à cultura. Tal fato também mostra que, mais do que isso, as personagens vivem e convivem 

com a cultura ancestral, ficando nítido na descrição do cômodo que aquele detalhe das 

máscaras africanas transmitia magia, além de trazer uma sensação de acolhimento, quando 

complementa: “Sentia-se em casa” (Ibid, p. 31).  

Como bem disse Conceição Evaristo em palestra sobre a escrevivência, “África era 

pra gente a nossa Parságada. Por isso, muitos críticos dizem que criamos uma África 

imaginária, e na verdade, criamos. Foi muito necessária para a reconstrução do povo africano 

diaspórico.” (EVARISTO, 2017)
18

. Assim, podemos entender por meio da fala da escritora 

que a construção da memória africana foi necessária para os africanos que vieram de África, 

pois, ao se verem obrigados a abandonarem as suas culturas, viram, através da oralidade, a 

tentativa de manutenção cultural. Porém, a África da memória não é a mesma, muito se 

perdeu, ficaram vestígios, vestígios que permeiam o imaginário dos afrodescendentes, e esse 

imaginário é transmitido pelas gerações como forma de manutenção de uma cultura. Posto 
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isso, temos os exemplos das religiões de matrizes africanas, que remetem à ancestralidade 

africana e possuem grandes significados em Mulher Matriz. 

No conto Alice está morta, podemos encontrar, ao final, a personagem Alice sendo 

oferecida a Exu, Orixá africano; além disso, logo adiante a voz masculina que narra o conto 

também cita Omulu, outro Orixá africano, que representa o poder da morte sobre a vida: 

“Depois, para o fim da rua, a ofereci a Exu, a sacudi para a direita e para a esquerda do meu 

corpo. Saudei Omulu” (ALVES, 2011, p. 40).  Assim, os Orixás fazem-se presente no 

momento da morte da personagem Alice, que vivia uma relação conflituosa com o 

companheiro, o qual em uma cena trágica, a joga de uma ribanceira. No conto Amigas, 

encontra-se outra menção às religiões de matriz africana a partir do ato da oferenda: “Notei 

pedaços humanos espalhados por toda a sala. Forravam o tapete e as paredes como enfeites, 

bibelôs, pareciam oferendas” (Ibid, 2011, p. 41). Segundo Moema Parente Augel, em prefácio 

de Mulher Matriz (2011): 

 

A cultura afro-brasileira encontra sua grande força na crença religiosa herdada desde 

a África. Ali, a veneração aos antepassados e o culto aos Orixás ou aos Inquices 

continuam vivos, atuais e dinâmicos; foram e continuam a ser elementos essenciais 

para a sua afirmação identitária. A religião dos antepassados, ainda hoje, tem um 

significado capital, constituindo a mais importante manifestação da resistência 

cultural. Pelo apego às origens, através da preservação das tradições, a religião 

resgata a dignidade perdida e reveste as raízes africanas de uma aura elevada e 

positiva, desvelando uma mundivivência profundamente marcada pelo sagrado. A 

arte, a música e a literatura são parte desse contexto, confirmando a multiforme 

vitalidade da cosmovisão africana. A herança cultural filiada ao âmbito do sagrado e 

a memória coletiva criaram um espaço religioso, místico e social, que contribui 

fortemente para o equilíbrio psíquico dos afro-brasileiros. (ALVES, 2011, pp. 18 - 

19) 

 

Assim, dada a importância da crença religiosa afro-brasileira, e sendo a escrevivência, 

a escrita de vivência que parte do individual para o coletivo, conseguimos ver a expressão do 

sagrado africano como parte constituinte da escrevivência de Miriam Alves. A forma como a 

religião interfere na vida das personagens comprova o quanto tal categoria é inerente em suas 

construções. Assim podemos observar em Minha flor, minha paixão. No conto, nos 

encontramos em um diálogo com a personagem, que através da sua fala ininterrupta, conta-

nos como Exu intervia em seu relacionamento amoroso, ora cegando-a, ora abrindo-lhe os 

olhos: 

 

A senhora não acredita em feitiço? Eu acredito em Exu, sabe? Não. Exu não é uma 

entidade má. Não é. Ele faz o que se pede. Se pedimos o bem, ele faz. A senhora 

acredita? Minha flor usava Exu para me enfeitiçar, cegar, para eu não desconfiar de 

nada. (ALVES, 2011, p. 45) 
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Em seguida, a personagem continua: “Exu abriu meus olhos no dia do acidente dos 

carros na avenida” (ALVES, 2011, p. 46). Dessa forma, pode-se perceber a relação de 

confiança que a personagem estabelece com o orixá africano, deixando claro para os leitores 

do conto o pertencimento da personagem narradora à religião de matriz africana, pois ela 

atribui as suas vivências a Exu, ao que ele permite ou não que ela viva, fechando e abrindo os 

seus olhos. 

Em O retorno de Tatiana, encontramos uma maior significação do sagrado, e 

consequentemente, uma maior relação de pertencimento à memória africana. A personagem 

Tatiana vê-se, aos poucos, deixando de viver a sua vida e a sua independência por uma 

situação traumática que a tira do eixo. Tatiana passa, então, a ter alucinações, além de entrar 

em um estado depressivo, ao ponto de precisar que a sua irmã atue como sua cuidadora. Em 

suas crises, a personagem repete frequentemente que precisa “retornar à terra mãe... retornar... 

à terra mãe... retornar...” (ALVES, 2011, p. 52). Tatiana acalma-se de um surto, ao escutar os 

sons dos atabaques que vinham de um terreiro. Aqui nota-se a referência ao instrumento 

musical afro-brasileiro, além da citação do terreiro, local de cultos afro-brasileiros e de 

oferendas aos Orixás: “Na tempestade da noite, o vento havia trazido sons de atabaques. 

Atabaques e cantoria de um terreiro: „Nanã, Nanã, Naburoke, Nanã ê, Nanã, Nanã Naburoke, 

Nanã ê!‟. Lau prestou atenção à cantiga por um instante, Tati dormia sorrindo, semblante 

tranquilo” (Ibid, 2011, pp. 52 - 53). Guiada pelo chamado dos tambores, Tatiana encontra 

acolhida no terreiro e lá entra em um processo de cura e de retorno à sua consciência. 

Podemos, assim, compreender quando a personagem Lau – que cuida de Tatiana – a encontra 

no terreiro: 

 

A Mãe de Santo ordenou que levassem Lau para um canto. Lavaram-lhe a mão, pés 

e rosto com água perfumada com ervas. Vestiram-lhe roupas brancas e, depois, a 

introduziram num pequeno quarto. Neste quarto de pequenas dimensões, a 

luminosidade era mantida apenas por algumas velas brancas e acesas. Lau 

reconheceu Tati deitada sobre uma esteira forrada com folhas. A irmã dormia 

coberta com folhas e terra até o pescoço. Dormia e sussurrava: Retornar à mãe 

terra... retornar... [...] A Mãe de Santo pediu-lhe que retornasse dali a quarenta dias. 

Lau tranquilizava-se. Tati voltaria. A certeza a dominava. Retornar à terra mãe... 

Retornar... (ALVES, 2011, pp. 54 - 55) 

 

 Deste modo, compreende-se que a expressão “retornar à terra mãe” possui significados 

vários: primeiro, referente ao aborto sofrido pela personagem, o que causa os seus frequentes 

delírios; segundo o retorno de Tatiana à sua vida e à sua consciência; terceiro, o retorno de 

Tatiana à religião afro-brasileira; e por último, o reencontro de Tatiana com a sua origem 

africana e com a terra mãe, a África.  
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 As últimas alusões à memória africana aqui destacadas encontram-se nos contos Um 

só gole e Brincadeira. No primeiro, a personagem, rememorando a infância, retoma os 

momentos em que atuava nas peças da escola. Por ser negra, nas datas de Abolição da 

Escravatura, sempre encenava a “escrava que suplicava ao senhor para não lhe bater a 

chicotes” (ALVES, 2011, p. 82). Ao escrever tal cena, de modo intencional ou não, a autora 

relembra o processo de escravidão vivenciado pelos africanos diaspóricos, mostrando-nos a 

importância do não esquecimento da subjugação a que foram submetidos os negros no 

período escravocrata e a consequência deste ato, que operacionalizou e fomentou o racismo 

até a contemporaneidade.  É também a partir da narração de uma cena de racismo que, em 

Brincadeira, surge outra referência à memória africana, desta vez através da imagem de 

Ogum, que empresta ao menino Joãozinho a força física necessária para revidar e se revoltar 

contra os insultos sofridos: “Uma força ancestral cortou-lhe por dentro. Trazia consigo a força 

de Ogum. Armou-se com um pedaço de pau. [...] Batia. Batia” (ALVES, 2011, p. 87). 

Destarte, encontramos nos contos de Mulher Matriz, a utilização da memória africana, 

da ancestralidade e do sagrado, como elementos constituintes da escrevivência da escritora 

Miriam Alves. Outro ponto interessante a notar-se, é que, entre tantos significados que possa 

ter o título do livro Mulher Matriz, ao tratar-se desta categoria, pode-se identificar a referência 

à mulher de matriz africana, ou seja, à mulher de origem africana. Sendo assim, podemos 

encontrar nos contos aqui analisados uma escrita repleta de referências às africanidades, além 

da construção das personagens femininas que demonstram crença, respeito e pertencimento à 

tal cultura e suas particularidades.  

 

3.2.2 A etnia: tons poeticamente negros 

 

Como vimos anteriormente, ao definir a escrevivência, Conceição Evaristo diz que a 

sua condição étnica influencia a sua escrita, indicando o ponto de vista sob o qual o seu texto 

será escrito, e, assim, estendemos tal definição a outras escritoras que fazem uso desse objeto 

epistemológico.  

A etnia negra aparece nos contos de Miriam Alves em múltiplas representações, 

contudo, elas não são o foco dos seus textos. Assim, podemos compreender a importância 

dessa categoria na escrita através da escrevivência: ela funciona como referencial e auto-

representação desse grupo social, mas não é composta como elemento limitador e definidor da 

escrevivência ou de um texto afro-brasileiro escrito por mulheres. Essa observação é essencial 

para entendermos o fato de que, mesmo a literatura afro-brasileira tendo surgido em um 

contexto de protestos e lutas pela afirmação das identidades étnicas desprivilegiadas, a escrita 
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afro-brasileira de autoria feminina é constituída de uma riqueza de temáticas e intenções, que 

não respaldam em textos puramente panfletários, mas, antes de tudo, em textos literários que, 

além de conter a preocupação social, visam à qualidade narrativa, poética e estética da escrita. 

Utilizar-se da escrevivência não é simplesmente escrever personagens negros, é 

(re)naturalizar o olhar para esses personagens, de modo que eles ganhem ressignificação ao 

que foi antes dado, e tal ação não passa apenas pela descrição física ou da cor da pele, mas 

também por elas.  

Na coletânea de contos analisada, encontramos a primeira referência à etnia em 

Abajur. O que pareceria com uma descrição representativa canônica da mulher negra, 

demonstra-se um exemplo da ressignificação da representação dessa mulher dentro da 

literatura: 

 

Separando o quarto da sala, no vão da porta um grande pano pintado à mão, 

estampando uma mulher negra jovem, bonita, com a cabeça raspada nua, de costas, 

sentada sobre uma grande pedra [...] Parecia guardar, proteger e defender. A casa 

não era sua quando olhava a pintura, sentia-se à vontade, imaginava-a guardiã. 

(ALVES, 2011, p. 27). 

  

Ao início da passagem, somos encaminhados para uma caracterização que lembra a 

erotização da mulher negra, bastante frequente na literatura canônica: a descrição do corpo da 

mulher negra como objeto de sedução. Na passagem, ainda podemos observar que a figura da 

mulher está exposta em um vão da casa, no entanto, ao final, a ressignificação se concretiza 

ao entendermos que aquela mulher exposta não é objetificada, ela é adorada, endeusada. 

Assim, a mulher negra na pintura que decora a casa de Nadir possui um valor significativo 

para a personagem Clotilde, era uma divindade que guardava, protegia e defendia o amor 

entre as personagens, era uma guardiã, dona do lar. A partir do elemento étnico, Miriam Alves 

procurou naturalizar um novo olhar à mulher negra, não reiterando o lugar que tais mulheres 

eram colocadas antes da literatura afro-brasileira, sobretudo antes da escrevivência. 

 Sobre naturalização do discurso e sobre auto-imagens, Florentina da Silva Souza 

utiliza a visão de Francis Affergan (1987) para explicar como surgiram os discursos sobre o 

Outro. A autora aponta que o final do século XV, e os séculos XVI e XVII foram os mais 

determinantes para os discursos que diferenciam os grupos. Temas como cor e nudez foram os 

primeiros que apareciam como indicativos de inferioridade dos povos não-europeus. Assim, 

“aos não-europeus não era dada a possibilidade de compor em auto-imagens, de falar em a 

respeito de si mesmos e de colocarem-se como sujeito do discurso de representação.” 

(SOUZA, 2006, p. 52). Sendo assim, a visão do outro era plantada pelo dominador de forma 

que justificasse tal dominação. Tais discursos sobre o outro foram empregados por muitos 



54 

 

anos nos textos literários ditos canônicos, e apesar de nos séculos XX e XXI parcelas da 

sociedade terem adquirido consciência sobre o modelo colonizador contidos nesses textos 

literários, afirmamos que as grandes obras aclamadas pela crítica ainda reproduzem e 

perpetuam uma visão excludente do Outro, é o famoso cânone eurocentrado, branco, 

heterossexual e masculino. Desse modo, “a eficácia desses discursos reside no fato de que, 

pela repetição e incontestabilidade, eles acabam por ser introjetados por todos” (Ibid, 2006, p. 

53). Assim, atribuir valores negativos às características afrodescendentes era e ainda hoje é 

comum, podemos dizer que de forma consciente e até inconsciente, devido à grande 

naturalização desses discursos dada a grande repetição e incontestabilidade durante os anos. 

Notamos que a maioria desses discursos remete às questões étnicas, sobretudo à cor da pele e 

as características físicas dos negros e das negras. 

 Dentro da escrevivência, Miriam Alves utiliza uma ferramenta interessante para 

compor alguns de seus contos: ela reproduz o discurso canônico para mostrar os efeitos dele 

nos indivíduos que assimilaram a alienação colonizadora e nos dá exemplos do que Florentina 

da Silva Souza (2006) fala sobre a eficácia dos discursos e a introjeção deles por todos, 

inclusive pelo próprio Outro. Dessa forma, tais discursos empregam palavras de representação 

étnicas sob o olhar do dominador, um olhar de negativação e inferioridade, e mostram não só 

assimilação por parte do afrodescendente, mas as trágicas consequências nas vidas das 

personagens. Em Um só gole a personagem, que narra a sua história como um grande 

desabafo, volta ao passado para rememorar todo o preconceito que sofreu a partir das 

negatividades das palavras proferidas ainda na infância: 

 

Na escolha das personagens eu escolhi ser Maria [...] Diante da minha obstinação, 

Ergos disse: - “Maria não pode ser da sua cor.”. Chorei. Lágrimas corriam 

entrecortadas por soluços. Isto fazia a hilariedade da criançada que improvisava um 

coro: - “Maria não é preta, é Nossa Senhora. Maria não é preta, é mãe de Jesus [...] 

Maria pretinha quer ser mãe de Jesus. (ALVES, 2011, p. 82). 

  

A autora reproduz, através das falas do professor Ergos e das crianças, o sentido 

negativo atribuído às palavras de identificação étnica da personagem principal. As palavras 

“preta” e “pretinha”, como proferidas, remetem à ideia de pecado apenas pela cor da 

personagem. A referência é nítida quando apresentada em um contexto de uma peça teatral 

religiosa, que coloca a personagem como oposto às santidades cristãs Maria (Nossa Senhora) 

e Jesus. Outra reprodução da forma de representação étnica dos afrodescendentes pela visão 

hegemônica está na passagem do texto em que a personagem relembra os carnavais da 

infância em que a própria repetia “a famosa música de carnaval: „Nega de cabelo duro, qual é 

o pente que te peteia?‟”(ALVES, 2011, p. 83). A partir daí podemos ver a assimilação do 
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discurso hegemônico pelo Outro, a personagem passa a tentar esconder a sua identidade, ou 

parecer um pouco com aquele que lhe rejeita, ela introjeta a negatividade das palavras que 

conhecia por lhe representar etnicamente e então começa a concretizar a rejeição em si, a 

partir de tentativas de mutilação da sua descendência: 

 

Alisava os cabelos. Esticava-os até não mais poder. Eu sabia. Junto com os cabelos, 

esticava a revolta. Domava minha consciência. Domava minha tolerância [...] Ouvia 

o chiado vitorioso do ferro quente: “Chiiii, chiiii, chiiii. Eu demonstrava 

contentamento neste ato. “Chiii, chiii. Os cabelos reclamam indefesos. (Ibid, p. 83) 

   

As palavras proferidas à personagem e à identificação da sua raça conotavam pecado, 

uma doença. Ao tentar a assimilação ao hegemônico, ela por instantes demonstrava 

contentamento na esperança de ter paz. A sensação patológica foi algo construído no século 

XIX, mas que perdura como efetivação da negatividade empregada aos negros. Souza (2006, 

p. 140) “o corpo negro representava o patológico [...] era representado na arte e na ciência 

como corpo doente, associado ao pecado e aos desvios sexuais”. Tal pensamento era 

construído como intuito de causar repulsa e desclassificar intelectualmente e socialmente os 

sujeitos negros e negras. Na passagem supracitada entendemos as onomatopeias “chiii” como 

expressões simbolizadoras dos gritos dos cabelos das personagens, que eram queimados pelo 

ferro quente; e em outro sentido, referentes às tentativas de silenciamento desses sujeitos, 

desses corpos, corpos que deveriam ser domados, sem expressões, sem falas, corpos que não 

poderiam inspirar otimismos. 

