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INTRODUÇÃO:

Desde a colonização, todos os setores no Brasil foram constituídos a partir de uma hierarquia

eurocêntrica em que o homem branco era (e ainda é) o detentor de poder, e isso, sem dúvidas, inclui a

literatura. Todo espaço é um espaço de disputa e, no que diz respeito à cena literária, a presença de vozes

“não autorizadas” buscando se fazer visíveis e legitimar sua arte incomoda quem ainda concorda com a

herança colonial no país (DALCASTAGNÈ, 2012). Dessa forma, fica fácil concluir que a literatura

considerada brasileira ainda possui cor, gênero e classe.

Nessa perspectiva, temos, em contrapartida, a literatura afro-brasileira, ou negro-brasileira, como

propôs Cuti em Literatura negro-brasileira, de 2010, que é escrita por aqueles que possuem a coragem

de assumir sua negritude num país racista como o Brasil. Autores que, por não terem a mesma cor da

pele daqueles que ocupam o poder há séculos, escrevem sobre as implicações de já nascerem sendo

excluídos. As negras e negros brasileiros reivindicam o seu direito de fazer arte, transformando-a em sua

ferramenta de luta, levando representatividade para os seus semelhantes e incomodando aqueles que

ainda defendem umaa hierarquia racial.

Analisando o cenário atual da literatura afro-brasileira, nessa presente pesquisa trabalharemos

com os contos Duzu-Querença e Quantos filhos Natalina teve?, de Conceição Evaristo, presentes na

coletânea Olhos d’água; e com O tapete voador e Elevador a serviço, de Cristiane Sobral, do livro O

tapete voador. As duas autoras, começaram publicando seus textos nos Cadernos Negros, do grupo

Quilombhoje, e com certeza enfrentaram e continuam enfrentando dificuldades em obter apoio do

mercado editorial. Conceição Evaristo, assim como retrata em seu poema Vozes-Mulheres, ao dizer “Na

voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida-liberdade” (2008, pg. 27) abriu as portas
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para que escritoras como Cristiane Sobral (nesse papel de “filha”) também tivessem o direito de serem

ouvidas. Por mais que ainda falte muito para alcançarmos uma liberdade de fato da mulher negra

brasileira, o caminho está aberto.

Ao analisar os contos, concluímos que as histórias de Conceição Evaristo nos apresentam, de

maneira poética, a tripla discriminação vivida pelas mulheres negras e pobres no Brasil. Por outro lado,

Cristiane Sobral, nos mostra a dificuldade da mulher negra que tenta se soltar das amarras de um

passado que sempre a excluiu e marginalizou. As duas vozes são extremamente importantes para expor

os instrumentos de repressão de gênero, raça e classe na nossa sociedade, com o objetivo de que, ao se

conscientizar disso, o público leitor passe a lutar junto as autoras.

METODOLOGIA:

Ao longo dessa pesquisa, além dos contos Duzu-Querença, Quantos filhos Natalina teve?, O

tapete voador e Elevador a serviço, serão utilizados materiais de apoio referentes tanto às histórias como

às autoras Conceição Evaristo e Cristiane Sobral. Nesse sentido, acreditamos ser muito importante o

conceito de escrevivência, que Evaristo explica no artigo Gênero e Escrita: uma escre(vivência) de

dupla face, se referindo a auto-apresentação que várias escritoras negras transmitem em seus escritos.

Além disso, estarão presentes nesse processo estudos sobre literatura afro-brasileira e artigos

publicados no portal Literafro - portal de literatura afro-brasileira, da Faculdade de Letras da UFMG,

essencial para a divulgação do trabalho de negros e negras no país. No mais, obras de ativistas negras

como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro também se tornam fundamentais para discutir o papel da mulher

afro-brasileira na nossa sociedade.

DISCUSSÃO:

O acesso à educação, ainda hoje, perpassa os âmbitos de gênero, classe e raça, sendo as mulheres

negras e pobres as mais afetadas, e na literatura a situação não poderia ser diferente. Desde que o ensino,

tardiamente, foi permitido às mulheres, com as reformas pombalinas no século XVIII, algumas poucas

mulheres – brancas e ricas – puderam começar a frequentar as escolas, mas sempre focadas no

aprendizado das boas maneiras e da manutenção da casa. O acesso à literatura era, e muitas vezes ainda

é, visto como um direito unicamente masculino.
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Dado que a alfabetização das mulheres se deu posteriormente ao dos homens, o mesmo acontece

com as publicações de livros por elas. Não só seria muito mais complicado arranjar tempo para escrever,

como também encontrar um leitor que a respeitasse e confiasse em sua inteligência o suficiente para

desfrutar de sua obra. Como bem exemplifica Virginia Woolf em Um teto todo seu (1929), se

Shakespeare possuísse uma irmã escritora tão talentosa e instruída quanto ele, ele ainda seria o único a

ganhar os holofotes. O caso se tornaria ainda mais explícito se ela usasse como exemplo uma irmã negra

e menos abastada.

É só em 1859 que teremos a primeira obra escrita por uma mulher em território brasileiro.

