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NAS MARGENS DA MEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE MARGINALIDADES NAS 

NARRATIVAS DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

                                                                  Prof. Dr. Idemburgo Frazão
1
 (UNIGRANRIO) 

Principalmente após o surgimento das importantes discussões suscitadas pela obra da crítica 

indiana  Gayatri  Spivak, Podem os subalternos falar, aumentaram as produções de textos 

sobre a problemática da “subalternidade” (ou da marginalidade na literatura),  no plural. O 

texto aqui apresentado  não se dedica efetivamente à problemática das subalternidades, mas 

a tangencia. Trata-se, mais efetivamente de refletir sobre marginalidades - no plural -, por 

entender que as próprias margens - individuais e/ou coletivas - podem levar a paragens 

diversas,  dispersas, inclusive,  em campos disciplinares também diversos. Da problemática 

dos portadores de vitiligo aos moradores de comunidades carentes, passando pela questão 

dos preconceitos raciais, sexuais, dentre inúmeros outros, o estudo das marginalidades não 

permite simplificações e reduções. Mas também se deve estar atento ao fato de que sempre 

há o risco das generalizações, difíceis de serem contidas. Na literatura, a confusão 

provocada no trato das marginalidades se apresenta, paradoxalmente,  como um campo 

fértil e de necessário aprofundamento. O presente trabalho intenta estudar a questão das 

marginalidades, no que diz respeito à identidade das personagens femininas, negras, nas 

narrativas de Conceição Evaristo.  A relação entre a vivência em “espaços de 

marginalidade” - sejam os mesmos relativos à pobreza das comunidades carentes ou ao 

sofrimento provocado pelo preconceito em relação aos negros e às mulheres - a literatura e a 

memória é um dos principais eixos das reflexões sobre literatura e marginalidade de  “nas 

margens das narrativas de Conceição Evaristo”. 
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Introdução: 

 

Desde o início do terceiro milênio, as produções textuais sobre a questão da 

“subalternidade” (ou da marginalidade na literatura) aumentaram significativamente 

principalmente após o surgimento das importantes discussões suscitadas pela obra da 

crítica indiana  Gayatri  Spivak, Pode o subalterno falar?. Antes mesmo de os leitores 

brasileiros tomarem conhecimento da obra de Spivak, reflexões fundamentais como as 

de Silviano Santiago e Roberto Schwarz, respectivamente, relativas às “coisas fora de 

lugar” e “entre-lugar”,  já apontavam para a importância da reflexão sobre aspectos 
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relativos aos gêneros e às identidades na literatura brasileira. Já se percebia, no final do 

milênio passado, que a globalização e a liquidez imanente dos novos e avassaladores 

tempos líquidos, para lembrar desse termo importante cunhado pelo sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman, dariam ao panorama global um novo desenho. No rastro da onda de 

desconstruções que varreram e varrem o mundo ocidental, noções como gênero, raça, 

etnia, identidade e marginalidades , ampliaram suas dimensões e limites, trazendo para 

o debate questões até então tidas como dogmáticas ou quase, tais como a do casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, além da busca de respeito ao corpo feminino, às 

identidades marginalizadas, dentre tantas outras. A memória e a cultura assumiram 

papéis também até então não esperados, tornando-se instrumento e objeto de estudos 

fundamentais, em um momento em que a fragmentação e a desumanização 

cristalizaram-se. 

Tratar da problemática da(s) marginalidade(s) exige, além de um cuidado 

especial com sua conceituação, utilizar o termo marginalidade, no plural. Trata-se, 

então, não de marginalidade, mas de marginalidades, pois as próprias margens - 

individuais e/ou coletivas - podem levar a paragens diversas,  dispersas, inclusive,  em 

campos disciplinares também diferentes. Na literatura, a confusão provocada no trato 

das marginalidades se apresenta, paradoxalmente,  como um campo fértil e de 

necessário aprofundamento. Há a marginalidade que já recebe a atenção de estudiosos, 

absorvendo certo “glamour”, invade os programas televisivos; outras que já encontram 

facilidades no campo editorial e acadêmico e outras, ainda, que, efetivamente, 

continuam marginais.  