 

Na tradição literária brasileira, a cor branca sempre foi utilizada com o sentido de 

pureza, santidade, perfeição, em oposição ao mistério, ao inescrutável, aliados ao 

medo e terror inspirados pela cor preta, como ilustram romantismo e o simbolismo, 

momentos estéticos em que os valores simbólicos dessas cores são enfaticamente 

utilizados. (SOUZA, 2006, p. 134). 

 

A construção, reprodução e reiteração de tal ressignificação foram tão intensas, que, ao 

adquirimos consciência do domínio hegemônico sob as significações dessas palavras, por 

mais que estejamos em um processo de desconstrução e luta contra esta realidade, devemos 

nos policiar em nossas falas contra tal naturalização engendrada. Assim, é comum repetirmos 

expressões sem refletirmos sobre seus significados, como: dia branco, quando falamos de um 

dia de trabalho, fazendo alusão ao branco trabalhador e o negro preguiçoso; cor da pele, para 

nos referirmos ao tom de bege, como se esse fosse o único tom de pele válido; cor do pecado, 

utilizada como elogio, mas que carrega um substantivo que nas religiões cristãs traduz um ato 

errado; cabelo ruim, para designar qualquer cabelo que não seja o liso alinhado; a coisa tá 

preta, para falar de uma situação complicada; inveja branca, para expressar um inveja não 
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maldosa; entre tantos outros termos que remetem ao errado ou inapropriado: mercado negro, 

magia negra, lista negra, ovelha negra. Elisa Nascimento (2009, p. 188) aponta que: 

 

Para que uma identidade subordinada tenha condições iguais de competir nesse jogo 

democrático, impõe-se a necessidade de quebrar a hegemonia da identidade 

dominante, a brancura eurocentrista, construída com tal solidez e a tal ponto 

reforçada que reina silenciosa sem ser percebida. 

 

A literatura afro-brasileira, em um movimento de ressignificação, passa a utilizar as 

palavras que caracterizam sua etnia através de novos sentidos, sentidos que demarcam beleza, 

orgulho, força, além da pluralidade da raça negra. Assim, na escrevivência as autoras mantêm 

expressões que, na linguagem hegemônica, designariam ofensas e mudam o campo semântico 

anteriormente atribuído, propondo uma “desestabilização semântica do termo negro, seus 

derivados e sinônimos, induz a uma espécie de desintoxicação e esvaziamento dos sentidos 

das citadas expressões tão carregadas de negatividade” (Ibid, 2006, p. 134). Desse modo, 

como fizeram os europeus há séculos atrás, elas reconstroem significados, reproduzem em 

seus textos e suas falas e reiteram, mas a modo de dar vida, orgulho, pertencimento, união e 

dignidade a estas mulheres, homens e crianças.  

Quando não reproduz as palavras no campo semântico do colonizador a fim de 

mostrar as consequências causadas, Miriam Alves expressa a etnia das personagens de forma 

poética. Em Mulher Mat(r)iz, é interessante perceber o amadurecimento da escritora na 

ressignificação de tais expressões étnicas e o cuidado e a amorosidade empregada em cada 

escolha vocabular e semântica dada a estas palavras:  

 

[...] a pigmentação da pele das personagens não avança para o meio da cena como 

um recurso ou arma, é óbvia e implícita, registrada sutilmente numa meia frase, 

numa alusão aparentemente casual, quando informações sobre a aparência física das 

personagens são transmitidas através de uma escala cromática que apresenta muitos 

tons.”. (AUGEL in ALVES, 2011, p. 13) 

  

Podemos visualizar tal intenção através da descrição de Nadir e Jorge, em Abajur 

(ALVES, 2011, p. 28): ela possuía “o tom negro acobreado forte”, ele um tom de pele “mais 

para o âmbar amainado”. Em outra passagem do conto, a pele da personagem Clotilde é 

colocada como algo singular, única, no sentido positivo da palavra: “A luz do final do dia 

fazia a pele de ébano de Clô assumir uma tonalidade singular”. (Ibidem, p. 29). Ao final do 

conto, a personagem relembra a luz do abajur que segredava o acontecido entre as três 

personagens: “Pensou na luz do abajur espalhando luzes e sombras, numa dança onde bailava 

emoções, sensibilidades.” (Ibidem, p. 31). Assim, mais uma vez a escritora traz uma 
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ressignificação semântica através de “sombras”, que não designa medo ou vazio, mas sim 

sensibilidade. 

 Em Alice está morta, vemos a referência étnica através da comparação da protagonista 

Alice com uma boneca de pano, ao contrário das alusões canônicas em que de imediato 

imagina-se a boneca de pano branca, vê-se uma boneca que melhor representa a 

afrodescendência: “ninava-a como se fosse uma boneca negra de pano”. (ALVES, 2011, p. 

37). Em tom poético, um dos momentos do conto faz menção  

à pele negra iluminada da personagem: “Unia-se ao seu semblante o negror enluarado da 

noite” (Ibid, p. 39). Posteriormente, vemos a descrição dos traços delicados da personagem, 

contrariando a caracterização hegemônica, que atribui a delicadeza apenas aos traços 

europeus: “os dentes claros iluminando a suavidade de seu rosto redondo”. (Ibid, p. 39). No 

conto Amigas, também é possível encontrar a atribuição de luminosidade às mulheres negras: 

“Sobre elas pairava uma luz. Emanava delas brilho especial, inexplicável...” (ALVES, 2011, 

p. 42). Dessa forma, observamos a mudança na caracterização da mulher negra, que há 

séculos foi tratada na literatura como objeto do prazer do outro.  

 Minha flor, minha paixão traz a linguagem coloquial na escolha das palavras que 

simbolizam a etnia. O uso da linguagem mais simples é essencial para entendermos em que 

lugar social a personagem está. No entanto, através da sua fala, a protagonista quebra um 

conceito cristalizado: o homem ou a mulher branca como pertencentes de qualidades 

positivas, enquanto o contrário é atribuído ao homem negro e a mulher negra: “Um mulatinho 

que salvei ainda bebê de sua mãe loira bêbada, que engravidou de um negro muito bonito. Ela 

tentou jogá-lo em um bueiro num dia de chuva forte... Eu o salvei” (ALVES, 2011, p. 44). 

Verifica-se a lição apresentada: cor de pele não define caráter. Assim, somos apresentados a 

uma história em que a mulher branca possuiu uma atitude errônea e questionável, o homem 

negro é caracterizado como bonito, e a protagonista negra foi a salvadora, a heroína do bebê 

abandonado.  

Ao analisar a antologia Cadernos Negros, Souza (2006, p. 67) diz que “os textos 

poéticos, ou não, propõem-se operar um conceito de produção textual afro-brasileira que 

negue qualquer necessidade de embranquecimento”. A sua fala encaixa-se perfeitamente na 

escolha vocabular de representação étnica das personagens de Mulher Mat(r)iz. Percebe-se 

que Miriam Alves utiliza uma gama de palavras próprias na construção da caracterização das 

personagens, assim, ela não precisa recorrer a nenhum campo semântico que resulte o 

embranquecimento das mesmas. Além disso, a autora utiliza um artifício provocador, as 

inversões de estereótipos através das escolhas adjetivas, como se constata em O retorno de 

Tatiana. Em uma das descrições da cena a personagem caracteriza o silêncio, o medo e o 
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susto como algo branco: “Silêncio atravessa branco os espaços da casa, isto tudo pode me 

atacar. Não posso resistir. Há um susto branco de medo [...] um susto branco de medo 

atemoriza-me” (ALVES, 2011, p. 49).  Assim, de modo ousado, a autora repete com o 

“branco” (representação ocidental) o que foi feito outrora com os afrodescendentes, atribuiu 

um valor negativo, essencialista. Como afirma Elisa Nascimento (2006, p. 194): 

 

A preocupação com os “essencialismos” remete forçosamente à análise crítica da 

hegemonia da cultura ocidental, pois foi o Ocidente que atribuiu as essências 

negativas aos povos não ocidentais e reservou as positivas para si mesmo. Exemplo 

disso, é a transposição da palavra “negro” do espanhol e português para o inglês, 

língua e que o termo negro não denominava cor, atribuindo, portanto, uma 

“essência” racial a esse grupo humano.  

 

A infinidade do matiz negro aparece bastante nos contos do livro, no entanto, 

observamos que em grande parte aparece como ressignificação dos discursos e como 

complementação descritiva da escrevivência. Quando, ao descrever a personagem Tatiana, a 

autora utiliza imagens que demonstram a sua criatividade descritiva: a pele da personagem era 

“entre o azeitonado e o cobre sendo fundido” e a sua irmã possuía “o rostinho amendoado cor 

de ameixas em calda” (Ibid, p. 49). A variação da descrição étnica continua em Xeque-mate, 

ao descrever Verônica, a narradora diz que “sua cor âmbar perolado brilhava ainda mais 

intensamente” (ALVES, 2011, p. 58) e a personagem Cláudia possui “a pele cor de chá mate” 

(Ibid, p. 59). Em Os olhos verdes de Esmeralda, a personagem que dá nome ao conto possui 

“na pele, uma singular tonalidade ocre amainado que exposto ao sol, adquiria um dourado 

inquietante [...] seus olhos, estrelas binárias brincando com a tonalidade d verde das pedras 

preciosas...” (ALVES, 2011, p. 62); Marina, a namorada de Esmeralda, tem os olhos que 

parecem “duas pérolas negras de luz”, os lábios “contornados pelo cinzel esmerado na 

natureza.”. (Ibid, p. 63). Em A brincadeira, o menino Zinho é descrito com um “sorriso 

brilhando, iluminando o seu resto negro e miúdo.” (ALVES, 2011, p. 86). 

Diferentemente dos exemplos acima, em Cinco cartas para Rael, a representação 

étnica aparece através da palavra “negra” e a partir de algumas referências feitas pela 

personagem que mostram à valorização de personalidades negras e da cultura negra, como a 

citação da música do cantor Milton Nascimento e o comentário sobre a literatura negra. Nesse 

conto, o discurso da etnia caracteriza-se muito mais pelo incômodo que a personagem sente 

ao estar cercada de pessoas que parecem querer entender do seu universo étnico mais do que 

ela, que está inserida na realidade negra e também pelo ciúme que sente por seu amado estar 

envolvido com outra mulher, que esse enquadra na situação anterior. Tal situação fica 

evidente nas seguintes passagens: “Branquela metida à besta, sempre discursando sobre a 
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necessidade da união dos negros”, “Petulante, acrescentaria, como sempre, só querer ajudar os 

negros sem maiores intenções”, e “Cansou, certamente, de brincar de „também sou negra‟” 

(ALVES, 2011, p. 75).  

Assim, observamos que há um trabalho de análise e reflexão nas escolhas dos termos 

empregados para compor a complementação étnica das personagens. Uma ação que na 

literatura afro-brasileira veio a fim de levantar uma bandeira, e/mas passou a ter várias 

intenções que não apenas essa. Dentro da escrevivência de Miriam Alves, observamos o 

cuidado da autora em cada conto a mostrar as suas intenções: seja para apontar o lugar de fala, 

seja uma denúncia, valorização étnica, valorização poética do texto, e alertar-nos para a 

infinidade de tons das mulheres e dos homens negros. Esse último ponto é essencial para 

compreendermos a limitação que é feita da raça, mostra o caminho para sairmos daquelas 

descrições ruidosas que nos foram naturalizadas: “moreninho/moreninha”, “mulato/mulata” 

“preto/pretinha”, palavras ditas com cuidado como se houvesse medo de reconhecer a 

negritude de uma pessoa; ou ditas com maldade a fim de inferiorizar; ou ditas de forma a 

colocar em ordem qualitativa o “mais negro” e o “menos negro”. Assim, a partir de tais 

descrições das tonalidades apresentadas no livro, a escritora manifesta a unicidade e 

particularidade de cada ser, através de uma linguagem própria. Percebemos então, que o que 

está em foco não é a cor, mas a forma como são empregadas as palavras que remetem a ela, o 

valor semântico que atribui um lugar ao negro. Podemos dizer, então, que a escrevivência se 

une ao afrocentrismo: 

 

Trata-se da teoria do centro, que postula a necessidade de explicitar a localização do 

sujeito para desenvolver uma postura teórica própria ao grupo social e fundamentada 

em sua experiência histórica e cultural. De acordo com essa localização teórica, o 

centro, o grupo se define como sujeito de sua própria identidade, em vez de ser 

definido pelo outro com base em postulados pretensamente universais, porém 

elaborados com um posicionamento específico, alheio e dominante. 

(NASCIMENTO, 2009, pp. 194 - 195). 

 

Assim, vimos que a cor não é o que define etnicamente as personagens dos contos, 

pois, quando esta é descrita, aparece como forma de complemento das personagens e como 

ferramenta estética descritiva na construção textual. Desse modo, o que caracteriza o negro 

não é a sua cor, essa é uma visão essencialista e limitadora que nos foi empregada. Por isso, a 

escritora mostra a diversidade da negritude e novos campos semânticos a palavras utilizadas 

erroneamente. A escrevivência, então, une-se a esta outra epistemologia para explicitar o 

lugar de fala, principalmente da mulher negra, lugar esse que foi muito tempo definido pelo 

discurso masculino eurocêntrico. Assim, a representação étnica das personagens aparece aos 
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poucos em cada categoria de análise esmiuçadas nesta pesquisa, mas principalmente por seus 

lugares de falas. 

 

3.2.3 Discriminações e violências: configurações várias 

 

Através do conceito de escrevivência e dos temas que abrangem esse objeto 

epistemológico, observamos, no início deste capítulo, a presença da temática da violência 

como fator repetitivo dentro dos textos literários das escritoras afro-brasileiras. A violência 

anda atrelada ao conceito de diferença, esse é o substantivo que efetua distinções, 

representando a não igualdade entre os seres e tudo que nos compõem e nos complementam. 

A não aceitação do Outro e/ou a percepção hierárquica sobre as diferenças é resultante em 

agressões que vitimam indivíduos ou coletividades.  

As autoras afro-brasileiras, e em sua grande maioria, escrevivem a violência porque 

experimentaram o gosto amargo, muitas vezes lhes imposto, de serem mulheres negras na 

sociedade brasileira. Assim, dentro dos textos literários, as vítimas das violências são 

geralmente as personagens femininas, considerando o conceito da escrevivência que passa 

pela experiência do corpo negro feminino. No Brasil, a violência e suas várias configurações 

vitimam as chamadas “minorias” excluídas do poder hierárquico branco, misógino e 

heteronormativo, assim, sofrem com mais intensidade as que se incluem em mais categorias 

que destoam da hegemonia. Desse modo, as mulheres negras somam, no mínimo, duas 

características fora do padrão dominante criado, são elas: a etnia e o gênero. Os dissabores 

podem ser agravados quando as questões de classe e sexualidade também não representam as 

condições impostas pela sociedade hegemônica. Violentadas pelas experiências sofridas pelo 

ser e pelos corpos negros femininos, estas escritoras atribuem uma nova identidade 

complementar aos seus textos: 

 

Só me dei conta da outra face do nosso conto feminino quando conheci as narrativas 

publicadas em Cadernos Negros. Então, o que era exceção tornou-se quase uma 

temática recorrente. A partir de uma perspectiva étnica, de classe e feminista, 

algumas escritoras estão aí realizando – com muita competência e sensibilidade – 

agudas releituras da violência, expondo sem melindres personagens-chagas do 

cotidiano feminino. (DUARTE, 2010, p. 229). 

 

Na fala acima, Constância Lima Duarte aponta um contraste entre a literatura feita por 

mulheres dentro da literatura brasileira e a literatura de autoria feminina afro-brasileira. É 

comum, quando falamos de feminismo dentro da literatura afro-brasileira, recorrermos ao 

feminismo negro para apontarmos os diferentes contextos de lutas e vivências das mulheres, e 
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a importância de entender o lugar de fala de cada uma. Como visto no primeiro capítulo, 

enquanto as mulheres brancas batalhavam pelo direito ao trabalho e igualdades sociais, as 

mulheres negras carregam consigo uma herança ancestral de muito trabalho escravo, 

ressignificado na vida moderna como trabalhos domésticos. Além disso, essas mulheres ainda 

carregam consigo o estigma da hipersexualização. Primeiro, elas foram mantidas como objeto 

de prazer do colonizador e, depois, exploradas comercialmente como símbolos sexuais do 

carnaval brasileiro: a imagem da negra desnuda atrelada ao samba. 

Ao fazermos essa reflexão, colocamos como ponto de partida da discussão o período 

de dominação e colonização europeia, ou seja, o período escravo da mulher negra. Também 

pecamos por generalizarmos nas sociedades algo já tão naturalizado em grande parte delas, o 

patriarcado. Assim, esquecemos que algumas mulheres diaspóricas podem ter como origem 

uma sociedade matriarcal, onde elas eram figuras importantes e ativas socialmente dentro de 

suas culturas. Também desconsideramos que em outras sociedades africanas patriarcais já 

existia a misoginia e a exploração do corpo feminino (BONFIM, 2009). Ao abrirmos esses 

parênteses, percebemos duas realidades distintas, resultantes em variações culturais e de 

múltiplas vivências, configurando as diferentes mulheres africanas que chegaram ao Brasil, os 

diferentes choques culturais que elas sofreram, cada uma a partir de uma história e uma 

experiência de vida, ambas vítimas da violência da exploração e de outros preconceitos, 

violências impactantes e desumanas, que pesam em seus caminhos de reconstrução identitária.  

