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RESUMO 

Por muito tempo convivemos com o mito da democracia racial no Brasil. Todavia, os 
casos de racismo têm se multiplicado nos últimos tempos. A razão disso é a falta de 
enfrentamento de nosso passado colonial escravista, que, nos dias de hoje, assume 
proporções preocupantes, especialmente, quando nos debruçamos sobre os casos de 
violência, discriminação, preconceito à cultura e à religião afro-brasileira. A mídia 
brasileira diariamente noticia casos de racismo, mas infelizmente acaba caindo no 
esquecimento, após, claro, grandes polêmicas e espetacularização dos casos de ódio, 
sem, contudo, esclarecer a população sobre esse crime. O racismo no Brasil é histórico 
e estrutural, pois institucionalizou-se ao longo de trezentos anos de escravidão. Embora, 
a abolição tem ocorrido oficialmente, a herança secular desta forma de opressão e 
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violência metamorfoseou-se, ganhando novas roupagens e atuais formas de luta e 
resistência. Deste modo, não é coincidência o lugar que os afrodescendentes ocupam no 
Brasil. Como é sabido, eles são, via de regra, invisíveis. A juventude negra e pobre morre 
diariamente nos confrontos nas comunidades tomadas pelos traficantes de drogas e 
abandonadas pelo Estado. As mulheres negras são as que mais sofrem com violência 
doméstica e engrossam os números lamentáveis de feminicídio. Diante deste cenário 
crítico, cabe à escola, as ONGs e demais associações discutir, propor e fiscalizar políticas 
públicas de inclusão, empoderamento e reconhecimento do povo afrodescendente no 
Brasil. Por esta razão, esta pesquisa tem a pretensão de trabalhar o empoderamento 
feminino através da literatura produzida por mulheres negras no Brasil, ou melhor,  por 
meio da experiência de leitura individual e coletiva das obras dessas autoras. A leitura 
individual diz respeito as formas próprias de apropriação das obras e suas autoras. A 
leitura coletiva diz respeito ao debate, a socialização das obras em exposição, 
performance teatral, produção de fanzine, participação em mesa-redonda e comunicação 
oral em eventos científicos. Para a realização destas leituras, levamos em consideração 
a trajetória pessoal e públicas dessas escritoras, bem como evidenciamos as 
personagens, o tempo, o espaço e o contexto histórico que essa literatura foi produzida. 
O intuito é trazer à luz os debates acerca da experiência de escrita dessas mulheres 
negras, problematizar a relação raça, classe e racismos no Brasil. As escritoras negras 
brasileiras que selecionamos neste projeto são: Maria Firmina dos Reis, Maria Carolina 
de Jesus, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo e Jarid Arraes.  
  

Palavras-chave: 

Coletivo político. Escritoras negras. Feminismo. IFMA|Maranhão|Brasil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

“A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para “ninar os da casa grande” 
e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos.”  

Conceição Evaristo 

                        Por longo tempo o mito da democracia racial no Brasil justificou o lugar 

subalterno a que foi confinada a população negra de passado escravista. Neste contexto 

marcado pela desigualdade e exclusão, os casos de racismo e violência têm se 

multiplicado nos últimos tempos. De acordo com o estudo recente, a população negra, 

jovem e de baixa escolaridade continua totalizando a maior parte das vítimas de 

homicídios no país. A população negra corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos 

indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Em 2017,  56 mil pessoas 

foram assassinadas, sendo que 30 mil eram jovens e, entre eles, 77% negros. Esse 

resultado assustador é resultado de uma política de criminalização da pobreza e da 
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indiferença histórica em relação aos jovens negros, pobres e de periferia. Além disso, o 

racismo introjetado nos profissionais de segurança pública explica o alto índice de 

mortandade da população negra, via de regra, esse genocídio silenciado fica impune. A 

razão disso finca raízes profundas na ausência de enfrentamento permanente de nosso 

passado colonial e escravista, que, nos dias de hoje, assume proporções preocupantes, 

especialmente,  quando nos debruçamos sobre os casos de ódio, imbecilidade, golpe, 

violência, discriminação, preconceito à cultura, à história e à religião afro-brasileira, 

portanto, partimos do pressuposto que racismo no Brasil é histórico e estrutural. Nesse 

sentido, não é coincidência o lugar que os afro-descendentes ocupam no Brasil, como é 

sabido, eles são invisíveis e silenciados. A juventude negra e pobre morre diariamente 

nos confrontos nas comunidades tomadas pelos traficantes de drogas e abandonadas 

pelo Estado. As mulheres negras sofrem com abortos não assistidos, violência doméstica 

e engrossam os números lamentáveis de feminicídio no Brasil.  