O presente trabalho intenta estudar a questão das marginalidade, no que diz 

respeito à identidade das personagens femininas, negras, nas narrativas de Conceição 

Evaristo, autora que já começa a sair do patamar das marginalidades em termos 

biográficos, mas que carrega, em sua própria memória identitária, aspectos que, 

passados pelo viés da ficção, a transformam em importante autora-personagem 

marginal. Como a própria Evaristo afirma, suas obras são escrivescências,  Assim, as 

relações entre a vivência em “espaços de marginalidade” - sejam os mesmos relativos à 

pobreza das comunidades carentes ou ao sofrimento provocado pelo preconceito em 

relação aos negros e às mulheres -, a literatura e a memória são  as principais questões 

aqui tratadas. 
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Marginalidades precursoras 

 

Para iniciar o trabalho, torna-se importante tecer um rápido comentário acerca 

das mulheres negras, habitantes de periferias, como Conceição Evaristo: Carolina Maria 

e Clementina de Jesus. A primeira, “catava” papel, transformando lixo em caderno, 

onde escrevia os textos que, depois de lidos pelo jornalista Audálio Dantas, terminariam 

por transformar-se em “best-seller”; Já, Clementina, também de Jesus, era uma 

empregada doméstica que tinha seu “canto de trabalho”  censurado pela patroa, que 

afirmava ter a velha negra uma voz (“de taquara rachada”) que não agradava e, depois, 

ouvida e orientada pelo poeta, pesquisador e produtor musical (e cultural) Hermínio 

Belo de Carvalho, tornou-se um ícone da música popular, espécie de Griot musical. 

(BEVILAQUA, 1988) 

Maria da Conceição Evaristo, que, como Clementina, foi empregada doméstica, 

egressa do interior de Minas Gerais, ingressa na Universidade e, sem se 

“embranquecer”, sem olvidar sua identidade - ou precisar de um “mediador” (como 

Audálio Dantas e Hermínio Belo de Carvalho) -, ao contrário, impondo-a, torna-se 

respeitada e tem sua participação solicitada em inúmeros eventos acadêmicos, sendo 

convidada para participar de eventos internacionais e tornando-se objeto de trabalhos 

acadêmicos como o que aqui se apresenta. 

Intenta-se, antes de tratar mais diretamente das questões identitárias inerentes às 

obras de Evaristo, traçar sintéticos paralelos entre as trajetórias das mulheres citadas, 

inserindo as discussões que aqui ser realizam em um campo mais amplo: o das 

marginalidades. Quem se dedica à reflexão sobre as instâncias da marginalidade na 

literatura e na cultura brasileiras, de imediato, já percebe que a questão é ampla, 

complexa e que não se trata de marginalidade, no singular (embora tal problemática seja 

singular em sua multiplicidade) mas de marginalidades, no plural. Entende, mais ainda, 

que a questão é interdisciplinar, quanto mais se quer literária, lembrando-se que a 

literatura é, em sua essência, interdisciplinar e, na maioria das vezes, indisciplinada.  

Em sentido amplo - de acordo com as questões aqui tratadas -, marginal é  

aquele sujeito social que, por algum motivo se isola - é isolado, ou se apresenta de 

forma diferente do comum, em um grupo (ou locus),  seja ele social, intelectual, 

artístico, ou qualquer outro. O termo marginal não se refere (a priori), necessariamente, 

a algo de natureza negativa, ou transgressora, como geralmente se pensa, de acordo com 
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o senso comum. Há marginalizados que, em determinados momentos - por motivos 

diversos, figuram entre grupos hegemônicos, como é o caso de determinados artistas 

e/ou pacientes psiquiátricos como Artur Bispo do Rosário e tantos outros, muitos deles 

tratados pela terapia artística da Doutora Nise da Silveira. Podemos listar também vários 

marginalizados que utilizam essa alcunha para alavancar carreiras. As questões aqui 

lembradas, vão além, mas também se inserem, de certa maneira, na problemática da 

subalternidade, estudada pela escritora indiana Gayatri Chakravorty Spivak em Pode o 

Subalterno Falar? (SPIVAK, 2014) 

Assumindo faces diversas, a marginalidade, muitas vezes na história recente da 

literatura tem servido como base para a entrada em circulação de obras de poetas 

(autores) da periferia A COOPERIFA, que tornou-se conhecida a partir da atuação de 

autores como Ferrez, Sacolinha , dentre outros, é um bom exemplo do que aqui se diz. 