Nesse processo de reconstrução, as mulheres negras buscavam as memórias do mundo 

que já conheciam, reelaborando suas práticas culturais – como danças, músicas e religiões – 

para a inserção no “mundo civilizatório e estrutural imposto sobre elas, no qual vigorava a 

subalternização de seu corpo e a assunção das concepções civilizatórias do europeu 

(xenofobia, falocentrismo, visão judaico-cristã da visa, culto à virgindade feminina)” 

(BONFIM, 2009, p. 240). Desse modo, o processo de reconstrução da mulher negra africana 

para a mulher negra brasileira percorreu caminhos densos e conflituosos. Na atualidade, as 

violências que sofrem continuam as mesmas, dadas as concepções que foram reproduzidas e 

reiteradas fortemente ao longo dos anos. As autoras afro-brasileiras encontram na 

escrevivência o registro e a reescrita das suas histórias, não contadas pela história oficial. 

Sendo assim: 

 

Escrevendo da perspectiva “mulher” e “negra”, escritoras de origem africana tais 

como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, Lia Vieira, Sonia 

Fátima da Conceição, Geni Guimarães, entre outras, examinam a individualidade e 

as relações pessoais como uma forma de compreensão de questões sociais 

complexas, tais como a vida à margem nas grandes cidades, o preconceito nas 

situações mais corriqueiras do dia a dia, a exclusão já presente nos livros escolares. 

Narram sob ótica nitidamente feminina, problemas do cotidiano das mulheres 
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negras, em formato repleto de poesia, e pleno de referências culturais, que buscam 

momentos fortes de uma cultura que se reconstitui (SALGUEIRO, 2001, p. 2). 

 

Dessa forma, a temática da violência, além de constantemente presente nos contos de 

Mulher Mat(r)iz, aparece na escrevivência do livro em diversas configurações: a violência 

física, moral, simbólica, emocional/afetiva e psicológica. Todas elas são aplicadas sobre os 

sujeitos direta ou indiretamente, de formas isoladas ou em conjunto. Além disso, existem os 

enredos em que uma violência aparece como consequência de outra anteriormente aplicada. 

Segundo Yves Michaud (1989, p. 119): 

 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de 

maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, acusando danos a uma ou várias 

pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade 

moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais. 

 

Em A cega e a negra – uma fábula, percebemos a personagem Cecília vivenciado as 

discriminações de classe e racial. No conto, que tem como espaço narrativo uma agência 

bancária, nota-se a nítida diferença de tratamento entre a personagem Cecília e sua amiga 

Flora. O único momento em que o texto faz referência à etnia está no título, no entanto, 

através da fala narrativa, essa é demarcada pelo lugar social em que é enquadrada a 

personagem Cecília, um lugar de má recepção, à margem. Distinguimos as diferentes 

recepções através das falas e atitudes que lhe são dirigidas no âmbito bancário, onde Flora 

possui livre acesso e Cecília sempre encontra dificuldades para entrar no recinto, passando 

por constantes constrangimentos. Cito: “Não entendia por que [sic] as portas giratórias não 

giravam na sua vez de entrar ao recinto” (ALVES, 2011, p. 33); “O gerente mandou servir 

cafezinho para a Doutora, sinônimo de boa conta, sem alternativa, também para Cecília.”, “O 

mundo girava para todos; para ela, travava” (Ibid, p. 34); “Avançou sobre Cecília como se ela 

fosse transparente. Já acostumada a isto, se preparou para sair da frente, dar-lhe passagem...” 

(Ibid, p. 35). Desse modo, através da leitura do conto nos deparamos com a diária violência 

moral a que Cecília é submetida, algo tão naturalizado no cotidiano dela, que ela se diz 

“acostumada”.  

O conto Amigas, possui passagens que podem remeter a uma brutal violência física:  

 

Não tive tempo de me arrepender. O elevador provavelmente já chegou ao térreo. 

Notei pedaços humanos espalhados por toda a sala. Forravam o tapete e as paredes 

como verdadeiros enfeites, bibelôs, pareciam oferendas. Minha cabeça doía. Foi 

tudo muito rápido. (ALVES, 2011, p. 41) 
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Como dito em capítulo anterior, o conto acima dá margens a diversas interpretações, 

desse modo, se o leitor interpretá-lo considerando uma linguagem denotativa, provavelmente, 

entenderá que o texto narra um ritual de sacrifício religioso, em que ocorrem mutilações de 

corpos humanos e as personagens saem renovadas da experiência.  

Em Um só gole, vemos um relato da protagonista repleto de violência. Na infância, 

quando sofria racismo e exclusão na escola; na adolescência, quando não aceitava a sua 

negritude, e mutilava-se em busca de parecer com o outro; e na vida adulta, quando tenta um 

suicídio. Diferente dos outros contos, neste, a violência que a personagem cometeria, 

culminando em sua morte, é o estopim para a falta de amor próprio. A personagem cansa de 

lutar contra as suas origens, se aceita e liberta-se do mal que toda a violência lhe causou: 

 

Tive um acidente, um dia. Num descuido, o instrumento autotorturador escapou das 

minhas mãos nervosas, caindo sobre o lado esquerdo do meu rosto. Foi um acidente. 

Queimei violentamente a face. Assustei-me. Tive febre. Num delírio febricitante, 

ouvi vozes difusas: “Ha, ha, ha, ha! Maria Pretinha não pode ser Maria de nosso 

Senhor”. [...] Cicatrizes e cabelos falsamente lisos complementavam a desfiguração. 

Eu era triste caricatura borrada.  [...] O lodo do rio Mandaqui engrossou, deu-me a 

impressão de asfalto. Se pulasse para dentro do seu bojo, não boiaria, não afundaria. 

Não morreria? [...] Em pé, olhei-me novamente no espelho: não rastejava mais, não 

portava mais inconvenientes corcundas. Soltei-me em emoções. Abracei-me à vida. 

Caminhei. (ALVES, 2011, p. 85) 

 

No entanto, nem todos possuem um final de libertação da violência. Grande parte dos 

textos mostram as consequências trágicas dos atos violentos. O conto Brincadeira traz a 

reflexão do possível período inicial do dilaceramento na vida do indivíduo negro, a partir da 

infância. O texto representa um ciclo de violências e pode fazer referência ao “bullying”, 

muito discutido atualmente em assuntos da infância, adolescência e âmbito escolar. O termo 

traduzido para a língua portuguesa pode significar “assédio”, e lembra a expressão “bulir”, 

que possui o mesmo sentindo de implicar. A implicância nos remete a uma atitude infantil, 

como uma brincadeira de criança, uma atitude imatura, o que nos leva ao título do conto. O 

título também pode fazer referência aos preconceitos que foram perpetuados e naturalizados 

dentro da sociedade, vistos como “brincadeiras”, algo que não se deve levar a sério. Sobre 

isso, Dalcastagné (2008, p. 99) afirma que “o pré-conceito pode continuar sendo veiculado 

porque a sociedade se mantém preconceituosa, e ela se mantém preconceituosa porque vê 

seus preconceitos se „confirmarem‟ todos os dias nas diferentes representações sociais”.   

No conto, o menino Zinho (João) é vítima do abandono social, de origem muito 

humilde, comemora quando pela primeira vez os pais conseguem comprar o material 

completo. Feliz, encaminha-se para a escola, quando é vítima da violência moral e psicológica 

através do racismo: “Ei, Mussum, tá feliz hoje?”, “O que é, Mussum, ficou nervosinho?” 
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“Não quer um „mézinho‟ para refrescar?” “Os maiores cercaram-lhe o caminho, derrubando-

o” (ALVES, 2011, p. 87). Após tantas ameaças, somos apresentados à revolta da criança, que 

numa postura de não submissão tomou coragem para revidar fisicamente seus agressores, 

assim, encerramos a leitura do conto diante de um fim trágico:  

 

Batia. Batia. Batia. O rosto do garoto atingido inundou-se de sangue. O branco da 

pele e o vermelho misturando-se. Correndo na lama, o sangue tingia o material 

escolar novinho, melando o sonho de João, Raimundo e Josefa. [...] Abobalhados, 

recolheram o companheiro morto e desfigurado. Murmuravam aparvalhados, 

insanos: “Brincadeira. Foi brincadeira.” (ALVES, 2011, p. 87) 

  

O conto mostra-nos, além da não submissão do menino Zinho, a possibilidade de 

inversão dos papéis de vítima. O menino, que de início foi vítima, se tornou agressor. Outro 

texto que escrevive a tentativa de inversão do lugar da vítima é Alice está morta. No conto, a 

voz narrativa masculina narra de forma poética o assassinato de Alice. O narrador assassino 

vivia com Alice sem assumir o relacionamento que viviam, apesar de morar juntos, manterem 

relações sexuais e enfrentarem crises de ciúmes, o homem intitulava a relação como uma 

amizade. Assim, conhecemos apenas a sua versão sobre os acontecimentos que envolviam a 

relação e a vida da personagem Alice.  

Ele conta que a personagem possuía dois vícios: álcool e cigarro. Tal dependência o 

tornava uma espécie de cuidador da personagem e entre vexames alcoólicos da mulher, 

cuidados e sexo, ele a culpava pela realidade em que viviam. Assim, em uma das noites de 

bebedeira de Alice, o narrador se dá conta de que a ama, mas que não tinha o que 

proporcionar à mulher, nem queria mais ver a sua vida atrelada a ela, então a joga de um 

penhasco. A cena forte e impactante tem seu momento poético quando a voz narrativa oferece 

o corpo da mulher a Exu, porém há uma contradição nos atos que demonstram a confusão 

mental por que passa o narrador. O narrador “ama” Alice, mas a mata; a trata como uma 

oferenda, mas a joga num lixão:  

 

Resisti a uma lágrima. O ódio brotou. Nossas esperanças soterradas sob o monturo 

de desejos urbanos. Olhei a madrugada. O dia se anunciava. Alice agora gritava. 

Solucei com ela. Eu a ergui. Ao céu. Depois, para o fim da rua, ofereci a Exu, a 

sacudi para a direita e para a esquerda do meu corpo. Saudei Omulu. Entre soluços, 

atirei-a ribanceira abaixo. Era segunda-feira. Ela se calou. (ALVES, 2011, p. 40) 

 

 A cena descreve a experiência de muitas mulheres que sofrem com a violência do 

machismo. Em toda a narrativa, Alice foi julgada forma sutil pelo companheiro, um enredo 

que molda um discurso que inverte a vítima da situação, culpando a verdadeira vítima, a 

mulher. O homem a coloca como uma alcoólatra problemática incapaz de viver bem e em paz 
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na sociedade, a mata em tom poético a fim de romantizar seu ato e amenizar a violência que 

cometera. Assim, silencia Alice. O silenciamento da personagem dentro da escrevivência 

externa a ausência das vozes de tantas mulheres da realidade brasileira, que assim como 

Alice, não puderam contar as suas versões das histórias, seja na vivência social ou na 

literatura oficial: 

 

Nas várias abordagens teóricas, depoimentos, textos poéticos e ficcionais, a escrita 

da mulher passa a violar este silenciamento. No cenário literário da 

contemporaneidade brasileira, com repercussões internacionais, no plano ficcional, 

surge uma voz ativa por meio da qual sobressai, quase sempre, o sentimento de 

inconformidade com os espaços reais e literários relegados às mulheres. É num 

aperto de espaço definido, ou predefinido, onde está incrustada, que a mulher 

escreve, inscreve, re-escreve, enunciando, denunciando e, a partir da palavra, tenta 

romper, desbloquear, deslocar ou deslocar-se. Esta literatura é algumas vezes 

chamada de intimista, talvez por abrir frestas, janelas e portas, escancarando para o 

exterior os sons da “não fala”, profanando o confinamento do silêncio. Traz a 

público as experiências com perfis, contornos e timbres específicos que tomam de 

assalto esse território. Com esta ação, a escrita feminina institui uma reflexão a 

partir da experiência de um estar no mundo diferenciado, indicado pelo gênero ao 

grafar uma voz desejante, inquietante e que inquieta, e, assim, desloca a imagem e a 

autoimagem da mulher. (ALVES, 2011, p. 184). 

 

A escrevivência vê como fundamental escrever a mulher em suas diversas 

experiências, e não a delimitar ao único lugar de violentada pela história e pela sociedade. É 

importante colocá-la em seu lugar de humana, aquela que possui outras experiências, 

experiências vivenciadas por qualquer humano, em qualquer relação, independente de 

questões étnicas. Desse modo, é essencial escreviver a mulher negra como aquela que se 

apaixona e vivencia todos os amores e as dores de um relacionamento. Portanto, a violência 

em Abajur é representada por uma briga de casal em que a personagem Clô rememora a 

discussão ocorrida entre ela e a companheira em um passado recente. A cena é representada 

pelas agressões verbais e chantagens emocionais. Citamos: “„Acabou esta de fidelidade‟, 

dissera. Sabia que eram agressões vazias. Ameaças vazias. Não tinha acabado nada. Desde 

quando recebeu as chaves do apartamento, sentia-se segura” (ALVES, 2011, p. 27). Na 

passagem, a chantagem surge em um momento de fúria ou desabafo, talvez até de forma 

inconsciente, representando o desejo que se manifestava. O contexto anterior à briga não é 

apresentado, assim, não é definido ao leitor o verdadeiro intuito da ameaça sobre o fim da 

fidelidade. No entanto, mais à frente, a partir da fala de Nadir, observamos que a chantagem 

foi concretizada como meio de vingança: “DESCULPE-ME, Clô... Não queria... Foi um 

impulso.” (Ibid, p. 29). Através da reação de Clô, percebemos a representação da violência 

emocional e psicológica sofrida pela personagem, que viu seus ouvidos, memórias e 
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sentimentos violentados. Outro ponto a se observar, é a paralisia em que a personagem se 

encontra em meio ao choque, sem saber emitir reações. 

 

Ela paralisada, muda, olhos arregalados, lata de cerveja na mão. Sentia pequenas 

descargas elétricas percorrendo-lhe o corpo. Não sabia se chorava. O grito, ecoado 

junto com a explosão orgástica de Jorge e Nadir, soava em seus ouvidos.  Pairava 

um silêncio profundo no ar. Mas aquele som a três martelava seus ouvidos, sua 

memória, seus sentimentos. Clotilde... Clotilde olhava. Simplesmente olhava sem 

reação. Pensava: “Qual atitude se tem nesta situação? Qual reação devo ter?” (Ibid, 

p. 28) 

 

Outro conto que narra uma traição é Minha flor, minha paixão. A violência é 

apresentada de duas formas: a primeira, através da traição amorosa que a personagem 

vivencia, violentando-a emocionalmente com uma grande decepção. A segunda, na relação de 

submissão em que a personagem se encontra: 

 

Ah! Quis morrer, perdi o fôlego. [...] Minha flor, meu galã me traiu. Usou todo o 

meu dinheiro para montar casa para o Grandão. Mentiu, fingia ser o que não era. E 

lá estava ele, transando no meu carro e fazia mais de mês que não me procurava na 

cama. Ah! Senhora, minha vista escureceu. Esmurrei o carro com toda a força da 

minha raiva. [...] A senhora não quer saber aonde eu vou chegar com esta história? É 

que esta história não acabou, assim como esta dor no meu coração parece não querer 

acabar nunca. (ALVES, 2011, p. 46) 

  

Diferente de Abajur, no conto acima, a primeira reação da personagem traída é 

extrapolar toda a sua decepção, assim esmurra o vidro do carro. A marca da violência 

psicológica e emocional sofrida está no sentimento e na sensação que teve após pegar o 

companheiro no flagra: quis morrer e não conseguia respirar. O domínio que esse homem 

submetia a personagem também é uma forma de violência, ele aproveitava da carência da 

companheira e do amor que ela nutria por ele para conseguir conforto financeiro e bens 

materiais, além disso, ele a usava para esconder da sociedade a sua verdadeira orientação 

sexual.  

O retorno de Tatiana é marcado por uma violência psicológica causada por uma 

violência física, que aparenta ter sido brutal para a protagonista. Para entender o aborto 

sofrido pela personagem tem que manter-se atento às chuvas de palavras e frases desconexas 

que representam o fluxo de consciência de Tatiana. As palavras atentam para o trauma que a 

situação deixou na vida da personagem, desequilibrando-a psicologicamente. Além disso, 

algumas expressões sugerem que o aborto não fora espontâneo, fora forçado brutalmente. A 

seguir, algumas passagens e expressões que levam à conclusão da violência: “Defender-se 

dos roubos dos úteros. Defender-se. Impedir a morte dos nossos frutos da terra.” (ALVES, 

2011, p. 47, grifo da autora); “Faca atravessando o mistério, o senhor das coisas. Sangue 
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jorra feito hemorragia”, “Uma semente no chão acarpetado da sala...” (Ibid, p. 49, grifo da 

autora); “Matei... Matei minha semente” (Ibid, p. 50, grifo da autora). Tais expressões 

também demonstram o desequilíbrio emocional vivenciado pela personagem, pois elas 

representam as crises que tiram Tatiana do grau de estabilidade e consciência. 