 

Figura 1: No Dia Internacional de Greve e Luta das Mulheres, que aconteceu no dia 08 de março 
2018, foi realizado o Seminário “As mulheres na ciência, na arte e na política, com a participação da 
estudante pesquisadora Isabel Cardoso. A obra Úrsula foi a primeira obra trabalhada pela 
pequisadora. Para espanto geral, a autora Maria Firmina e seu romance eram desconhecidos pelos 
alunos do campus. Neste evento, problematizamos, valorizamos e criamos espaço de visibilidade 
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às mulheres na ciência, na arte e na política. Além disso, destacamos a lutas das mulheres ativistas 
no campo e na cidade. O intuito foi criar a consciência crítica de meninas e e meninos, no sentido 
de superar as barreiras que isolam homens e mulheres, em termos de acesso à educação, à 
igualdade de oportunidades no mundo da política e no reconhecimento das mulheres enquanto 
produtoras de conhecimento científico. Na foto, professora-orientadora Márcia Costa e a estudante 
Isabel Cardoso. Buriticupu, março, 2018. Foto Henrique Ferreira.  

                   Diante deste cenário crítico, desenvolvemos o projeto de pesquisa, no âmbito 

do edital IFMA|PIVIC, intitulado “Empoderamento feminino: a escrita de mulheres negra 

no Brasil”, objetivando entrelaçar a história e as artes visuais, a partir das obras literárias 

produzidas por mulheres-escritoras negras do Brasil, com a pretensão de trabalhar o 

feminismo enquanto metodologia de empoderamento das alunas-pesquisadoras e 

enfrentamento da desigualdade que atravessa as mulheres, especialmente, as negras, 

através da experiência de leitura-escrita individual e coletiva, produção de fanzines (fã + 

magazine ou zine), revista artesanal-sustentável, publicação não-profissional e de pouca 

tiragem, a partir da escrita etnográfica das obras e da biografia das autoras, que são 

disponibilizados aos acadêmicos do campus e divulgados pela Rádio Cultura da 

comunidade. As escritoras-obras que selecionamos são: Maria Firmina dos Reis 

(Romance “Úrsula”, 1859), Maria Carolina de Jesus (Romance autobiográfico “Quarto de 

despejo”, 1960), Ana Maria Gonçalves (Romance “Um Defeito de Cor”, 2007), Conceição 

Evaristo (Contos “Insubmissas lágrimas de mulheres”, 2011) e Jarid Arraes (Cordel “As 

heroínas negras”, 2017).  

Figura 2: Fazendo arte. Oficina de Fanzine. Termo criado por Russ Chauvenet, na década de 1940. 
Junção dos termos fanatic e magazine. Meninas do Coletivo a Escrita insubmissa de mulheres 
negras no Brasil. Foto Nelma Bogea. Buriticupu (MA), agosto, 2018.  
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                       Para tanto, levamos em consideração a trajetória pessoal e pública dessas 

escritoras, bem como evidenciamos as personagens, o tempo, o espaço e o contexto 

histórico das obras produzidas. O intuito foi trazer à luz os debates acerca da experiência 

de escrita dessas mulheres negras, problematizar a relação raça, classe e racismos no 

Brasil. No desdobramento desta pesquisa, organizamos o Coletivo “A escrita insubmissa 

de Mulheres Negras”, com a perspectiva de etnografar (descrever política e 

poeticamente) as práticas e as representações construídas pelas jovens pesquisadoras 

sobre suas experiências com as autoras-obras problematizadas. Neste aspecto, 

dialogamos com um grupo formado por cinco meninas convidadas pela aluna-

pesquisadora deste projeto.  