Mulher, negra, nordestina e abolicionista, Maria Firmina dos Reis publica o romance Úrsula, com o

pseudônimo “uma maranhense”. Diferentemente de muitos negros e negras da época, Maria Firmino

teve acesso a diversos livros desde pequena, surgindo daí seu interesse pela literatura e pela vontade em

se tornar professora. Por mais que o livro esteja se tornando cada vez mais conhecido, pouco se fala

sobre ele nas escolas, apagando o fato tão importante que foi ter uma mulher negra e com coragem de

expor o Brasil escravocrata numa época em que pouco se discutia sobre isso.

Hoje, 162 anos depois da publicação de Úrsula, a quantidade de autoras negras consagradas ainda

é muito menor do que deveria ser. Analisando os ganhadores do prêmio Jabuti dos últimos 10 anos, na

categoria Romance, temos como ganhadores apenas 2 mulheres negras e apenas 2 homens negros.

Podemos citar dois motivos para que isso aconteça: o óbvio machismo e racismo estruturados em nossa

sociedade, que fazem com que as editoras não tenham interesse em publicar livros escritos por mulheres

negras, pois isso não seria atrativo para o público; e o fato de que muitas autoras ainda preferem publicar

contos, crônicas e poesias, pois, por serem menores, se tornam menos custosos na hora da publicação,

visto que elas ainda precisam bancar quase tudo do próprio bolso.

Cristiane Sobral, atriz, escritora e poeta, sabe muito bem as dificuldades em se manter

financeiramente com as vendas de seus livros. Autora do livro “Não vou mais lavar os pratos”, numa

entrevista para o jornal O Globo, em 2019, ela afirma que, mesmo que seu livro tenha vendido mais de

15 mil exemplares, é ela mesma que precisa ir aos Correios diversas vezes ao dia para enviá-los. Isso

demonstra que, independentemente da função que exercem, as mulheres, e principalmente as

racializadas, possuem sempre mais do que uma jornada, pois elas não podem apenas se sentar e escrever,

precisam editar, revisar, cuidar do marketing e da distribuição, o que toma muito mais tempo do que

deveria ser se tivessem o apoio das editoras.

Foi por conta dessa dificuldade e por tantas outras barreiras que escritores negros no Brasil

passaram e ainda passam, que surgem os coletivos negros para a publicação e divulgação de suas

próprias obras. Conceição Evaristo, uma das autoras negras mais consagradas dos nossos dias, passou a
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ter mais visibilidade apenas depois de ficar em 3º lugar no prêmio Jabuti por seu livro de contos Olhos

d’água, em 2015.

Assim, um dos principais meios que escritores e escritoras negras de todo o Brasil encontraram

para publicar suas obras foi a coletânea Cadernos Negros, do grupo Quilombhoje. Com sua primeira

edição em 1978, os Cadernos vêm sendo publicados anualmente, sem interrupção, alternando entre

poesias e contos. O grupo foi responsável por lançar autoras como Conceição Evaristo e Cristiane

Sobral, citadas anteriormente, e muitas outras. A sua importância no contexto cultural afro-brasileiro é

inquestionável e, mesmo depois de tantos anos, sua influência cresce cada vez mais.

Quando nos questionamos a lógica do mercado editorial, percebemos que o dinheiro é o grande

principal. Como em todos os outros âmbitos da nossa vida, inseridos num sistema capitalista, dentro da

literatura também devemos nos perguntar: quem é que pode ler? E quem é que pode escrever? O

movimento negro, juntamente com o movimento feminista, lentamente, vai quebrando barreiras ao se

unirem contra as grandes editoras que, propositalmente, os deixam de fora da lógica do mercado.

Porém, por mais que já tenhamos caminhado bastante em relação à visibilidade e espaço para os negros

e negras na literatura, ainda estamos longe de obter um resultado minimamente igual. Editoras como a

Malê, Nandyala e Mazza se tornaram grandes e ótimos exemplos de coletividade, criadas por negros e

para negros, fortalecendo essa união.

Escrever é um ato político, e isso fica evidente ao analisarmos quais ainda são as características

daqueles que possuem o poder literário em mãos. Colocar em palavras as suas vivências (as

Escrevivências, como diz Conceição Evaristo), é, antes de tudo, um ato de resistência. É lutar para se

fazer ser ouvida apesar de todas as adversidades do dia a dia que precisamos contornar. A internet vem

fazendo um ótimo papel para aquelas autoras que ainda dependem da auto divulgação e auto publicação,

mas isso está longe de ser o ideal. Se o sistema insiste em impor quem serão os autores renomados no

campo da literatura, as mulheres negras do Brasil estão no processo de reinventar o sistema.

As mulheres retratadas por Conceição Evaristo e Cristiano Sobral em seus contos são um espelho

da realidade, mas essas autoras não podem ser reduzidas aos temas estereotipados que dão mais lucro

para as editoras.

É preciso dar maior importância, também, ao efeito positivo que os escritos dessas autoras,

principalmente os contos, causam em jovens negras aspirantes a escritoras no Brasil. Um homem

branco, por exemplo, pode sim ser consciente e solidário sobre questões como machismo e racismo, mas

escrever em nome das pessoas que realmente sofrem esses preconceitos todos os dias não é legítimo, não

representa de fato. Se ver retratada por alguém que compartilha das mesmas dores, aflições e

pensamentos que você inspira as vozes que sempre estiveram acostumadas a serem silenciadas.
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