A violência física sexual é, provavelmente, a violação mais geradora de outras 

violências, ou resultado delas. Em Xeque-mate, através de um caso de pedofilia. Um homem, 

chamado Carlos, convida Irene, Verônica e Cláudia para a sua casa de praia: “Gentil, maduro, 

ele as convidara para sua casa de praia” (ALVES, 2011, p. 60). Ataca Irene, que com a ajuda 

das amigas consegue se desvencilhar da violência brutal do estupro. O ato carrega em si todos 

os tipos de violência, a física, a simbólica, a moral e a psicológica: 

 

Carlos, encantado por Irene, tentou beijá-la. Frente a sua negativa, começou a 

agarrá-la ali mesmo na sala [...] As amigas acudiram, desesperadas. [...] Irene se 

recompôs em suas roupas rasgadas, apoiada pelas amigas, decididas a dar queixa 

[...] Carlos intimidou-as com escárnio. Ninguém acreditaria na história, palavra 

contra palavra. Não obteve êxito. Ofereceu uma boa quantia em dólares pelo silêncio 

delas. Conseguiu. Ao concordarem, comprometeram a dignidade. Discutiram. 

Romperam a amizade. Dividiram os dólares, que, guardados por um período, mais 

tarde vieram a financiar os sonhos individuais de casa uma delas. (Ibid, p. 61). 

  

A violência física através da tentativa de estupro; a simbólica representada na crença 

de hierarquia e poder que o homem tem sob a menina, utilizando-a como objeto de seu prazer; 

a violência moral é apresentada na vergonha que as adolescentes sentem ao aceitarem 

dinheiro pelo silêncio, trazendo o sentimento de perca de dignidade; por fim, a violência 

psicológica, a alma violentada que marcou as vidas das adolescentes. Enxergamos o 

rompimento da amizade como um recalque da dor e do acontecido, as amigas cortaram 

relações com medo de o reencontro desencadear todas as sensações novamente, e foi o que 

aconteceu. 

 Sobre a violência simbólica, Pierre Bourdieu (2003) faz um estudo com foco na 

violência entre dominados e dominadores, e define como simbólica a violência da dominação 

masculina, pois essa é algo naturalizado dentro da sociedade, ao ponto de mesmo quando os 

indivíduos enxergam o ato de violência que praticam (dominadores) ou que sofrem 

(dominados), os sujeitos continuam praticando ou sendo submissos ao que eles acreditam ser 

a ordem natural das relações hierárquicas. Em nossa discussão, preferimos ficar com a visão 

de Constância Duarte, quando discorda de Bourdier: 

 

Nunca concordei inteiramente com a afirmação de Bourdieu, de que a violência 

simbólica se „constrói através de um poder não nomeado‟, que „dissimula as 

relações de força‟. Ora, tal poder tem nome, e ele é machismo. E as relações de 

poder, do macho sobre a fêmea, estão bem visíveis nas relações sociais de gênero. 
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Também questiono sua explicação simplista de que a dominação masculina se 

perpetua porque as mulheres naturalmente a aceitam. Ao invés de buscar a 

explicação da conduta agressiva no próprio agressor, e o porquê de as categorias 

sociais estarem tão assimiladas ao masculino, parece mais fácil vitimizar, mais uma 

vez, a vítima (DUARTE, 2010, p. 229). 

 

A violência do homem sobre a mulher também é escrevivida em Os olhos verdes de 

Esmeralda, dessa vez, o estupro foi concretizado. As cenas nos remetem a uma tragédia 

inacreditável, ou que não se quer acreditar. Tudo começa com um lindo dia de 

confraternização em família, quando as namoradas Esmeralda e Marina resolvem sair de onde 

estão para se entregarem ao desejo que as tomam. As personagens são abordadas por 

policiais, que param o carro e fazem uso da autoridade que lhes convém para externar seus 

preconceitos e frustrações. Assim, as protagonistas são vítimas do autoritarismo, do 

machismo, do racismo e da lesbofobia. Citamos: “Temos dois machos aqui. Hei este aqui está 

com lentes de contato verdes” (ALVES, 2011, p. 65), falou um dos policiais fazendo 

referência a Esmeralda, que, na visão turva dele, não poderia ser uma negra de olhos verdes, 

expondo assim o seu racismo. O racismo também aparece em outras passagens com 

expressões como “Não eram feias, apesar de negras” e “odiava negros também, 

principalmente os famosos” (Ibid, p. 65); a lesbofobia é anunciada nas sentenças: “Não gosta 

de homem, não é? Vou fazer você gostar! Nunca conheceu um, não é...? Você vai sentir o que 

é bom!” (Ibid, p. 65); a violência física é escrevivida de forma abominável e perturbadora: 

 

Espancou-a, desfechando golpes no rosto, na altura dos olhos [...] A autoridade 

gritava: “Veja o que um homem faz com uma mulher, Sapata de merda!” [...] Saiu 

de cima de Esmeralda. Olhando para os policiais que seguravam Marina, ordenou: 

“Comam também! Depois tem esta aí de sobremesa”. Agora, era a vez de ele segurar 

Marina, enquanto Esmeralda, já sem forças, era novamente molestada pelos outros 

dois. Revolta. Dor alucinante dominou Marina. Pensou em matar, morrer, gritar, 

mas nada podia fazer, só sofrer. [...] Dizem que, quando o sofrimento é muito, o 

espírito se ausenta para amenizar a dor. (ALVES, 2011, pp. 65 - 66).  

  

Segundo Borillo (2009, p. 23) a lesbofobia consiste na assimilação de dois 

preconceitos, assim, “a lésbica sofre uma violência particular advinda de um duplo 

menosprezo, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser homossexual”. Assim, qualquer 

configuração de sexualidade destoante do assimilado hegemonicamente é desqualificada e 

classificada como patológica ou imoral. Precisamos destacar que as personagens, além de 

serem mulheres e lésbicas, também são negras, o que parece intensificar o repúdio dos seus 

agressores. Segundo Moore (2005, p. 326), no Brasil os conflitos racistas e sexistas “se 

resolvem na esfera das relações interpessoais, e preferencialmente, na esfera sexual”. 

Portanto, encontramos no conto mais uma escrita vivida pelo corpo negro feminino, relegado 
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ao lugar de objeto, despejo das frustrações e superioridades masculinas do branco e das 

ideologias pregadas pela sociedade dominante. 

 Encontramos em Mulher Mat(r)iz múltiplas configurações de violência. Todas elas 

diferenciam as personagens, pois contam diferentes histórias, diferentes vivências em 

diferentes personalidades. No entanto, todas elas unem-se em um só sentimento: a dor de 

serem violentadas. Violentadas desde crianças, na adolescência, na vida adulta ou na velhice. 

Violentadas pela sociedade, por uma paixão, por um amor, por uma perda, por elas mesmas, 

por pessoas que confiavam ou pessoas desconhecidas. Pelo machismo, a homofobia, 

misoginia, racismo, preconceito social, pedofilia, entre tantos outros comportamentos 

doentios oriundos de uma civilização marcada pela sede de superioridade, pelo egocentrismo, 

pela dominação de terras e seres.  

 A autora, através da sua escrevivência, traz a temática de forma equilibrada em alguns 

contos, e em outros, parece ter a intenção de golpear o leitor, fazê-lo sentir – independente da 

sua cor ou do seu gênero – o mínimo do que essas mulheres experimentam ao viverem a 

realidade de serem mulheres negras na sociedade brasileira. Quando não sofremos duros 

golpes observando as violências presentes nos contos, sofremos golpes poéticos. O tom 

poético, habilidade da autora que é também poeta, parece vir com o intuito de amenizar a dor, 

relativizar ou até intensificá-la, a intenção depende do enredo, da personagem, tudo dialoga. 

As violências aparecem de forma crítica, intimista e realista, não importa a história da 

personagem, o seu lugar na sociedade, o tipo da agressão e da dor: a angústia e o sentimento 

de injustiça permitem compor unicamente cada uma das personagens do corpus. 

 

3.2.4 Saindo do lugar comum: nem só de senzala, favela e subúrbio 

 

O lugar social dado à mulher negra ou ao homem negro na Literatura Brasileira 

comumente era o de escravos ou suburbanos. Além desse lugar, tais personagens eram 

estereotipados e relegados aos lugares de pobres, preguiçosos, serventes domésticos, pessoas 

sem qualificações, sem estudos, sem intelectualidade. O ponto de vista desses personagens 

pouco era explanado, e quando era, ele não indicava as suas reais vivências, suas histórias não 

eram contadas enfatizado suas lutas e conquistas, afinal, os enredos quase nunca eram sobre 

eles, nunca eram para eles. Sobre a história contada por um único lado, Dalcastagnè diz 

(2015, p. 42): 

 

Para recontá-la, “do lado de fora”, parece ser necessário ter estado lá. E isso não 

significa a reivindicação de qualquer ideia de autenticidade. O que está em questão é 

a perspectiva social de quem fala, ou escreve. [...] negros e brancos, mulheres e 
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homens, trabalhadores e patrões, velhos e moços, moradores do campo e da cidade, 

homossexuais e heterossexuais vão ver e expressar o mundo de maneiras diversas. 

Mesmo que outros possam ser sensíveis a seus problemas e solidários, nunca 

viverão as mesmas experiências de vida e, portanto, enxergarão o mundo a partir de 

uma perspectiva diferente. 

 

Assim, falar do lugar social é também falar da perspectiva social. Maria Firmina dos 

Reis é a primeira romancista brasileira, além disso, a autora se destaca por trazer a perspectiva 

da mulher negra no período pós-abolicionista. Ainda tão pouco conhecida para os que não 

estudam e não conhecem a literatura negra, ela escreveu Úrsula (1859) em um modelo que 

parece o etnocêntrico: a mocinha, seu amado e os obstáculos que enfrentam pelo amor. No 

entanto, o romance abolicionista possui os pontos de vista da mulher negra e do homem 

negro, e narra dramaticamente a vivência dos escravos. Em uma época em que o nacionalismo 

era objeto de escrita, Maria Firmina ousava, primeiramente, por ser uma mulher negra 

escrevendo, e, mais ainda, por escrever um romance de protagonismo negro com 

representações de realidades desses povos, através de uma escrita denunciativa do período 

escravista e abolicionista, que apontava os lugares sociais dos negros nesses períodos. 

Lima Barreto trouxe para a sua escrita uma representação moderna do negro. O autor 

levava ao protagonismo seus personagens que fugiam dos perfis europeus, dava importância à 

representação do subúrbio e das personagens que lá viviam, e muitas vezes ele deslocava 

esses personagens do lugar e das ações estereotipadas. Citamos Clara dos Anjos, 

considerando o enfoque dado à mulher negra e ao seu protagonismo. Ao contrário do modelo 

europeu herdada pela Literatura Brasileira, a mulher negra é a “mocinha” e o vilão é o homem 

branco. O final não é feliz, a mocinha não termina com o homem amado, pois o final é a 

representação de uma vivência de tantas outras mulheres negras que foram utilizadas como 

objeto de prazer do homem branco: Clara é abandonada grávida. Lima Barreto foi ousado 

para a sua época, dado o ano de primeira edição do livro, 1948. No entanto, podemos dizer 

que a maior ousadia do escritor foi mostrar as qualidades de Clara, dar sentimentos à 

personagem típicos de qualquer menina jovem, que independem da etnia e da classe social. 

Além disso, relatar com precisão o subúrbio, descrevendo e dando-o um lugar importante à 

sua obra, um capítulo inteiro. As personagens que lá moravam tinham características diversas, 

caráter que independiam da classe e da cor, profissões várias e não se limitavam à negra 

doméstica sensualizada ou ao negro vadio. No entanto, como aqui citamos, o lugar social está 

diretamente ligado com a perspectiva de quem o vivencia. É inegável a contribuição histórica 

e literária do escritor, bem como a importância dada por ele às suas personagens femininas, 

porém, o escritor fala da perspectiva do homem negro, sendo a sua escrita diferente da 

escrevivência feita pelas autoras afro-brasileiras. 



71 

 

Carolina Maria de Jesus foi a primeira escritora afro-brasileira a escrever a mulher 

negra da favela como protagonista, enfatizando o lugar social em que se encontrara. A obra 

Quarto de despejo foi ponto de partida para quebra de paradigmas essenciais: a mulher negra, 

pobre e da favela como escritora de literatura e a representação dessas mulheres e dos demais 

componentes dessa camada social pelo olhar de quem vivencia. O livro, escrito em forma de 

diário, narra os dramas da mulher negra, de seus filhos e dos moradores da comunidade em 

que vivia em São Paulo. Os relatos datam de 1955 a 1960, ano de lançamento do livro. 

Através de uma linguagem simples, a escritora narra o lugar a margem dado a ela e estes 

moradores, as angústias da fome, da miséria, e de ser mulher, mãe e moradora de uma favela 

brasileira. Assim como os autores anteriores, Carolina Maria de Jesus denuncia o lugar social 

imposto aos negros e as negras no Brasil, e as tentativas desses sujeitos de se desvencilharem 

diariamente dessas imposições. 

No entanto, apesar de lugares como esses serem impostos aos afrodescendentes, nem 

sempre eles são representativos desses povos, nem das vivências deles. Limitar a literatura 

afro-brasileira a essas representações de condições sociais e econômicas é querer mais uma 

vez impor esse lugar subalterno a estes descendentes, é reiterar a todo tempo que aquele é o 

único lugar possível. Denunciar é necessário, mas a voz da esperança é essencial. Assim, 

Miriam Alves, utiliza a escrevivência para descrever novos perfis, novos lugares, novas 

representações. Ora, a afrodescendência não está apenas na favela e nos âmbitos de pobreza. 

O trabalho que os escritores e escritoras precursores fizeram foi de grande valia para a 

construção da literatura afro-brasileira, mas a contemporaneidade pede que, assim como eles 

fizeram anteriormente, quebrem-se paradigmas. Portanto, é importante que cada vez mais 

escritores e escritoras além de narrarem as injustiças sociais, mostrem os diferentes âmbitos 

ocupados por essa população, além das vivências que esses lugares propiciam.  

Dessa forma, em Mulher Mat(r)iz são narradas as personagens negras em diferentes 

lugares sociais. O que as une é a força dada às narrativas de suas vivências, suas experiências 

de vida. Todas elas são importantes, todas elas amam e sofrem, todas elas vivem com 

intensidade, mas cada uma imersa em seu próprio universo. 

Em Um só gole, observamos que, na infância, a protagonista estudou em uma escola 

municipal, onde sofreu preconceitos raciais por parte dos alunos e professores. Em 

Brincadeira, encontramos uma situação parecida: enquanto ia para a escola, o pobre menino 

Zinho vê a sua realização de ter o material escolar completo desencadear num trágico 

assassinato do menino que lhe ofendeu. O conto Amigas tem seu início a partir da descrição 

do cenário em que vive a personagem narradora: “O elevador chegou ao térreo. O alarido 

delas, logo que abriu a porta, invadiu o hall de entrada do prédio...” (ALVES, 2011, p. 41). O 
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elevador é um elemento que nos sugere, mais uma vez, que a personagem escrevivida não está 

em um lugar marginal. Outro ponto importante a ressaltar: essa é a única passagem que 

remete a qualquer situação social e econômica da narradora, mostrando-nos mais uma vez que 

ao escrever esse conto, a autora pareceu preocupar-se com a criação literária imaginativa, 

deixando um pouco de lado o caráter denunciativo que a escrevivência possa ter.  

Em Alice está morta, as raras passagens que sugerem qual o lugar em que vive a 

personagem constam apenas como complemento da narrativa, para que entendamos que a 

problemática a envolvendo independe do seu lugar no mundo: o narrador descreve a mulher 

como uma alcoólatra. Além disso, como já dito anteriormente sobre o conto, a fala de Alice é 

o tempo todo omitida, pois a sua história é narrada por seu assassino. Assim, não sabemos 

exatamente de onde Alice surge, nem suas ambições na vida. A todo momento, a voz 

narrativa quer que acreditemos que essa mulher negra não tinha um lugar a que pertencia, pois 

encontrava-se perdida: “Era engraçado vê-la cambaleante, sem rumo, andando de lá para cá, 

no espaço comum do quintal.” (ALVES, 2011, p. 37). Outra passagem nos mostra que Alice 

parecia viver com dificuldades: “Um dia, para economizar aluguel, Alice e eu fomos morar no 

mesmo cômodo” (Ibid, p. 38). No entanto, logo entendemos que a personagem possuía uma 

profissão, sem mais especificações: “Eu saía para trabalhar. Ela saía para trabalhar também.” 

(Ibid, p.38). A casa em que mora Alice é descrita como um lar sem cuidados, mais uma forma 

de culpar o alcoolismo da personagem e o seu descompromisso com a vida:  

 

Lágrimas saiam das torneiras e faziam nascer fungos vermelhos na pia da cozinha e 

do banheiro. No começo, os fungos me irritavam. Depois, achei serem eles os 

responsáveis pela exacerbação do odor. Não os removi porque precisava culpar 

alguém ou alguma coisa. Quanto mais o odor, mais e mais o vermelho tomava conta, 

quarto, cozinha... Tudo. (ALVES, 2011, p. 38)  

 

Alice é jogada numa “ribanceira usada como lixão” (Ibid, p. 39), enquanto caminhava 

de volta para casa após uma festa e mais uma noite de bebedeiras. Assim, interpretamos que a 

mulher morava em uma localidade humilde, contudo, notamos a sutileza atribuída às 

pequenas menções que caracterizam o lugar social de Alice. O foco do texto é direcionado 

para a violência cometida à mulher e, sobretudo ao seu silenciamento. O modo como são 

abordados os lugares sociais atrelados às várias possibilidades de vivências, nos fazer refletir 

sobre a importância da escrevivência no espaço social: 

 

[...] a literatura pode dar a ver situações que são tornadas invisíveis e, assim, 

contribuir minimamente para a sua discussão. É importante que sejam inseridas 

novas vozes, provenientes de outros espaços sociais, em nosso campo literário. 