 

                     O coletivo é um espaço ao res do chão (não institucionalizado, comunitário, 

popular, insurgente, na terceira margem). Neste encontro etnográfico, organizamos 

Figura 3: Confecção dos fanzines sobre as autoras e obras trabalhadas na pesquisa e 
no coletito. Foto Thamires Barbosa. Buriticupu (MA), agosto, 2018. 
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politicamente as jovens pesquisadoras em torno da literatura como escrivivência, 

resistência e empoderamento. Ainda, criado como espaço de discussão sobre o papel da 

literatura e das mulheres negras na educação, identidade e subjetividade de meninas, 

tenho em vista dinâmicas políticas, históricas e artísticas que propõem transformações 

no cotidiano, na vida e na comunidade. Ampliando o espaço de diálogo entre processos 

e percursos diversos de aprender e produzir conhecimento com o protagonismo de 

jovens pesquisadoras.  

 

2 COLETIVO FEMINISTA: A ESCRITA INSUBMISSA DE MULHERES NEGRAS NO 

BRASIL 

                   Neste mundo "desterritorializando” temos inflacionado o nosso 

distanciamento diante do mundo que importa. Neste aspecto, o coletivo A escrita 

insubmissa de mulheres negras no Brasil articula política com literatura. É movimento 

político que estimula jovens pequisadoras a erguerem suas vozes, bem como socializa 

obras e autoras negras do Brasil.  

Figura 4: A pesquisa Empoderamento feminino: a escrita de mulheres negras no Brasil foi 
socializada na mesa-redonda Iniciação Científica e o Jovem Pesquisador, durante a realização 
do Projeto Integrador do Curso Análises Químicas. IFMA, Campus Buriticupu, março, 2018. 
Foto Edmilson Arruda.  
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                   Originou-se a partir de um projeto de pesquisa voluntário no âmbito do IFMA, 

Campus Buriticupu em 2018. Na realidade, é uma metodologia utilizada no projeto para 

articular jovens pesquisadoras para o mundo da leitura e da escrita de mulheres negras 

no Brasil. O coletivo é um movimento político, literário e feminista, que atua no processo 

de empoderamento de meninas e meninos do campus IFMA por meio da leitura e escrita, 

expressando-se através da luta expressa nos textos e nas histórias de vidas de mulheres 

negras brasileira. Inteiramente sufocadas, esboçamos uma maneira de reunir e organizai’ 

jovens pesquisadoras que estavam disposta a criar outros territórios de desejo, a partir 

de uma cartografia nova. um coletivo feminista que rejeita uma espera melancólica, 

operando com a desmontagem da padronização do desejo, através da leitura feminista 

de obras de mulheres negras no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 e 6: No fanzine, Jarrid Arraes, uma das escritoras trabalhadas no projeto. Ao lado, trazemos a foto de 
Thamires Barbosa, integrante do Coletito, vestindo a pele e a luta de mulheres negras do Brasil, compondo 
artísticamente a produção confeccionada na oficina de fanzine. Foto Thamires Barbosa. Buriticupu (MA), 
agosto, 2018. 
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Na realidade, este coletivo está implicado na militância politica e nas pulsações do 

desejo de um tempo recente. Indelevelmente marcado pelo projeto de Escola Sem 

Partido (escola da mordaça) e pelo contexto pós-eleiçào presidencial de 2014, em que 

foi o eleito o Congresso Nacional mais conservador desde 1964, cuja pauta privilegiou a 

restrição da liberdade sexual, o aumento da política do encarceramento e o ódio de 

classe. Reelegeram-se a Presidenta da República. Dilma Rousseff, em um pleito acirrado 

no segundo tumo, bem como Geraldo Alckmin pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB). Em 2015. este governador de São Paulo, pretendia fechar 94 escolas 

estaduais (ensino médio e técnico) e o remauejamento de alunos de outras 754, no que 

o governo chamava de "reorganização". Os alunos decidiram resistir ocupando as 

escolas. 

                 A ocupação dessas escolas protagonizada, especialmente, pelas estudantes 

foi atravessada pela violência policial e arbitrariedade que desnuda a herança autoritária 

do Brasil. Por outro lado. esse movimento também possibilitou os jovens atuarem 

diretamente na construção das atividades escolares, responsabilizando-se pela 

reinvenção daquele espaço. A ocupação fortaleceu os laços de pertencimento com a 

escola. Animados com esta forma de resistência, este coletivo partilha da ideia de ocupar 

e resistir como fornias de participação e luta política. Em ambos os casos, operaram em 

um tempo de crise, com múltiplas velocidades. 

 

Figura 7:  A estudante Marcela Nogueira e a ocupação das escolas em São Paulo. Fonte: 
http: biblioo.info a-revolta-dos-adolescentes > Acesso em 28-07-2018.. Nota: A ocupação 
foi a forma de protestos eleita pelos estudantes que são contrários à reforma do Ensino 
Médio e à PEC 241. 
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"O Estado veio quente, nóis já tá fervendo! 

Quer desafiar? Não estou entendendo... 

Mexeu com os estudantes, você vai sair perdendo!" 

Como um território implicado na desmontagem de padrões estabelecidos sobre o 

lugar que a mulher negra poderia ocupar em nosso país. trazemos outras cartografias de 

desejos, que é a da escrita como experiência de liberdade. O objetivo do coletivo é 

justamente refletir no contexto atual o lugar que a mulher negra ocupa na cena literária 

brasileira, bem como conhecer as estratégias de lugar de fala que as suas obras 

viabilizaram.  

 

Trata-se se falar de representação sem cair em estereótipos e dos impactos do 

racismo em nossas vidas. Compartilhando do entendimento de Borges (2017). trazer 

para o cena a literatura de escritoras negras é um exercício de alteridade. pode abrir as 

visões de mundo, revelando a riqueza ancestral da África. A escrita de mulheres negras 

é um desafio ao status quo há gerações, pois desafia a ordem com o trabalho de 

Figura 8: A primeira experiência do Coletivo feminista foi no 08 Março 2017. Tema “Greve 
internacional da mulher. Manifesto pela vida. igualdade e justiça”. Durante a programação 
houve encenação sobre alguns casos de violência contra a mulher que aconteceram no Brasil 
(Elisa Samúdio e goleiro Bruno; Isamara e Sidney; e Maria da Penha e Marco Antônio). Houve, 
também, a apresentação da biografia de mulheres que “entraram para a história” (Frida 
Kahlo, Beyonce, Carolina de Jesus e Dilma Rousseff). Estudantes socializaram livros e 
revistas sobre mulheres e escrito por mulheres, tais como: “O diário de Frida Kahlo”, “O 
Diário de Anne Frank”, “Quarto de despejo”, “Malala”, “Dilma Rousseff e o ódio da política”, 
Revista Cult sobre “As mulheres e a Revolução Russa” e outros. Foto Joanyse Guedes. 
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questionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No livro o "Quarto de despejo" (1960), por exemplo, Carolina Maria fala de sua dura 

realidade, sobretudo, conferindo poesia e inteligibilidade a sua vida. Conceição Evaristo 

transita entre vários gêneros literários. Escreveu o conto "Olhos d'água". o romance 

"Ponciá Vivêncio" e poesia "Poema da recordação". Com Ana Maria Gonçalves temos 

um texto histórico em "Um defeito de cor". Maria Firmana (1822-1917), negra, mãe branca 

e pai negro. Em uma época em que era quase impossível uma mulher expressar sua 

opinião, ainda mais sendo negra e sobre a escravidão, em uma das províncias com um 

número muito expressivo de escravos, como a cidade de São Luís no Maranhão. 