Afinal, são essas vozes autorais que podem, efetivamente, acrescentar substância e 

originalidade à literatura brasileira. (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 53). 
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A protagonista de Minha flor, minha paixão demonstra ser uma mulher batalhadora, 

vivendo uma vida relativamente confortável, apesar da doença que a consome: “Não tenho 

medo da vida, nem do trabalho, já trabalhei duro. Sustentei aquele homem, a flor da minha 

vida, pelo qual me apaixonei” (ALVES, 2011, p. 44). A problemática envolvendo a 

personagem perpassa pela sua condição social, através de muito trabalho a personagem 

conseguiu criar um filho adotivo e sustentar a casa sozinha, pois o seu companheiro não 

contribuía em casa. O homem possuía estudo, era formado em contabilidade e trabalhava, mas 

sugava toda a renda da companheira: “Um prazer muito grande eu tinha ao vê-lo sair todo 

arrumadinho, dirigindo meu carro para trabalhar...” (Ibid, p. 45). Com o passar dos anos, a 

personagem viu a sua condição financeira mudar: “Já tive muito dinheiro com o meu trabalho, 

além dos presentes dados pelos meus patrões, eu entregava tudo a ele. Hoje moro mal, com 

ele e meu filho numa casa de aluguel” (Ibid, p. 45). O homem em que ela tanto confiava, o 

qual ela tanto amava, usou todo o seu dinheiro para manter uma relação extraconjugal e 

sustentar outra pessoa: “Usou todo o meu dinheiro para montar casa para o Grandão.” (Ibid, p. 

46). Desse modo, observamos que no conto analisado, a vida financeira da personagem e as 

dificuldades enfrentadas por ela são expostas para que entendamos a construção do enredo, 

baseado numa relação de mentiras e interesses. 

Tatiana é outra personagem que representa a luta e a competência da mulher negra 

para conseguir “um lugar ao sol”. A personagem começou como toda criança, ela sonhava 

“ser atriz, cantora, miss” (ALVES, 2011, p. 48). Entre os sonhos concretizados: 

 

[...] terminou o colégio e empregou-se como balconista numa grande papelaria ali 

mesmo no bairro. Os anos se passavam e Tatiana sonhava em deixar de ser 

balconista para ser caixa. Concretizou. Sonhou deixar de ser caixa para controlar 

estoque. Concretizou. Depois, sonhou com a contabilidade da loja. Fez cursos 

técnicos de contabilidade e conseguiu. Passou a contabilizar a rede toda de lojas. 

(Ibid, p. 48) 

  

Além das metas profissionais alcançadas, a personagem conquistou o sonho do 

apartamento próprio. No entanto, precisou desfazer-se dele por enfrentar crises psicológicas e 

ver o seu salário reduzido: “com a renumeração diminuída, Tatiana não podia mais manter seu 

apartamento de mulher solteira e independente.” (Ibid, p. 49). Assim, vemos em Tatiana e na 

personagem do conto anterior a mesma característica: a da mulher guerreira e determinada. 

Característica parecida também compõem as personagens Marina e Esmeralda, no conto Os 

Olhos Verdes de Esmeralda. Cada personagem cursou faculdade, conseguiu emprego e 

conquistou apartamento próprio: “Conseguiram empregos modestos: garçonete, Esmeralda; 
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frentista de posto de gasolina, Marina. Mantinham-se numa economia rigorosa, sem 

esbanjamentos, lazer limitado à televisão, música, leitura e um cinema de vez em quando.”; 

“Firmaram-se profissionalmente [...] Mantinham-se discretas, não moravam juntas para evitar 

constrangimentos.” (ALVES, 2011, p. 63). Desse modo, nota-se o crescimento social das 

personagens, além do grau de instrução e de cultura que possuíam, tirando a mulher negra do 

lugar de desqualificação social. Assim, Alves escrevive mulheres contemporâneas, que ao 

entenderem seus espaços “enxergam nele suas obscuridades, ou limitações, porém também 

luz: movimento e possibilidade de transformação desse mesmo espaço” (MORAIS, 2015, p. 

63).  

Em Abajur, as descrições das cenas e dos ambientes sugerem que não se trata de um 

cenário de pobreza: “A barca atracou no cais do Rio de Janeiro. Desceu apressadamente. 

Pegou um ônibus e vinte minutos depois, estava no elevador”. (ALVES, 2011, p. 26). O 

apartamento de Nadir transmite simplicidade, mas parece ser bem equipado e pensado em 

transmitir a essência das personagens: “Um sofá, algumas almofadas espalhadas pelo chão 

sem nenhum critério, um vaso de samambaia, uma televisão com seu companheiro 

videocassete e um abajur”, (Ibid, p. 26). Além disso, era decorado com “réplicas de máscaras 

africanas” (Ibid, p. 26).  O quarto possuía “estante com vários livros desarrumados. CDs 

espalhados pelo chão, na estante e na mesinha-de-cabeceira. Um guarda-roupa pequeno para 

conter tanta confusão de objetos e roupas. Logo abaixo da janela, a cama.” (Ibid, p. 28). Ao 

final do conto, observamos que a escrevivência de Miriam Alves retira as personagens do 

lugar comum: Clô é estudante de literatura, em processo de doutorado; Jorge e Nadir são 

professores de uma importante universidade do Estado do Rio de Janeiro: “À direita, a 

Universidade de Niterói, imponente, aguardando por ela segunda-feira. A rotina retornaria. 

Trabalho estudo. Acabaria a tese de literatura Angolana e Negritude ainda naquele ano.” 

(Ibid, p. 31); “Amanhã à noite, verei Jorge e Nadir na faculdade. Sorriu... „Meus 

professores!‟, suspirou” (Ibid, p. 31). Desse modo, vemos que as mulheres negras são 

descritas como atuantes em núcleos relevantes para o país: na educação e na pesquisa 

acadêmica. Tal expressão faz das personagens mulheres ativas na sociedade. Portanto, a 

problemática do conto não está no lugar social em que as personagens estão inseridas, mas em 

outras vivências por elas experimentadas, configuradas no âmbito amoroso. 

Conceição Evaristo utiliza uma frase simbólica para definir a escrevivência: “a nossa 

escrevivência não pode ser lida como histórias para „ninar os da casa-grande‟, e sim para 

incomodá-los em seus sonos injustos”
19

. O incômodo à cultura hegemônica e aos que fazem a 

literatura oficial advém de qualquer tentativa de insubmissão das ditas “minorias”. Deslocar 

                                                 
19

 EVARISTO, 2007, p. 21, grifo da autora. 
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as personagens negras femininas do lugar comum é incomodar, é assustá-los com as possíveis 

igualdades de oportunidades e espaços, é denunciar – mesmo que esse não seja o único intuito 

– o lugar imposto, é provar que essas “minorias” não foram limitadas pelas violências 

sofridas, também fazem literatura, também fazem arte de qualidade. A liberdade assusta os 

„da casa-grande‟ e Miriam Alves opta por ela ao construir os espaços literários de Mulher 

Mat(r)iz. Citamos: 

 

Em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras, que historicamente 

transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das 

elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que se pode 

evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere as “normas cultas” da língua, 

caso exemplar de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria 

narrada. (EVARISTO, 2007, p. 21). 

 

A cena inicial de Xeque-mate mostra-nos mais uma vez que utilizar a escrevivência 

como ferramenta de escrita não é limitar o texto à categoria do que alguns chamam de 

“literatura marginal”, problematizando o lugar social em que encontram-se as personagens, 

mas sim mostrar as vivências, o lado humano de cada personagem, o ponto de vista do corpo 

da mulher negra, independente da questão social. Neste conto, somos apresentados às 

personagens que estão dentro do aeroporto, aguardando as filhas embarcarem para uma 

viagem: “Ao acompanhar as filhas ao aeroporto, de onde partiram para Porto Seguro com 

alunos dos último ano do Ensino Médio de várias escolas, num atividade monitorada pelos 

professores, Irene, Cláudia e Verônica jamais imaginariam se reencontrarem”. (ALVES, 

2011, p. 57). A passagem citada é a única que nos deixa pistas do âmbito social em que se 

encontram as protagonistas. O texto tem a sua continuidade percorrendo a memória das 

personagens que, na adolescência, vivenciaram um episódio traumático de pedofilia. Portanto, 

a temática principal do conto gira em torno dos traumas recalcados pelas personagens a partir 

desse episódio. 

Ao escreviver essas mulheres, Miriam Alves moderniza as representações da mulher 

negra na Literatura, sem tirá-las do lugar de luta e resiliência. Na atualidade, as mulheres 

negras ocupam novos espaços, no entanto, o esforço diário para conquistá-los permanece. 

Vivemos em uma sociedade machista e racista, em que as mulheres brancas ainda lutam por 

salários iguais aos dos homens, e as mulheres negras ainda lutam para alcançar os postos 

habitados por ambos, o homem branco e a mulher branca. Porém, assim como a vida real é a 

literatura afro-brasileira de autoria feminina e a escrevivência: as intenções, preocupações e 

vivências não são reduzidas a classe social, aos lugares ocupados pelas pessoas e 

representados pelas personagens. Os indivíduos, sejam os reais ou os literários, passam por 
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experiências que modificam as suas vidas constantemente, vivenciam tristezas e felicidades 

que marcam e determinam suas personalidades, suas ações, suas emoções diante da vida. Às 

vezes, ou grande parte das vezes, as classes que ocupam na sociedade são determinantes na 

construção de cada enredo, cada história, cada vivência, contudo, na narrativa oral, na 

narrativa escrita e na escrevivência as histórias que querem se contar são outras: são histórias 

da alma. 

 

3.2.5 O corpo feminino, afetividade e sexualidade: as possibilidades dos amores e dos 

desejos 

 

Como visto anteriormente, a mulher negra pode estar em qualquer âmbito social, suas 

vivências são múltiplas. O mesmo pode ser mencionado no tocante à expressão do seu corpo e 

às sensações por ele experimentadas, como o modo de senti-lo, enxergá-lo e vivenciá-lo, 

através da autoimagem, da afetividade e sexualidade. Na escrevivência as temáticas 

entrelaçam-se, enriquecem os textos escrevividos, a fim de atribuir existência às personagens, 

transcendendo a literalidade. Em Mulher Mat(r)iz, a temática do corpo feminino é bastante 

abrangente e frequentemente é impulsionadora das demais tramas que envolvem os textos.  

Por isso, analisaremos a utilização desta temática na escrevivência a partir da união de 

duas vertentes: a primeira, biológica, considerando “o corpo, como uma coleção de órgãos, 

sentimentos, necessidades, impulsos, possibilidades biológicas” (WEEKS, 2013, p. 38); e a 

segunda que parte da defesa de Foucault (1993) e Butler (2017), em que a sexualidade é um 

dispositivo histórico e „construto histórico‟, social e cultural. Desse modo, veremos que a 

escritora explora a temática mesclando as necessidades pulsantes do corpo feminino junto às 

crenças e às ideologias figuradas pelas personagens femininas. 

 É incontestável o caminho de reinversão que as autoras afro-brasileiras percorrem: os 

enredos são construídos no desejo de recriar o corpo negro feminino e de tornar personagens 

donas dos seus próprios corpos. Tirá-las do lugar de assujeitadas, além de um importante 

caminho literário, é mostrar reais possibilidades e conceber um sopro de esperança para quem 

lê e roga por mudanças reais. No entanto, na ciranda de coletar vivências para expressar 

literariamente o corpo negro feminino, Miriam Alves compreende a importância de apresentar 

personagens que permanecem dominadas, dependentes e submissas. Ora, as vivências são 

múltiplas, a escrita da autora passa pela escrevivência, ferramenta da experiência, não da 

utopia. A Literatura pode ser utópica, contudo, raramente encontraremos tamanha fantasia na 

escrevivência, pois o corpo negro feminino – motor da escrevivência – é um corpo repleto de 

marcas da vida. 
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Desse modo, a submissão do corpo feminino é expressa através dos contos Alice está 

morta, Cinco cartas para Rael e Minha flor, minha paixão. No primeiro conto, através da fala 

do narrador personagem, vemos a descrição de uma Alice dependente dele. Ele tenta nos 

convencer que amava Alice, não como sua mulher, mas como uma companheira com quem 

dividia o apartamento. A todo tempo o assassino de Alice narra os problemas que enfrentava 

por conviver com uma mulher alcóolatra, que lhe exigia atenção e cuidados: “Descia a 

ladeira, Alice nos meus braços, resmungava. Parecia um bebê de tão leve, comparada ao meu 

tamanho. Já a havia carregado em outras oportunidades...” (ALVES, 2011, p. 37), 

“Aguardava-a adormecer e retirava-me em silêncio. Um ritual de dependência que se repetia” 

(Ibid, p. 38).  Toda a narrativa é construída no propósito de justificar a vida problemática que 

Alice trazia ao narrador, a dependência da personagem feminina teria tirado a tranquilidade de 

uma vida e acarretado em inúmeros obstáculos pelos quais a culpada era ela: “Convivência 

sem grandes encantos. Eu e ela na casa de cômodos, escorando-nos. Meus filhos soltos neste 

mundo sem notícias. [...] Odiei Alice. Culpei-a. Realidade insuportável”. (Ibid, p. 39). Assim, 

Alice foi morta. A descrição de Alice pelo seu assassino reflete o que Judith Butler (2017, p. 

155) denomina de corpos abjetos, ela diz, a 

 

[...] matriz excludente pela qual os sujeitos são formados exige, pois, a produção 

simultânea de um domínio de seres abjetos, aqueles que ainda não são sujeitos, mas 

que formam o exterior constitutivo relativamente ao domínio do sujeito. O abjeto 

designa aqui precisamente aquelas zonas “inóspitas” e “inabitáveis” da vida social, 

que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de 

sujeito.  

 

Assim, Alice é colocada como não-sujeito, como ser abjeto. Ela foi dominada pelo 

homem, que achando que tinha direito sobre a vida da personagem, a matou. Nas 

interpretações cabíveis ao texto, existe a possibilidade de Alice em algum momento ter 

resistido, e, mesmo assim, ter sido morta. No entanto, outra alternativa é acreditarmos o 

quanto Alice desejava ser afirmada como esposa do homem com quem vivia e amava, pois, 

apesar de afirmar “Alice era o meu par perfeito. Não exigia nada.” (Ibid, p. 38), em seguida o 

narrador revela: “Crescia entre nós algo sem nome, mas tinha cara de ciúmes” (Ibid, p.38). O 

vício alcoólico é representativo das crises existenciais que constituem a personagem. Alice 

não só bebia porque era dependente, bebia para escapar de alguma realidade, alguma 

insatisfação: “Ela resmungava e choramingava. Queria vida.” (Ibid, p. 39).  Se Alice era 

submissa, a bebida era a sua insubmissão. Ou era Alice submissa à bebida? Acreditamos na 

bebida como insubmissão, pois consideramos que a visão da personagem dependente e 

problemática é construída através de uma visão machista empregada ao narrador personagem. 
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Diferente do conto acima, em Cinco cartas para Rael, temos a nítida percepção de 

submissão por que passa a protagonista, pois o conto é composto por cartas escritas pela 

própria personagem. As mensagens direcionadas a Rael demonstram o comportamento 

assujeitado da personagem feminina para conseguir o mínimo de atenção do homem. Após o 

fim de um relacionamento, ela escreve cartas para o amado, e em seu desabafo deixa escapar 

rastros do amor não correspondido e da sua negação diante da realidade: “Nunca disse gostar 

de mim. Tirei a certeza dos gestos, do olhar e trago bem incrustada no corpo.” (ALVES, 2011, 

p. 68). A própria vida era posta em segundo plano, Rael era a prioridade sempre, o tempo do 

homem era o tempo da personagem. Na segunda carta, a personagem tenta uma 

reaproximação com Rael, contudo, encontra a dificuldade que parece ter percorrido toda a 

relação:  

 

Marcar consulta! Fiz isto o tempo todo em que estivemos quase juntos. Marquei 

consulta dentro de sua disponibilidade, nunca nas minhas possibilidades. Estive 

muito disponível. Era só falar hora e lugar que lá estava eu, com meia hora de 

antecedência, a segurar a ansiedade pela garganta, para não gritar na espera. 

(ALVES, 2011, p. 70) 

  

Na terceira carta, após um mês do fim do relacionamento, a personagem descreve um 

reencontro, a esperança da volta motivada pelo sexo da noite anterior, mesmo consciente de 

que “saídas sexuais não são soluções para crises existenciais” (Ibid, p. 74). A partir da quarta 

carta, a personagem demonstra ter novamente caído na armadilha da ilusão amorosa: 

“Mandou sublimar nosso relacionamento, aceitar o fim. Aquela noite não mudou nada, a 

situação era definitiva”. (Ibid, p. 74). Através da última carta, a dependência afetiva da 

personagem é tratada por ela como doença: “Estou curada. Espero não ter recaída. Surpreso 

por considera-lo uma doença?” (Ibid, p.77). A protagonista encerra as cartas para Rael, 

contando-o o que restou da relação, um filho, ela estava grávida. Assim, ao escreviver a 

protagonista feminina, Miriam escrevive as mulheres que se entregam a um amor de corpo e 

alma, ao ponto de esquecerem do amor próprio. A personagem tentava sempre acreditar no 

amor de Rael, e mentia para si sobre as reais intenções do homem, preferia acreditar que ele 

não a assumia por inúmeras razões externas, mas não aceitava a possibilidade do homem 

apenas usá-la para satisfazer o seu prazer. A dependência afetiva da personagem feminina 

pode representar inseguranças pessoais e sociais, como a necessidade de estar com alguém 

para sentir-se completa, bem como a necessidade de estar numa relação amorosa a fim de 

conquistar o que a sociedade heteronormativa impõe: casar e formar família. Nesse ideal, 

muitas mulheres são formadas para aceitar todas as adversidades que um casamento possa ter, 

e mantê-lo torna-se papel da mulher. A gravidez, planejada ou não, representa os sonhos de 
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constituição de família da protagonista, além disso, a criança esperada simboliza o laço de 

continuidade da figura daquele homem na vida da personagem. 