Figura 9: Bianca Lira e Isabel Cardoso (esquerda para 
direita), respectivamente pesquisadoras voluntárias 
IFMA – PIVIC. Apresentação da comunicação oral 
“Mulheres do Bolsa Família em Buriticupu: corpo, 
violência e sexualidade” e “Quarto de Despejo e Carolina 
Maria” no Seminário de Culminância do Mês da 
Consciência Negra. IFMA – Campus Avançado de 
Rosário, 2017. Foto Josinelma Bogea.  
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Contudo, ela foi pioneira na crítica antiescravista e na visão dos próprios escravos, com 

o romance Ursula, publicado em 1860. Todavia, por longas décadas, foi esquecida, sua 

obra foi recuperada na década de 1960. De acordo com o estudo apresentado pelo 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen, o mercado editorial 

brasileiro teve um primeiro trimestre positivo em 2018. com crescimento de 8.76% e 

14,28% no comparativo com 2017. Esses dados revelaram pouca participação de 

mulheres negras. Em outro estudo, feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ). mostrou que dos 258 romances publicados por três grandes editoras entre 1990 

e 2004. 72% eram do sexo masculino e 94% por homens brancos. 

Hoje. a cena da literatura feminina e periférica é crescente, sobretudo, porque 

Figura 10: Estudantes pesquisadoras do Coletivo A escrita insubmissa de mulheres negras 
no Brasil, durante apresentação das autoras e obras trabalhadas no projeto de pesquisa 
Empoderamento feminino: a escrita de mulheres negras no Brasil, no NEABI, IFMA Campus 
Buriticupu. Cada pesquisadora estuda e socializa suas experiências de leitura e escrita. 
Layla, Isabel, Caroline, Gabriela e Thamires (esquerda para direita),alunas do Curso Análises 
Químicas. Atualmente, Caroline e Thamires são bolsistas IFMA Pibic Cnpq (vigencia 2018-
2018), com pesquisas que valorizam a luta de mulheres e o protagonismo dos movimentos 
da juventude por democracia e liberdade. Buriticupu, junho, 2018. Foto Henrique Ferreira. 
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Carolina Maria abriu caminhos, porque relatou a experiência de mulher negra e favelada. 

 

2. 1 A ESCRITA LIBERTÁRIA DE MULHERES NEGRAS  

 

                 A Revista Carta Capital (2014) noticiou um estudo sobre a relação morte da 

juventude negra e o racismo: 56 mil pessoas foram assassinadas em solo brasileiro em 

2012, sendo 30 mil jovens e. entre eles. 77% negros (...), são resultado de uma política 

de criminalização da pobreza e de uma indiferença da sociedade em tomo de um 

"genocídio silenciado" que muitas vezes fica impune (...). Do outro lado desse processo, 

o racismo introjetado nos profissionais de segurança pública explica a alta mortandade 

da população negra. (...) esses policiais são vitimas do mesmo preconceito que 

reproduzem (PELLEGRINI. 2015). Para pensar essa questão, dialogamos com Angela 

Davis (2018), grande ativista dos direitos civis nos Estados e feminista negra, 

pesquisadora da relação entre o sistema prisional e o sistema escravista. Neste contexto 

de denúncia dos laços de continuidade entre o passado e o presente escravista, temos 

as repercussões da intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018 e o assassinato de 

Marielle Franco, do PSOL, morta a tiros no centro do Rio de Janeiro.  

|Figura 11: Neabinos assistem a apresentação do Coletivo A escrita insubmissa de 
mulheres negras no Brasil. O proceso de leitura é coletivizado. Buriticupu, junho, 2018. Foto 
Henrique Ferreira.  
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                       A vereadora denunciou a ação truculenta da PM na região do Irajá. na 

comunidade de Acari. Além disso, defendia uma revolução "feminista, classista e com o 

debate da negritude" (Redação. 2018. s|p). Para Márcia Tiburi (2018). a sua morte tomou 

visível um tipo de luta a qual ás classes domanites têm pavor: a luta antirracista. 

anticapitalista. a luta confia o machismo, a luta pelo direito à cidade, a luta pelos direitos 

fundamentais das pessoas sem os quais não há vida justa em sociedade. Neste contexto, 

as mulheres negras são protagonistas de um poder totalmente outro. A morte de Marielle. 

do ponto de vista da história do racismo no Brasil, em que reserva a morte, a opressão e 

a violência aos pobres e favelados, é parte do genocídio da população negra, "antes 

usada como escrava, depois como mão de obra barata e. sempre, como descartável" 

(TIBURI. 2018. s|p). Um ano antes, em Salvador, a cidade mais Negra do Brasil, por 

ocasião do Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. Angela 

Davis exortou que “Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade 

se movimenta com ela’’ (ALVES, 2017, s|p).  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Durante a Semana Indígena do Campus, 
17 a 20 de abril de 2018, as alunas Mariana Ribeiro, 
Isabel Cardoso e Bianca Lira participaram da 
mesa-redonda A escrita indígena no Maranhão. O 
objetivo era trabalhar a obra da escritora  negra 
maranhense e professora de artes do campus, 
Nelma Roland. Em um exercício que entrelaçava 
essa experiência de leitura com Maria Firmina, na 
obra Úrsula. Buriticupu, abril, 2018. Foto Henrique 
Ferreira.  
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Ao iniciar sua fala, Angela Davis afirmou que. após o golpe na Presidenta Dilma em 2016, 

o movimento de mulheres negras representa a esperança, luta e a resistência contra os 

retrocessos no Brasil. Ainda, sobre seu discurso, o interessante em sua fala é que ela 

alinhavava literatura e liberdade. Literatura e empoderamento, Literatura e mulher negra. 

Nesta ponto, citou Carolina de Jesus e Lélis Gonzáles. duas mulheres negras da literatura 

brasileira A primeira, na década 1960. Escreveu vários caderno relatando seu dia a dia 

de favelada. Para Angela Davis (2017). Carolina de Jesus fez um trabalho de refletir a 

fome para pensar o futuro. Já Lélis Gonzáles. foi a primeira a conectai' raça. classe e 

gênero no Brasil, "Ela já falava sobre os elos entre negros e indígenas na luta por direitos. 

Essa é uma das lições que os EUA podem aprender com o feminismo negro daqui." 

(ALVES. 2017. s|p).  

 

Figura 13: Os fanzines foram socializados no IV ENNEABI – Encontro Nacional de Núcleos de 
Estudos Afro-brasileiros (NEAB), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e 
grupos correlatos da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica (ENNEABI) 
II RENEABI – Encontro dos Coordenadores do NEABI IF BAIANO. Ocorrido em setembro de 
2018, em Salvador/BA. Foto Henrique Ferreira.  
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                No livro “Mulheres, raça e classe’’ (2016), faz uma leitura histórica sobre a 

opressão e suas múltiplas facetas. O livro começa por tratar da escravidão e suas 

reflexos, inclusive, nos dias de hoje. aponta a desumanização da mulher negra como um 

de seus efeitos, enfoca a questão racial como ponto central para se pensar a sociedade 

escravocrata. Ela faz uma denúncia ao encarceramento em massa, o Brasil está em 

quarta posição, perdendo apenas para Clima. Estados Unidos e Rússia, sobretudo, da 

população negra como instmmento de controle e opressão. Outro ponto que ela destaca 

é a construção do negro como violento e perigoso. Outro referência também interessante, 

é “Mulheres, cultura e política” (2017). Dentre muitos aspectos desta obra. destacamos o 

conceito de empoderamento. que. segundo esta pensadora, não é novo enfie as 

mulheres affo-americanas. Neste aspecto, ressalta a última década do século XIX como 

marco histórico de formação de movimentos das mulheres negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: O Coletivo A escrita Insubmissa de mulheres 
negras é coordenado pela estudante Isabel Cardoso, sob 
orientação-supervisão da professora Márcia Costa. Isabel 
toma notas durante uma reunião do coletivo. IFMA, 
Campus Buriticupu, maio, 2018. Foto Márcia Costa 
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Após trezentos anos de escravidão, o Brasil foi o último país da América a abolir o 

tráfico moderno de gentes. Por esta razão, os afrodescendentes têm enfrentado 

obstáculos económicos, preconceitos, racismo, discriminação e intolerância. Para 

superar esse passado escravocrata, é preciso enfrentar com seriedade o racismo e incluir 

os afro-brasileiros na sociedade. Neste aspecto, as mulheres negras na literatura tem 

contribuindo com um olhar novo sobre nosso passado, contanto novas histórias, trazendo 

à luz novos personagens. Essa autoria é marcada por um lugar que se distancia do que 

foi escrito sobre o povo negro no Brasil, pois é uma escrita das próprias experiências, 

dos negros como sujeitos de autoria e de suas temáticas. 