 A dependência afetiva também é expressa em Minha flor, minha paixão. A 

protagonista é uma mulher, apaixonada e extremamente dedicada ao companheiro: “Sustentei 

aquele homem, a flor da minha vida, pelo qual me apaixonei” (ALVES, 2011, p. 44). O 

sentimento e as ações não correspondidas marcam as cenas do enredo. A personagem 

feminina desabafa com uma desconhecida dentro do ônibus, desabafa as dores do amor que 

tudo faz e nada recebe. O corpo é completamente afetado pelas emoções, o não sossego traz 

problemas de saúde: “Às vezes, acho que esta tonteira e esta dor no coração são por causa 

dele, que foi minha paixão, minha flor, meu galã”. (Ibid, p. 45). A personagem forçava-se a 

acreditar na normalidade do seu relacionamento, a sua intuição mostrava-lhe a sua carência, 

mas a sua emoção não queria apontar falhas ao companheiro, a presença dele bastava-lhe: 

 

Ele me procurava uma vez a cada dois meses, sabe, essas coisas de sexo.  Eu achava 

normal, nunca tive um homem antes. Não sabia dessas coisas. Agora eu sei. E como 

sei! Ele também não dormia na mesma cama, dizia que roncava muito e não queria 

atrapalhar o meu sono. Nessa época, começaram as tonturas, os médicos diziam 

brincando, que era falta de sexo. Eu não sentia vontade, só esta tontura. Eu tinha 

meu galão, minha flor. (ALVES, 2011, p. 45). 

  

Ela descobre a traição do companheiro e compreende o motivo de tanto afastamento. 

Usada para encobrir a verdadeira sexualidade do homem, a protagonista dentro da sua 

simplicidade, mostra-se livre de preconceitos, apesar de utilizar termos que remetem a 

estereótipos:  

 

Se ele é gilete? Não, para mim ele é veado mesmo. Olha, não me leve a mal não 

tenho nada contra os veados. Sabe, os gays que se assumem, se aceitam como são e 

escolhem viver a vida deles. Há até os que encontram companheiros e passam a 

conviver bem. Não fazem os outros sofrer. Não tenho nada contra. Mas, minha flor, 

meu galã me traiu. (Ibid, p. 46). 

 

Por fim, é interessante observar que, mesmo após a decepção e a traição sofrida, a 

personagem continua adorando o companheiro, adjetivando-o carinhosamente e utilizando o 

pronome possessivo em todas as sentenças: minha flor, minha paixão, meu galã, meu lindo. 

Outro ponto pertinente e indicador da submissão da personagem está nas últimas linhas do 

conto, quando ela conta para a sua interlocutora que a história ainda não acabou, deixando-

nos claro que ela ciente da orientação sexual do marido, o perdoou. “O „sexo‟ é um ideal 

regulatório cuja materialização é imposta: esta materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) 

através de certas práticas altamente reguladas” (BUTLER, 2017, p. 154), assim o homem 
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encontrava pressão na sociedade para a heteronormatividade, e a personagem feminina 

também, na medida em que resolveu manter um casamento de aparências.  

O erotismo nos contos manifesta-se entrelaçando uma linguagem, por vezes, poética e, 

por vezes, crua, através da liberdade da mulher e do desejo pulsante de prazer através das suas 

próprias escolhas. Em Abajur, a escritora apresenta aos leitores uma relação livre de rótulos, 

movida pelo sentimento, desejo e curiosidade. Primeiramente, conhecemos a relação de amor 

entre Clotilde e Nadir. A voz narrativa torna evidente a sensação que Nadir provoca em Clô 

apenas em pensamento: “O bico dos seios intumesceu, denunciando o desejo por força de 

tantas recordações” (ALVES, 2011, p. 26). A relação afetiva e de cumplicidade também é 

detalhada: “Brincando, pedia para bisar o gemido. Ficavam gemendo de brincadeira. Tipo 

brincadeira de criança. Quem gemia mais tesudo. Riam e rolavam, cúmplices, pela cama”. 

(Ibid, p. 27). As cenas descritivas permitem enxergarmos a feminilidade da personagem Clô: 

“ela de lingerie nova bege de lycra, lata de cerveja na mão, cabelos em desalinho”. (Ibid, p. 

27). A cena da traição é escrita de forma sensual para entregar a percepção de Clotilde ao vê-

la: 

 

NA CAMA, o dorso nu de Jorge ajoelhado por entre as pernas de Nadir, que o 

entrelaçava pela cintura. Entregues totalmente àquele ato, explodiram em prazer. 

Balançavam os corpos em um compasso frenético, Jorge e Nadir gemiam, ela 

gritava. Os sons ao longe pareciam frutos de uma só explosão. Nadir prostrou-se. 

Num longo suspiro, passava a língua pelos lábios ressequidos. Jorge, depois da 

explosão, desabou sobre Nadir com a cautela dos amantes. Sensações de descargas 

elétricas percorriam o corpo de ambos, que suspiravam e gemiam baixinho. 

(ALVES, 2011, p. 28).  

  

Através da composição da personagem Clotilde, Miriam Alves escrevive uma reação 

pouco esperada para a cena, mas encaixada dentro das múltiplas vivências cabíveis para a 

situação, pois “o desejo e o prazer feminino são insondáveis...” (Ibid, p. 30). A cena acima 

desperta na personagem um misto de atração e decepção. Nadir se desculpa carinhosamente, e 

a cena termina em um desfecho inesperado, o sexo a três: “Nana puxou as alças do sutiã de 

Clô. Saltaram os seios redondos e intumescidos. Fez menção de beijá-los, quando deram 

conta da presença de Jorge [...] as duas, de mãos dadas, sorrisos nos lábios, encaminhavam-se 

em sua direção” (Ibid, p. 30). Ao final, a personagem volta para casa com o sentimento de 

plenitude e realização. A realização não se deve ao simples fato do gozo sexual, mas a 

sensação de descoberta do próprio eu, ao exercício do autoconhecimento. Segundo bell hooks 

(2013, p. 118) o erotismo não está confinado apenas ao poder sexual, mas a qualquer forma de 

vida que encontre nele uma força motriz que impulsiona a sua plena realização. 
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 A relação entre duas mulheres também é enredada em Os olhos verdes de Esmeralda, 

antes de sofrerem a violência brutal dos policiais imbuídos de preconceitos, a sexualidade e a 

afetividade das personagens são envolventemente desenhadas, mostrando a naturalidade, o 

amor e o companheirismo que permeiam a relação de Esmeralda e Marina. “Foram os olhos 

verde-esmeralda de Julita que atraíram Marina [...] a amizade evolui para um amor 

irresistível, inseparável e secreto.” (ALVES, 2011, p. 63).  O amor, apesar de natural, nutria o 

medo do preconceito que lhes ameaçava:  

 

[...] o desejo de acariciarem-se em público, como todo casal apaixonado, apoderava-

se das duas, ameaçando o segredo e a discrição. Os olhares que trocavam continham 

o calor de um abraço, a entrega de um beijo, a suavidade e as delícias das mãos indo 

e vindo, acariciando, envolvendo. (Ibid, p. 64). 

  

Segundo Butler (2017, p. 229), “a homossexualidade é quase sempre concebida, nos 

termos da economia significante homofóbica, tanto como incivilizada quanto como 

antinatural”. O amor entre as duas personagens representa o amor sólido, verdadeiro e 

correspondido. Ao escrever uma relação homoafetiva através de personagens que transmitem 

certezas e concretude, a escritora retira as personagens do estereótipo de desregramento e 

promiscuidade comumente empregado às relações homossexuais, uma vez que a relação das 

protagonistas era “um amor cultuado na base do respeito, cumplicidade, ajuda mútua, 

cooperação e entendimento” (Ibid, p. 64).  

 No corpus, o corpo feminino é descrito a partir de várias vivências. Em Amigas e O 

retorno de Tatiana, encontra-se referências à maternidade de duas maneiras, no primeiro, a 

maternidade concretizada: “o seio vazava leite” (ALVES, 2011, p. 42); no segundo, o desejo 

pulsante da maternidade e o sofrimento pelo aborto. “Talvez seja o meu destino... Retornar à 

terra mãe... seca, sem procriar.” (ALVES, 2011, p. 52, grifo da autora). A importância de 

expressar a vivência maternal ou a busca por ela está na desmistificação literária do corpo 

feminino negro. Na literatura oficial, a negra era representada na figura da escrava, da 

prostituta, da mulher objeto-sexual, e da ama de leite. Em tempos em que as mulheres buscam 

desvencilhar-se do peso obrigatório da maternidade e lutam pelo direito de escolha sobre seus 

corpos, dentro da literatura, a mulher negra ainda precisa ser representada como a mulher 

maternal, não estéril, que quer ser mãe, é mãe e cria seus filhos com responsabilidade a afeto, 

assim como é na sociedade real, mas que também é estereotipada. Segundo Pacheco (2013, p. 

25), 

 

A mulher negra e mestiça estaria fora do “mercado afetivo” e naturalizada no 

“mercado do sexo”, da erotização, do trabalho doméstico, feminilizado e 
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“escravizado”; em contraposição, as mulheres brancas seriam, nessas elaborações, 

pertencentes “à cultura do afetivo”, do casamento, da união estável. 

  

O corpo feminino violentado, seja afetivamente ou sexualmente, é simbolizado através 

da personagem Alice, em Alice está morta; da protagonista de Minha flor, minha paixão; de 

Tatiana em O Retorno de Tatiana; através das amigas Cláudia, Verônica e Irene em Xeque-

Mate; Esmeralda e Marina em Os olhos verdes de Esmeralda; e por meio da personagem 

feminina em Cinco cartas para Rael. Apesar de tratar de preconceitos sofridos pela 

personagem, Um só gole, tem como pano de fundo a busca pela aceitação da personagem 

através da sua autoimagem. Assim, enxergamos a relação entre a personagem e o seu próprio 

corpo, a busca pela aceitação, a libertação dos estereótipos e a autoafirmação da sua 

negritude. Após anos de rejeição ao próprio corpo, a personagem se perdoa e dá início ao 

amor próprio. Em A cega e a negra, encontramos a busca pelo autoconhecimento, a 

personagem parece buscar encontrar-se, tenta entender a teia que engendra as relações sociais 

e o lugar em que é colocada. 

 Na escrita de Miriam Alves, as expressões do corpo feminino, da afetividade e 

sexualidade das personagens não possuem o propósito de colocá-las no papel de boas moças 

ou heroínas. Através da escrevivência, a escritora humaniza as personagens, desenhando seus 

erros e acertos, todos através de suas escolhas, de forma ingênua ou não. Todas trazem 

consigo algo primordial: o amor. O amor é a máquina que move suas ações, seja através da 

curiosidade, das incertezas que ele traz, no amor extremo ao outro, no cuidado, na busca pelo 

amor próprio, ou na confiança que se deposita no próximo, nem sempre merecida, mas 

entregue. Esse sentimento não está apenas atrelado às relações sexuais e carnais, mas também 

às relações sociais e históricas seguidas ou desconstruídas pelas personagens. 

 

3.2.6 Linguagem e público: a ressignificação da beleza e das palavras, o despertar das 

consciências silenciadas e adormecidas 

 

O nosso papel político enquanto escritora é escrever sem escamotear emoções e 

sentimentos e dizer o que viemos para dizer sem medo e não nos iludirmos como 

rapapés, porque no fundo o que fica é a força da palavra. A palavra que é uma força 

perigosa porque penetra nas consciências. 
20

 

 

Como discutido no capítulo teórico, a Literatura afro-brasileira surge como um projeto 

literário com intenções bem delineadas: reivindicar um lugar de escrita através da quebra do 
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padrão europeu, utilizando temáticas representativas da afro-brasilidade e ressignificando 

expressões e discursos perpetuados na história oficial e na literatura brasileira clássica. 

Percebe-se, então, a permanência de intenções, além das mudanças e aquisições de novas 

finalidades ao longo dos anos, sendo o papel das escritoras afro-brasileiras fundamental para a 

evolução dessa vertente literária. No entanto, sabemos das dificuldades encontradas pelas 

escritoras negras dentro do próprio movimento negro ao reconhecerem e defenderem a 

existência de uma especificidade nos textos afro-brasileiros de autoria feminina. A resistência 

dos escritores negros demonstra a crença perante a fantasia de superioridade intelectual e 

linguística masculina, delimitando o lugar e a linguagem das mulheres, em que “às mulheres é 

sistematicamente negado acesso ao poder, com o pretexto de que elas não são capazes de 

sustentá-lo.” (LAKOFF, 2010, p. 17). Ao considerarmos esse contexto, veremos que as 

escolhas que perpassam pela construção do texto dessas escritoras não devem ser analisados 

apenas pela desconstrução da escrita clássica da literatura brasileira, mas, também, por 

escolhas que apontem os silenciamentos impostos ao gênero feminino e expressem a 

liberdade de escreverem dentro da suas experiências de mulheres, e, mais do que isso, 

mulheres negras. 

A escrevivência e o acolhimento do seu termo por parte de algumas escritoras afro-

brasileiras parecem a princípio delimitar um caminho para a escrita dessas autoras. A 

percepção que temos parte do inverso, acreditamos na amplitude e na liberdade estética, 

temática e de propósitos que um texto adquire ao passar pela escrita escrevivente. Assim, as 

autoras continuam no propósito de ressignificar as palavras, as belezas e despertar as 

consciências a partir de uma escrita que transmitem a expressão do corpo feminino negro no 

interior das suas múltiplas vivências e possibilidades psicológicas e corpóreas.  

A escrevivência considera a força das palavras, compreende os poderes e os perigos 

discursivos, extrapola os limites impostos à linguagem da mulher negra e utiliza a linguagem 

a fim de desnudar pensamentos e vivências omitidas no texto literário e na história brasileira. 

Para isso, em busca dessa finalidade, Miriam Alves percorre estilos de escritas divergentes: 

utiliza a linguagem nua, crua e denunciadora; faz uso da linguagem poética, associada à 

leveza ou brutalidades; ou permite que a voz narrativa fale como se não quisesse polemizar, 

assim o discurso apresenta-se nas entrelinhas.  

Um dos contos mais intrigantes de Mulher Mat(r)iz é Alice está morta, não apenas 

pelo fim trágico da narrativa, mas por nos depararmos com a voz narrativa masculina. Além 

de a escolha narrativa provar a liberdade de escrita do objeto epistemológico estudado, revela 

a ousadia da autora quando constatamos suas possíveis intenções: mostrar a violência sofrida 

pela mulher; expressar literariamente a autoridade dada à fala masculina em detrimento do 
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silenciamento imposto à voz feminina; e denunciar, mesmo que nas entrelinhas, o discurso 

manipulador do homem que tenta convencer o leitor de sua inocência, romantizando um ato 

brutal. O último ponto é percebido ao início do conto, quando o narrador diz “a minha 

paciência com Alice era imensa. Não morria de amores por ela, porém não podia viver sem 

sua companhia”, e ao final quando na morte da personagem, ele utiliza da religião para 

glorificar o seu ato: “Eu a ergui ao céu. Depois, para o fim da rua, a ofereci a Exu.” (ALVES, 

2011, p. 40). No entanto, o desprezo do narrador por Alice é denunciado em sua própria fala 

ao revelar que a atirou em um lixão: “Olhei cada um dos dejetos atirados na ribanceira. Que 

lixão!” (Ibid, p. 40).   

Em Cinco cartas para Rael, a protagonista se comunica com o homem e desabafa suas 

angústias por meio de cartas. Percebe-se no conto a dificuldade que a mulher encontra para 

comunicar-se pessoalmente com Rael. Sua voz é silenciada, mas através da escrita das cartas 

ela despeja no homem a confusão de sentimentos e pensamentos que ele provoca na vida dela. 