 

 

                   A autoria de uma mulher negra no cenário da literatura não é novo, como nos 

esclarece Conceição Evaristo (2017). 

E interessante que essa autoria só é nova em termos de recepção. 
Porque, se a gente for pensar, o primeiro romance brasileiro. 
"Ursula”. de Maria Finnina dos Reis. foi escrito por uma mullier 
negra. Ela estava escrevendo no mesmo momento que José de 
Alencar e fica esquecida pela história literária brasileira. Os 
compêndios não citam Maria Finnina dos Reis como a primeira 

 

Figura 15: Coletivo Feminista participou da mesa-redonda “As mulheres na ciência, na arte e na 
política", no 08 Março 2018. Fonte: João Marcos.  
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romancista brasileira. (EVARISTO. 2017. s\p). 
 

              Para esta escritora, a luta para ter o reconhecimento da cultura e história africana 

e afro-brasileira não é nova e não caiu do céu. Um dos seus porta-vozes foi Abdias do 

Nascimento que apresentou essas demandas no Teatro Experimental do Negro na 

década de 1940. Outro marco dessas mudanças foi a lei 10.639. do primeiro governo 

Lula que instituiu o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras no currículo do 

primeiro e segundo grau [ensino fundamental e médio], criando uma demanda do 

mercado das vozes negras. 

As mulheres negras são mais que histórias de violência, da mestiça sensual ou a 

empregada doméstica. A partir de uma diáspora forçada, as mulheres trazidas da África 

articularam múltiplas estratégias de resistência. A literatura é uma dessas invenções. 

Podemos reescrever essa história de empoderamento através da escrita de Finnina dos 

Reis. Carolina de Jesus. Ana Maria Gonçalves. Jarid Arraes e Conceição Evaristo. 

Todavia, quantas autoras brasileiras e negras vocè já leu? Nesse contexto, é pertinente 

a inclusão da literatura negra como forma de conhecer essas mulheres e suas lutas. Na 

realidade, a escrita revela a perspectiva de uma época, ao tempo em que evidencia os 

desejos dessas mulheres. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“A literatura está nas mãos de homens brancos”. 

 
Conceição Evaristo 

 
“Escrevo para honrar minha ancestralidade”  

 
Jarid Arraes 

 
 

As autoras negras deste trabalho romperam o silêncio em relação a elas próprias 

através de suas obras. Neste caso. é sintomático levarmos em consideração o exemplo 

de Carolina de Jesus, autora do livro “Quarto de despejo - diário de uma favelada". 

Na década de 60, a venda do seu livro foi equiparada a de Jorge Amado! Mas a partir do 

ano seguinte, sua obra foi entrando em declínio. Não podemos deixai' de mencionar que 

Carolina de Jesus era uma mulher negra, semialfabetizada, mãe "solteira" e moradora de 

periferia. Para nossa sociedade, esse perfil era muito perturbador, revelando o teor 
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classista e racista de tal posicionamento.  Uma mulher nessas condições saber ler. 

escrever e ter sucesso editorial é uma afronta, que. apesar do valor de Carolina, fora 

aceita com ressalvas pela sociedade da época. Hoje, resta-nos conhecer, valorizar e 

divulgar sua obra. O valor dela está exatamente na sua representatividade. Através da 

pesquisa e estudo das autoras negras foi possível entrar em contato com inúmeras 

mulheres fazendo literatura. Contudo, é bom ressaltar que o ambiente literário é marcado 

pela seletividade editorial, pela predominância de homens, sobretudo, héteros e brancos. 

E preciso superar o silenciamento das mulheres negras no campo literário. Se 

procurarmos, por exemplo, nas escolas, nos livros didáticos e nos paradidáticos. não 

conseguiremos entrar em contato com as obras das escritoras negras na escola. O 

Campo literário, a partir da abordagem dada neste projeto, é frutífero para viabilizar 

questões que envolvem gênero e literatura na escola. Todavia, cabe ainda uma ressalva, 

a leitura dessas obras deve ser contextualizada de forma revelar, mesmo que nas 
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entrelinhas, seu conteúdo histórico e cultural.  