O ato de encontrar na escrita um lugar de fala é recorrente na história das autoras negras, 

Miriam reconheceu este lugar ainda criança: “Era a forma de registrar sentimentos, as coisas 

que as crianças não podiam dizer. Com o tempo, fui sonhando em ser escritora, descobri que o 

que eu fazia era literatura.”
21

 

A escolha narrativa simbolizante do silenciamento da mulher levanta a reflexão dos 

diversos silenciamento do corpo feminino. Em Alice está morta, Alves utilizou o discurso 

hegemônico masculino para mostrar a violência que o mesmo propicia diariamente contra as 

demais falas, os demais discursos; e em Cinco cartas para Rael, a escritora mostra a escrita 

como escape dessa violência. Ostermann e Fontana (2010), em um estudo voltado para 

linguagem e gênero, citam perspectivas teóricas que atribuíam um status inferior de 

conversação às mulheres, elas alertam que tais teorias surgiram da “dominância” social dos 

homens sobre as mulheres e alertam para o pouco espaço – e menos valorizado – dado às 

mulheres no campo linguístico. Na mesma discussão, segundo Eckert e McConnel-Ginet 

(2010, p. 93), “a linguagem tem sido vista como suporte da dominância masculina; por outro 

lado, tem sido considerada como um recurso para as mulheres que resistem à opressão ou 

perseguem seus próprios projetos e interesses”. Assim, utilizar a escrevivência na produção 

dos textos é uma forma de ampliar o espaço literário e valorizar a escrita da mulher negra, 

pois como colocado anteriormente, a escrevivência configura-se como um termo 

epistemológico criado por uma mulher negra e está em meio a tantos outros termos criados 

majoritariamente por homens e brancos. Quando perguntada sobre o que a autora diria às 

mulheres negras que desejam escrever, ela responde: 
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Vá, enfrente a palavra que é uma arma poderosa. Escrevam. Escrevam. Publiquem 

nos meios de divulgação existentes. Não desanimem com as críticas, com a falta de 

entendimento das pessoas frente a sua escrita. Reflita e volte ao papel ou ao teclado 

do computador.
22

 

  

Assim, vemos que a escrevivência passeia por um processo de escrita, reflexão e 

atribuições de sentidos. Diante da condição étnica, como debatido na temática da etnia, 

percebemos que se mantêm na escrita do corpus as preocupações em atribuir novos sentidos 

às expressões e os discursos. A escritora nos apresenta uma gama de descrições das afro-

brasilidades, as escolhas vocabulares vão das inúmeras formas de descrever e ver as cores da 

negritude até as referências de personalidades negras, artes africanas e afro-brasileiras e às 

religiões de matrizes africanas. A poeticidade atribuída às descrições confere beleza e foge 

das palavras pejorativas que descrevem a mulher negra, ou transforma o valor semântico 

dessas palavras. Relembramos alguns exemplos: em Os olhos verdes de Esmeralda, os olhos 

de Marina são comparados a “duas pérolas negras de luz”; a delicadeza como são descritos os 

corpos de Nadir e Jorge, em Abajur: “negro acobreado” e “âmbar amainado”; a referência a 

“boneca negra de pano”, em Alice está morta; o emaranhado de pensamentos desconexos e 

poéticos de Tatiana, em busca de retornar à terra mãe, às suas origens;  as referências à 

Literatura Negra e ao cantor Milton Nascimento, nas cartas direcionadas a Rael.  

No livro, a beleza da escrita não está presente apenas nas ressignificações e na leveza 

empregada em alguns contos, a beleza está também associada às cenas fortes. Em entrevista à 

Revista Geni, a escritora fala sobre a definição que atribuíam à sua escrita no início da sua 

carreira: 

 

Na faculdade, comecei a encher o saco dos amigos e das amigas. Ia pro bar, puxava 

o caderninho e declamava: blá-blá-blá. No intervalo das aulas, sentava na mesa e: 

blá-blá-blá. “Lá vai ela pegar o caderninho...” As minhas amigas mais próximas 

diziam: “Eu não entendo nada do que você escreve!”. Eu pensava: “Consegui!” 

[risos]. As negras diziam isso. Mas as brancas entendiam muito bem. Elas diziam: 

“Isso não é poema! Você é muito complexada! Seu poema tem muita pele, tem 

muita dor”. As brancas entendiam. Aí eu não sabia o que fazer com os meus poemas 

e fui procurar os grupos de poetas que me sugeriram, pra ver se alguém me 

publicava. Os poetas, normalmente brancos, repetiam o que as brancas diziam: “Não 

é poema, tem muita pele, tem muita dor”. 
23

 

 

Sim, o que Miriam escreve é poético, tem muita pele e muita dor, é escrevivência. O 

assassinato de Alice é descrito poeticamente quando ela é jogada como uma oferenda a Exu; o 
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preconceito sofrido por Cecília, em a Cega e a negra, é contado metaforicamente; em Amigas, 

o texto é construído em um misto de expressões grotescas e leves, confundindo o leitor sobre 

o seu real sentido; após as sufocantes cenas de violência, Os olhos verdes de Esmeralda traz 

uma mudança brusca no tom da narrativa, transmitindo silêncio, reflexão e uma estranha 

calmaria para o leitor: 

 

Dizem que, quando o sofrimento é muito, o espírito se ausenta para amenizar a dor. 

Quando o horror acabou, ficaram ali na avenida um bom tempo, desamparadas, 

enquanto clareava o dia. Sem reação, abraçadas, compartilhavam angústia e revoltas 

mudas perante tudo. Um processo correndo sem testemunhas, o vexame do corpo 

delito e... A vida continua. (ALVES, 2011 p. 66).   

  

No entanto, provando a multiplicidade de caminhos que a escrevivência pode tomar, a 

autora aposta em contos com uma linguagem coloquial, direta e sem grandes recursos 

linguísticos, como em Minha flor, minha paixão, Xeque-Mate e Brincadeira. Os três contos, 

talvez pela linguagem menos poética, aproximam os textos às narrativas orais, entregando um 

ritmo rápido de leitura ao receptor. 

 A escritora traz uma escrita repleta de metáforas, seja nos títulos dos contos, seja no 

interior das narrativas. Minha flor, minha paixão surpreende ao concluirmos que a expressão 

evoca um homem, e não uma mulher como comumente é empregada a palavra “flor”; O 

retorno de Tatiana, fazendo menção ao retorno da personagem à sua saúde mental, ou à sua 

origem africana; Xeque-mate, fazendo referência ao destino como um jogo da vida, o qual não 

se pode vencê-lo;  Os olhos verdes de Esmeralda, comparando olhos de Julita a uma joia; Um 

só gole, referindo-se a libertação vivida pela personagem após um “gole de vida” propiciado 

pelas águas; e Brincadeira, remetendo a agressão sofrida pelo menino Zinho e a justificativa 

dos agressores ao verem a sua reação diante do preconceito. 

 O recurso metafórico é mais expressivo nos contos Um só gole, A cega e a negra – 

uma fábula e Amigas. O primeiro utiliza a água como elemento constituinte da narrativa. A 

água é de início vista como meio de suicídio para a personagem, pensando em ceifar a própria 

vida, ela segue em direção a um rio. No caminho, a água faz-se novamente presente através da 

ameaça de chuva, a chuva relembra o medo da personagem, o medo da morte, o medo da 

vida. Indecisa, reflexiva e inspirada pelas nuvens que ameaçavam explodir, ela grita e coloca 

para fora todos os traumas e rejeições que possuía, assim, após seu grito de liberdade, a chuva 

vem lhe abraçar, abrindo os caminhos para uma nova vida: “Arrotei fundo como uma 

trovoada. As nuvens gargalharam em corisco, começou a cair chuva do céu [...] Abracei-me à 

vida. Caminhei.” (ALVES, 2011, p. 85). O segundo conto, que mostra a relação de amizade 

entre Cecília e Flora, utiliza a alegoria da teia de uma aranha, sempre tecendo fios invisíveis, 
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se equilibrando, caindo e reerguendo-se dentro daquela construção. Simboliza assim, a 

personagem Cecília, que procura se equilibrar diante da invisibilidade do seu corpo negro 

para a sociedade, ao mesmo tempo em que se equilibra, que cai e levanta, tenta compreender 

esse jogo de construções e desconstruções das relações sociais, exigindo a sua visibilidade 

como sujeito dessa sociedade: “Cecília e Flora teceram sua amizade nas teias do viver. 

Transformaram o destino árduo, os estigmas, como insistia em afirmar Flora, no prazer de 

ver. Isto, ver! A aranha supera-se a cada teia, por mais que a simetria dos fios pareça sempre a 

mesma” (ALVES, 2011, p. 36). Amigas é tão bem planejado que confunde os leitores ao 

ponto de sugerir em cada parágrafo uma nova interpretação: o primeiro parágrafo sugere uma 

festa, um encontro entre amigas, em que na despedida “alguma coisa brilhava, não só nelas, 

mas também eu suas vestes e ao redor dos seus corpos” (ALVES, 2011, p. 41); o segundo 

parágrafo nos leva a acreditar que o encontro era um ritual onde os pedaços humanos 

“forravam o tapete e as paredes como enfeites, bibelôs, pareciam oferendas”. (Ibid, p. 41); 

mais à frente, acreditamos estar lendo um conto carregado de erotismo, quando a personagem 

detalha um dos momentos do encontro, em que a amiga mostrou os seios e fazia a narradora 

“acaricia-lo como um talismã” (Ibid, p. 42). Assim, à medida que lemos o conto, criamos 

várias hipóteses de interpretações, tudo depende da forma que significaremos a linguagem: 

conotativa ou denotativa. 

A partir dos estudos realizados em cada seção deste trabalho, percebemos diferentes 

formas narrativas: o narrador onisciente em Abajur, A cega e a negra, Amigas, Xeque-mate e 

Os olhos verdes de Esmeralda; o narrador observador em Brincadeira; o narrador 

personagem e a narradora personagem, respectivamente em Alice está Morta e Minha flor, 

minha paixão; a narração epistolar em Cinco cartas para Rael; e a narração através do fluxo 

de consciência, em O retorno de Tatiana e Um só gole. As variações narrativas comprovam a 

liberdade do fazer literário escrevivente.  

O cuidado com a estética visual do texto e os jogos de palavras também estão 

presentes no livro. O fluxo de consciência de Tatiana é escrito sempre em letra itálica, 

demarcando bem o conflito psicológico da personagem. No conto Abajur, a escritora inicia 

cada parágrafo com letras maiúsculas e frases que unidas resumem o conto, sem entregar o 

elemento surpresa da narrativa. Observemos: “O VENTO batia em seus cabelos”, “A BARCA 

aproximava-se do cais...”, “A TARDE avermelhava-se...”; “CALOU-SE. A barca atracou no 

cais do Rio de Janeiro”, “SENTIA-SE em casa.”, “O BICO dos seios intumesceu...”, “„A 

QUEM este gemido era dirigido? ‟”, “BRIGARAM.”, “A POUCA LUZ do abajur iluminava 

a patética cena.”, “SEPARANDO o quarto da sala...”, “COM LINGERIE nova...”, “NA 

CAMA, NADIR E JORGE, flagrados”, “NINGUÉM se atrevia a lançar palavras ao ar...”, 
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“DESCULPE-ME, Clô... Não queria...”, “FOI ACOMETIDA por um acesso.”, “JORGE 

AINDA deitado, assistindo a tudo.”, “NANA e Clô choravam.”, “JORGE, refeito das dores e 

do susto...”, “NANA, em lágrimas desmanchava-se em desculpas.”, “CLÔ olhava e ouvia.”, 

“„POR QUE você levou Jorge ao quarto?‟”, “NANA falava. Falava. Querendo redimir a culpa 

que sentia.” “A BARCA rompia as ondas da baía da Guanabara.”.  Desse modo, analisamos o 

cuidado com a linguagem e na elaboração do texto como um todo, revelando a complexidade 

empenhada na arte literária e desmistificando a ideia de simplicidade e desvalorização estética 

atribuída às escritas que não estão no padrão hegemônico de “boa literatura”. 

Outra análise empreendida deve-se ao nome das personagens, ou melhor, a ausência 

de nomes nos contos: Amigas, Minha flor, minha paixão, Um só gole e Cinco cartas para 

Rael. Em nossa visão, acreditamos que o recurso utilizado funciona como simbolizante de 

várias mulheres que vivenciaram as situações enredadas. Assim, as experiências poderiam ser 

vividas por mulheres de qualquer denominação e, ao não atribuir um nome às personagens, a 

escritora aproxima aquela vivência dos seus leitores, fazendo com que eles criem relações 

com histórias e personagens conhecidos dos seus cotidianos, não delimitando a uma só 

personagem. Segundo Alves (2010, p. 67): 

 

A produção textual das mulheres é relevante, pois põe a descoberto muitos aspectos 

de nossa vivência e condição que não estão presentes nas definições dominantes de 

realidade e das pesquisas históricas. Partindo de outro olhar, debatendo-se contra as 

amarras da linguagem, as mordaças ideológicas e as imposições históricas, propicia 

uma reflexão revelando a face de um Brasilafro feminino, diferente do que se 

padronizou, humanizando esta mulher negra, imprimindo um rosto, um corpo, e um 

sentir mulher com características próprias.  

 

Os contos abordam diferentes temáticas através de mulheres várias. Entre elas estão 

todas que aqui foram analisadas direta ou indiretamente: corpo feminino negro, relações 

amorosas e afetivas, erotismo, sexismo, reflexões existenciais e identitárias, classes sociais, 

discriminações e violências. Todas as categorias abordam o ponto de vista de ser mulher 

negra na sociedade brasileira, pelo viés do contra discurso. Até mesmo o conto Brincadeira, 

protagonizado pelo menino Zinho, simbolizante não só de meninos, mas também de meninas 

negras que cresceram em uma classe menos favorecida. Assim, no interior destas temáticas e 

no interior desses contos construídos pela escrevivência conhecemos várias mulheres negras: 

mulheres estudadas, formadas em curso superior; mulheres nos mais diversos tipos de 

empregos, bem remuneradas ou não; mulheres experientes, mulheres inexperientes; mulheres 

com vícios ou sem vícios; mulheres realizadas afetivamente ou frustradas sentimentalmente; 

mulheres independentes, mulheres submissas; mulheres saudáveis, mulheres doentes; 

mulheres mães, casadas ou solteiras; mulheres e suas religiões e crenças; mulheres 
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heterossexuais, homossexuais, bissexuais; mulheres livres para realizarem as suas escolhas; 

mulheres violentadas emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, moralmente ou 

simbolicamente; mulheres negras... mulheres. Isso nos demonstra algo vital para entendermos 

a literatura afro-brasileira, a literatura negra de autoria feminina e a escrevivência: mesmo 

quando falamos sobre indivíduos do mesmo grupo, não podemos generalizar e argumentar 

que todos vivem as mesmas experiências, porque não se deve negar a dimensão individual. 

(COLLINS, 1997 apud RIBEIRO, 2017, p. 64). 

 Assim, chegamos a seguinte pergunta: para quem fala a escrevivência de Mulher 

Mat(r)iz? Apenas para essas mulheres? Acreditamos que a escrevivência, por fazer parte da 

literatura afro-brasileira, segue a mesma proposta de recepção da vertente literária em que está 

inserida. Assim, a escrevivência busca chegar a todos os públicos, em especial os 

afrodescendentes e as demais comunidades desprestigiadas socialmente. Além de apresentar a 

literatura afro-brasileira de autoria feminina a este público, considerando a riqueza temática e 

linguística dos contos do livro, Miriam Alves pode despertar os olhares para a diversidade 

presente na literatura escrita por mulheres afrodescendentes. Além disso, o livro propicia a 

abertura de consciências e o debate sobre a importância da ressignificação das identidades e 

do combate ao preconceito, violência e discriminações contra as mulheres negras.   

 Ao utilizar uma linguagem simples, a autora permite o acesso literário aos leitores 

lesados socialmente e culturalmente, com poucas oportunidades de estudos, ou com pouco 

acesso a objetos culturais. Como vimos em entrevistas, também pensando nesse acesso, a 

escritora se faz presente em eventos culturais e nas redes sociais, divulgando o seu trabalho, 

buscando e conhecendo novos públicos. Ao escrever dentro de uma linguagem metafórica e 

poética, a escritora permite que essas pessoas possam conhecer os vários recursos literários 

dentro de temáticas próximas a elas. Além disso, a autora também conquista a atenção de 

leitores fluentes, como vem acontecendo dentro e fora da academia. Como vimos durante todo 

este trabalho, delimitar é uma palavra perigosa. Por isso, delimitar o público seria ir contra o 

objetivo de inclusão e fomentação do debate conciliatório e saudável. A leitura do livro deve 

ser acessível a todos os públicos, visando à importância da sua abrangência e das discussões 

que envolvem os lugares de fala: 

 

[...] todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização 

social. E, a partir disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais 

variados temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos pertencentes 

ao grupo social privilegiado em termos de locus social consigam enxergar as 

hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na 

constituição dos lugares de grupos subalternizados. (RIBEIRO, 2017, p. 86). 
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Desse modo, a leitura do livro escrito por uma mulher negra, a partir da experiência e 

vivência do corpo negro, pode não apenas empoderar e dar voz às mulheres negras e/ou 

subalternizadas, pode também despertar e conscientizar mulheres brancas, homens, cis, e 

outras identidades que compreendam esta literatura e todo o processo histórico do país a partir 

da fala e da escrita de uma mulher que representa a quebra do silenciamento e experienciou “o 

outro lado da moeda”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para compreendermos a presença da escrevivência nos textos afro-brasileiros de 

autoria feminina é fundamental que nos deixemos levar a cada história contada pelos textos 

literários. Aqui falamos de narrativas, no entanto, a escrevivência pode ser encontrada como 

parte constituinte de qualquer gênero afro-brasileiro dentro da expressividade feminina.  

Fincada na denominação do termo, a vivência age a partir da inspiração, da expressão, 

da recepção e do acolhimento. As escritoras rememoram vivências ancestrais, pessoais ou 

coletivas do corpo feminino negro, inspiram-se nelas e as expressam através da escrita, 

através das possibilidades dos recursos linguísticos. O público recebe, o leitor deve receber o 

texto de forma acolhedora, permitindo sentir aquelas vivências, só assim, ele entenderá o 

verdadeiro e transformador significado do texto escrevivente. Consideramos assim, que a 

leitura da escrevivência exige algo, empatia. A empatia permite que possamos caminhar pelas 

trilhas da escrevivência realizando paradas reflexivas para entendermos toda a complexidade 

do termo e a sua função como ferramenta de escrita. 