Elas falam de uma época ao tempo que devemos perscrutar os escombros e silêncios 

sobre os quais elas foram construídas.Diante disso, este trabalho diz respeito a relação 

ente história e campo literário de escritoras negras brasileiras. O que pretendíamos era 

realizar a leitura de obras literárias, de modo evidenciar a escrita como expressão da voz, 

do protagonismo e do empoderamento. Tratando a escrita como expressão de luta. de 

denúncia, de arte. de cultura, de resistência e de libertação. E um trabalho político de 

afirmação dos valores democráticos, de inclusão social e de combate ao racismo, 

machismo e preconceito. E um trabalho de agitação política que denuncia a propalada 

democracia racial no Brasil. E um trabalho que pretendeu ser. Neste trabalho, pudemos 

lembrar a história de mulheres negras e ampliar o conhecimento sobre as escritoras 

brasileira da atualidade. Na literatura negra foi possível construir um novo olhar sobre a 

Figura 16: No mês da Consciência Negra houve a encenação para o grande público do IFMA "Quarto 
de Despejo", de Carolina Maria. A peça também foi encenada no campus São José de Ribamar. Na 
foto, com a obra de Carolina Maria nas mãos, a professora Nelma, também responsável pela 
montagem do espectáculo, explica o proceso de construção do texto da peça. Os alunos 
participaram de uma exposição sobre a vida e obra de Carolina. O Quarto de Despejo foi uma grande 
atração para os acadêmicos. Antes da apresentação, os alunos exploraram a exposição fotográfica, 
após a peça houve um grande debate sobre a experiencia de verem contracenando as Carolinas do 
Quarto de Despejo: “Mãe”, “Militante”, “Trabalhadora” e  “Escritora”. Buriticupu, novembro, 2017. 
Foto Márcia Costa. 
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cultura e os povos africanos e afrodescendentes. é nisso que consiste a escrita libertária, 

aquela que valoriza a herança cultural africana, garantindo o direito á memória e à 

história. As escritoras negras também revelaram em sua escrita tramas, desejos, sonhos 

e angústias vividos pelos seus personagens, levantaram questões sobre o racismo, o 

preconceito e os estereótipos historicamente construídos sobre os povos de matriz 

africanas, especialmente, sobre as mulheres negras do Brasil. Neste sentido, este 

trabalho pode perceber certas especificidades da literatura negra elaborada por mulheres 

negras. Com a socialização das obras e das escritoras, podemos transitar entre novas 

perspectivas de leitura e compreensão sobre essas mulheres. Além disso, possibilitamos 

o interesse pelas autoras, ampliando o número de leitores de literatura produzida por 

mulheres negras, que nos forneceram outras formas de compreender nossa cultura e o 

lugar que o negro ocupa em nosso país. As mulheres escritoras deste trabalho revelaram 

para nós outro mundo. Elas nos mostraram inventivas formas de se apropriarem 

discursivamente dos seus corpos, que, muitas vezes, são ditos de forma preconceituosa. 

Percebemos que a literatura afrodescendente usa a escrita como recurso de denúncia, 

resistência e luta. A literatura producida por delas nos aproximou da cultura africana, pois 

elas questionaram as representações recorrentes, que são negativas, desmistificando 

estereótipos sexuais, culturais, religiosos e raciais. A literatura produzida pelas mulheres 

negras neste trabalho usa a escrita como uma forma de libertação, lugar de 

independência da fala, pondo a vida sob o ponto de vista das mulheres, trazendo o 

protagonismo delas para o centro do palco político, disputando lugar de fala, direitos e 

representatividade. Este trabalho tem sido útil para retirar as mulheres de modo geral do 

lugar subalterno que querem confiná-las, especialmente, em se tratando da sociedade 

brasileira alicerçada no ideal branco de civilidade e pureza, ancorada na discriminação, 

racismo e violência em relação a população negra. As mulheres que tivemos o prazer de 

lê-las são combativas, nos textos elas trouxeram, de várias maneiras, afirmações da 

identidade africana e afro-brasileira, denunciaram a invisibilidade das mulheres negras. 

As obras mostraram diferentes lutas e em contextos diversificados.  
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