Desse modo, percebemos que a escrevivência é, antes de tudo, a descrição de uma 

escrita ideológica. Portanto, foi preciso que conhecêssemos o seu lugar de nascimento, a 

literatura afro-brasileira. Quando Conceição Evaristo pensou o termo, ela procurava uma 

descrição viva para o que ela, escritoras e escritores negros faziam ao escrever literatura. Ela 

sentia que esses textos possuíam uma essência diferente, eles carregavam lutas e emoções que 

só o corpo negro poderia vivenciar. Quando transformada em objeto epistemológico, a 

escrevivência apresentou outra recorrência: as expressões eram vivenciadas por mulheres, 

mostrando por quais vivências passavam a mulher negra brasileira. Como compreender as 

vivências dessas mulheres sem entender os seus passados? 

Dentro do âmbito social, voltamos à África e buscamos compreender como foi o 

processo diaspórico dessas mulheres, debatemos de que forma elas precisaram se desconstruir 

como mulheres africanas, passar pelo processo de construção de mulheres escravas, em 

seguida, lutarem por essa desconstrução e por uma nova reconstrução como mulher negra 

brasileira. Os processos de formação foram vários e essas mulheres sempre postas num entre 

lugar, ou em lugar nenhum. Além disso, foi necessário falarmos sobre feminismos, 

comprovando a importância de não generalizar indivíduos dentro de uma mesma causa, 

afinal, a luta feminista da mulher branca não passa pela discussão étnica como a da luta 

feminista da mulher negra. Desse modo, precisamos reconhecer o feminismo negro, pois este 

não descarta a dupla jornada da mulher negra. Comprovamos esse argumento quando 

passeamos pelo âmbito literário, notamos que sempre presentes e ativas no surgimento da 
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vertente literária afro-brasileira, as mulheres ainda encontravam, por parte de colegas 

escritores, algumas dificuldades nas publicações de textos e no reconhecimento das 

especificidades que as suas escritas carregavam.  

Assim, a possibilidade da escrita escrevivente e das suas especificidades se dão por 

meios dos contextos históricos por quais passaram essas mulheres escritoras e as mulheres 

negras brasileiras. Estes contextos históricos trazem consigo poderes contra os quais elas 

tiveram que lutar, poderes etnocêntrico, heteronormativo, patriarcal e misógino. Colocadas 

em lugares de violência e silenciamento, a suas escritas carregam muita pele e muita dor. No 

entanto, dentro dessas vivências, também enxergamos a liberdade e as conquistas dessas 

mulheres negras: escolhas afetivas e sexuais, libertação das amarras sociais, busca do 

autoconhecimento, conquistas de estudos e bons empregos, entre outros. Esses pontos e 

contrapontos descrevem o que é ser mulher negra na contemporaneidade brasileira, é 

equilibrar-se constantemente entre dores e felicidades, é serem protagonistas de suas histórias. 

Por isso, a escrevivência se constrói e constrói o texto a partir de categorias sociais, culturais e 

afetivas: como as memórias africanas que essas mulheres carregam; a condição étnica; as 

discriminações e violências que sofreram e sofrem ao longo de suas histórias; as suas 

representações sociais (que como bem demonstrado, não se limita à pobreza); as múltiplas 

possibilidades de vivências do seu corpo, entre afetividade, auto aceitação e afetividade. Além 

disso, também concluímos que na escrevivência, a liberdade também perpassa pela escrita da 

autora, assim, desfaz-se a premissa pregada pela elite literária, de que as literaturas 

“burguesas” ou “marginalizadas” não respeitariam uma norma culta e uma estética relevante. 

Sim, se libertar das amarras literárias impostas pelo padrão eurocêntrico é importante para a 

literatura afro-brasileira, mas a escrevivência não se limita a isso, as escritoras encontram 

liberdade para escrever coloquialmente ou poeticamente, e fazer arte é justamente isso, sentir 

o que o enredo pede, e enxergar longe a sensação do público diante do resultado final.  

Desse modo, a escrevivência também passa por uma configuração de linguagem e 

estética, além disso, também se preocupa com público que irá atingir. Neste caso, há uma 

maior preocupação no acesso em chegar aonde está a leitora e o leitor negro, há uma 

preocupação em falar com eles, em falar por eles, permitindo que eles se reconheçam ou 

vejam na literatura um meio de se libertarem das imposições sociais e de valorizarem seus 

corpos e suas vivências.  É interessante pontuar que também não há restrição de perfil do 

público, a escrevivência procura atingir um público geral, de forma a suscitar o respeito, a 

empatia e o debate, permitindo o despertar de consciências não só da mulher negra, mas das 

mulheres brancas, dos homens negros e brancos e toda população que possa estar em algum 
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lugar de privilégios, para que assim, quem sabe entendam como funciona a máquina alienante 

da hegemonia.  

Ao escrever Mulher Mat(r)iz Miriam Alves utilizou a escrevivência para construir o 

seu texto e ao escrevê-lo, também construiu a escrevivência. A escritora escreveu um livro 

para todos os gêneros, de linguagem acessível e poética, expressou o corpo negro em 

inúmeras, lindas e dolorosas vivências. Personagens do cotidiano, personagens 

contemporâneas. Pelo menos uma delas lembrará alguém que conhecemos fora do mundo 

literário, ao menos uma história lembrará a nossa, mesmo que o nosso corpo não seja negro. 

Dentro de tantos caminhos apresentados e discutidos, a escrevivência do livro faz refletirmos 

sobre os nossos caminhos, os caminhos dos nossos próximos, os caminhos de tantas mulheres 

negras, os caminhos da nossa sociedade.  

Ao escreviver Mulher Mat(r)iz, Alves passou por construções: escolheu a 

escrevivência como ferramenta de escrita; essa ferramenta também é construída a medida em 

que o texto é escrito, pois ela vai se formando através das vivências e intenções atribuídas ao 

texto e às personagens; ao construir o texto a escrevivência ganha significado; e de certo 

modo, ao ler o texto, o leitor também se reconstrói.  

A nossa proposta visava apresentar a escrevivência como uma episteme viva, múltipla, 

expressiva das vastas experiências do corpo feminino afrodescendente. Além disso, 

pretendíamos comprovar as temáticas mais utilizadas e recorrentes na escrevivência. O corpus 

proposto nos possibilitou a comprovação e o alcance nos resultados, nos mostrando as 

diferentes personagens criadas pela escritoras, os diferentes enredos, e as múltiplas 

experiências do corpo negro feminino. Entre tantas diferenças, notamos que as temáticas aqui 

apresentadas são recorrentes em cada conto, aparecem cada uma a seu modo de forma que 

encaixe no enredo, contando uma nova história. Além da temática vimos que os contos 

possuem muita pele, muita dor, mas também muito amor. 

A escrevivência está diretamente ligada às temáticas contemporâneas e aos seus 

estudos, pois ela traz à tona mulheres que vivem na sociedade brasileira moderna. A sua 

contemporaneidade também está explicitada nas temáticas abordadas e nos debates que são 

suscitados: feminismos, lugares de fala, patriarcalismo, etnocentrismo, racismo, 

heteronormatividade, entre tantos outros assuntos que urgem ser discutidos a fim da 

desconstrução de padrões socialmente construídos e excludentes.  

Finalizamos esta pesquisa acadêmica em busca de novos caminhos. Ora, se a mesma 

nos solucionou dúvidas e suposições, ela também nos gerou novas indagações. O 

conhecimento nunca se esgota. A escrevivência é um conceito que ainda tem muito a mostrar 

e falar. Saíamos das narrativas e entremos na poesia... Como a escrevivência se aplicaria na 
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lírica afro-brasileira contemporânea? Um caminho a se pensar... Deixemos a própria 

escrevivência e novas pesquisas elucidarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



95 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARRUDA, Aline Alves. Geni Guimarães. In: Literatura afro-brasileira: 100 autores do 

século XVIII ao XX. Rio de Janeiro: Pallas, 2014, p. 155-157 e 142-146. 

______. Conceição Evaristo. In: Literatura afro-brasileira: 100 autores do século XVIII ao 

XX. Rio de Janeiro: Pallas, 2014, p. 142-146. 

ALVES, Miriam. Brasil Afro Autorrevelado – literatura brasileira contemporânea. Belo 

Horizonte: Nandyala, 2010. 

______.  A literatura negra feminina no brasil – pensando a existência. Revista da 

Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), [S.l.], v. 1, n. 3, p. 181-190, 

fev. 2011. ISSN 2177-2770. Disponível em: 

<http://www.abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/280>. Acesso em: 

21 jun. 2018. 

______. Cadernos Negros (número 1): estado de alerta no fogo cruzado. In: FIGUEIREDO, 

Maria do Carmo Lanna; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Orgs.). Poéticas afro-

brasileiras. Belo Horizonte: Mazza: PUC Minas, 2002, p. 221 – 240. 

_____________. Callaloo, vol. 18, number 4. Baltimore: The Johns Hopkins University 

Press, 1995. 

______. Mulher Mat(r)iz – Prosas de Miriam Alves. Belo Horizonte: Nandyala, 2011. p. 62-

66. 

______. Palavras de Miriam Alves. s/d. Disponível 

em: <http://escritoramiriamalves.blogspot.com.br/>. Acesso em: 1º dez. 2016. 

______.  Um poema com muita pele. Entrevistadores: Menegatti, Carolina; Mohallem, Gui; 

Visnadi, Marcos. São Paulo. 2013. Entrevista concedida a Geni Revista Virtual. Disponível 

em: <http://revistageni.org/11/um-poema-com-muita-pele/>.  Acesso em: 2 dez. 2016  

BORILLO, D. A homofobia. In: LIONÇO, T.; DINIZ, D.  

(orgs). Homofobia & Educação: um desafio ao silêncio. Brasília: Letras Livres: EdUnB, 

2009. 

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2003 

BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 13. ed. 

Judith Butler; tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. 

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a 

partir de uma perspectiva de gênero. In: Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano 

Editora, 2003. p. 49-58. 

COSTA, Marisa Vorraber. Estudos Culturais e Educação – Um panorama. In: SILVEIRA, 

R.M.H. (Org.). Cultura, poder e educação: um debate sobre estudos culturais da educação. 

Canoas: Editora ULBRA, 2005. 



96 

 

COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa Hessel; SOMMER, Luis Henrique. Estudos 

culturais, educação e pedagogia. Revista Brasileira de Educação [online]. 2003, n. 23. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2018. 

CUTI, Luiz Silva. O leitor e o texto afro-brasileiro. In: FIGUEIREDO, Maria do Carmo 

Lanna; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Orgs.). Poéticas afro-brasileiras. Belo 

Horizonte: Mazza: PUC Minas, 2002, p. 19-36. 

DALCASTAGNÈ, Regina. Entre silêncios e estereótipos: relações raciais na literatura 

brasileira contemporânea. In: Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, nº. 31. 

Brasília, jan.-jun. de 2008, p. 87-11. 

DUARTE, Eduardo de Assis. Literatura afro-brasileira: um conceito em construção. 

Seminário apresentado no I Fórum Paranaense de Estudos Literários. UEL, 2006, p.1-10. 

Disponível em: <https://social.stoa.usp.br/articles/0037/3053/Literatura_Afro-

brasileira_EDUARDO.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

______. Literatura afro-brasileira: 100 autores do século XVIII ao XX. Rio de Janeiro: 

Pallas, 2014. 

______.  Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. In: DUARTE, Eduardo de 

Assis (Org.). História, teoria, polêmica. Volume 4. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.  

ECKERT. P; MCCONNEL-GINET. S. Comunidades de práticas: lugar onde co-habitam 

linguagem, gênero e poder (1992). In: OSTERMANN, Ana Cristina; FONTANA, Beatriz 

(Organização e tradução).  Linguagem. Gênero. Sexualidade. Clássicos traduzidos. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 93-108.   

EVARISTO, Conceição. Gênero e Etnia: uma escre(vivência) de dupla face. Texto 

apresentado no Seminário Nacional X Mulher e Literatura – I Seminário Internacional Mulher 

Literatura/UFPB. 2003. Disponível em: <http://nossaescrevivencia.blogspot.com.br/>. Acesso 

em: 30 nov. 2016. 

______.  Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. Rio de Janeiro. 2010. 

p. 1-12 Disponível em: <http://www.sec.rj.gov.br/atabaquevirtual/literatura.html>. Acesso 

em: 2 jul. 2013. 

______.  Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento da minha escrita. 

In: ALEXANDRE, Marcos Antônio (Org.). Representações performáticas brasileiras: 

teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. 

______. Literatura Negra: Uma poética da nossa afro-brasilidade. In: SCRIPTA, Belo 

Horizonte, v. 13, n. 25, p. 17-31, 2ª sem. 2009. Disponível em: http: 

<//periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/article/view/4365>. Acesso em: 2 jul. 2013  

FIGUEIREDO, Eurídice. Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção e autoficção. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2013. 

FIGUEIREDO, Fernanda Rodrigues de. A mulher negra nos Cadernos Negros: autoria e 

representações. Belo Horizonte. Programa de Pós-Graduação em Letras / Estudos Literários, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras, 2009. (Dissertação de Mestrado) 

FOÉ, Nkolo. África em diálogo, África em autoquestionamento: universalismo ou 

provincialismo? “Acomodação de Atlanta” ou iniciativa histórica? In: Educar em Revista. 



97 

 

Curitiba: Brasil, n. 47, p. 175-228, jan./mar. 2013. Editora UFPR. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=155025722011>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

FONSECA, Maria Nazareth Soares. “Vozes em discordância na literatura afro-brasileira 

contemporânea”. In: FIGUEIREDO, Maria do Carmo Lanna; FONSECA, Maria Nazareth 

Soares (Orgs.). Poéticas afro-brasileiras. Belo Horizonte: Mazza: PUC Minas, 2002, p. 191-

220. 

FREDERICO, Graziele; MOLLO, Lúcia Tormin; DUTRA, Paula Queiroz. “Escrevo porque 

não dá para não escrever”: entrevista com Miriam Alves. Estud. Lit. Bras. Contemp., 

Brasília,  n. 51, p. 289-294,  Aug.  2017.   Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-

40182017000200289&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26 out. 2018. 

HOOKS, B. Eros, erotismo e o processo pedagógico. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O 

corpo educado: pedagogias da sexualidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. 3. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

LAKOFF. R. Linguagem e lugar da mulher (1973). In: OSTERMANN, Ana Cristina; 

FONTANA, Beatriz (Organização e tradução).  Linguagem. Gênero. Sexualidade. 

Clássicos traduzidos. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 13-30.   

LEMAIRE, Rita. Repensando a história literária. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de 

(Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 

1994. p. 58-71. 

LOPES, Elisangela Aparecida. Esmeralda Ribeiro. In:  Literatura afro-brasileira: 100 

autores do século XVIII ao XX. Rio de Janeiro: Pallas, 2014, p. 219-220. 

______.  Lívia Natália. In: Literatura afro-brasileira: 100 autores do século XVIII ao XX. 

Rio de Janeiro: Pallas, 2014, p. 264-265. 

LUGARINHO, M. C. Como traduzir a teoria queer para a língua portuguesa. Revista 

Gênero, v. 1, n. 2, 2013. 

MICHAUD, Y. A violência. São Paulo: Ática, 1989.  

MORAIS, J. B. O. de. Espaços e sujeitos contemporâneos: trânsitos e percursos. In: 

DUARTE, Constância Lima; CÔRTES, Cristiane; PEREIRA, Maria do Rosário A. (Orgs.). 

Escrevivências: identidade, gênero e violência na obra de Conceição Evaristo. 2. ed. Belo 

Horizonte: Idea, 2018. 

MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1999.  

OLIVEIRA, J. J. As literaturas africanas e o Jornalismo no período colonial. Disponível 

em: <www.omarrare.uerj.br/numero8/pdfs/jurema.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

OSTERMANN. A. C. & FONTANA. B. Linguagem. Gênero. Sexualidade: uma introdução. 

In OSTERMANN, Ana Cristina; FONTANA, Beatriz (Organização e tradução).  Linguagem. 

Gênero. Sexualidade. Clássicos traduzidos. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 9-12.   

PACHECO, A. C. L. Mulher negra: afetividade e solidão. Salvador: EDUFBA, 2013. 382p. 

(Coleção Temas Afro).  



98 

 

REIS, Roberto. Cânon. In: JOBIM, José Luis (Org.). Palavras da crítica: tendências e 

conceitos no estudo da literatura. Rio de Janeiro, 1992.  

RIBEIRO, Djamila. O que é: lugar de fala? Belo Horizonte, MG: Editora Letramento, 2017. 

ROWELL, Charles H.; ALVES, Míriam. Miriam Alves: uma entrevista. Callaloo. Vol. 18, 

No. 4, Literatura Afro-Brasileira: Um Número Especial (Autumn, 1995), pp. 970-972. 

Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3298924>. Acesso em: 26 out. 2018. 

SALGUEIRO, Maria A. A. Afro-Brasilidade e Literatura. In: UERJ em Questão, Rio de 

Janeiro, v. VII, n. 74, p. 2, 30 nov. 2001. 

SALGUEIRO, Maria Aparecida Andrade. Palavra poética, cor e história. In: SCRIPTA, Belo 

Horizonte, v. 15, n. 29, p. 305-310, 2º sem. 2011 

SCHULMAN, Norma. O centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de 

Birmingham: uma história intelectual. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O que é, afinal, 

Estudos Culturais? Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autentica, 2000. 

SOUZA, Florentina da Silva. Afro-descendência em Cadernos Negros e Jornal do MNU. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

SOUZA, Lívia Natália. Uma reflexão sobre os discursos menores ou A escrevivência como 

narrativa subalterna. In: Revista Crioula, nº 21, 1º semestre, 2018, p. 25-43. 

WEEKS, J. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: 

pedagogias da sexualidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora. 2013. 

WOODWARD, Kathryn; HALL, Stuart; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tradução Tomaz Tadeu da Silva. 15. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