Figura, hoje,  no centro das atenções literárias, sendo trabalhada por sociólogos, como  

Érica Peçanha do Nascimento e estudiosos da literatura como Heloísa Buarque de 

Hollanda. (NASCIMENTO, 2009)  Grupos como o da paulista COOPERIFA têm 

utilizado a denominação periferia,  exatamente como arma no enfrentamento da 

marginalidade em sentido policial e judiciário, criando e desenvolvendo atividades 

culturais importantes em suas comunidades. Os autores da periferia, como ocorre com 

outros,  como os das favelas e dos bolsões de pobreza, incluindo as lixeiras, tornaram-se 

(e tornam-se) celebridades, em breve tempo com o auxílio expressivo da mídia, como é 

o caso da catadora de lixo, Estamira. 

O termo marginal, que na década de 1970, na  literatura brasileira havia sido 

utilizado para denominar autores oriundos da classe média, que durante a ditadura 

militar publicavam suas obras (poesia marginal), sem a vinculação a editoras e 

receberam estudos importantes como os de Heloísa Buarque de Hollanda, hoje amplia 

sua abrangência. Como se vê, o que é marginal, rapidamente pode se tornar centro das 

atenções, na fluidez do tempo, na ânsia dos consumidores e cidadãos,  e nas mutantes 

paisagens pós modernas, para lembrar  simultaneamente obras do sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman (2005), do historiador argentino radicalizado no México Néstor 

García Canclini (1996) e da estudiosa da literatura, a argentina Beatriz  Sarlo (1997). 

Há marginalidades sutis (embora não menos dolorosas), pouco perceptíveis, ou 

ainda não entendidas como tal, como a dos albinos, dos portadores de vitiligo, ou 

qualquer outra chamada anomalia. Outras marginalidades revelam-se mais agressivas e 

muito conhecidas, inclusive já penalizadas pelo Poder Judiciário. Pode-se dar como 
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exemplo o caso dos indígenas, dos negros, das mulheres violentadas e/ou agredidas, em 

termos amplos e das mulheres negras, em sentido restrito. Como se sabe a questão das 

agressões ligadas ao problema das marginalidades, em algum momento, necessitam do 

apoio de instituições sociais, não apenas da polícia, como centros psiquiátricos, 

psicológicos, pois as marginalidades atingem além do  corpo, o intelecto - para não 

dizer, a alma. Vê-se, então, que a questão das marginalidades está diretamente 

relacionada à exclusão social. E tal exclusão faz da marginalidade um índice identitário  

social importante, que age como um potente vírus, corroendo as instâncias mais íntimas 

de um indivíduo. Mas o indivíduo que “sofre com esse problema” muitas vezes não 

atribui à marginalidade a base de seu sofrimento. Aceita a rejeição como algo 

pertinente, pois é levado a entender que não se encaixaria mesmo bem no grupo dos 

“normais”.  

 

Nas margens do simbólico: os estigmas 

A denominação “normoide”, utilizada há décadas pelo conhecido escritor e 

yoga-terapeuta professor José Hermógenes (cabe bem na reflexão aqui empreendida, 

pois tais “normoides”, afetados pelo contagioso, costumeiro e perigoso mal da 

normalidade, são a maioria, assim, os não-normais são os excluídos, recebendo junto 

com a exclusão, o preconceito. Dos albinos aos “especiais”, passando pelas diversas 

raízes dos preconceitos raciais e sexuais, a base está na hegemonia dos “normóides”.  

Como sabemos, a tal “normoidismo”, necessariamente deve ser  adicionada a questão 

dos poderes, nem sempre visíveis, sendo os mais devastadores os simbólicos, o que nos 

faz lembrar das reflexões de Pierre Bourdieu (1974) sobre o poder simbólico. Tal poder 

é silencioso, invisível, mas profundamente corrosivo e bélico. 

Retomando o diálogo reflexivo proposto, menciono os estudos da socióloga 

carioca Míriam Lins,  realizados no prefácio do livro Clementina cadê Você, produzido 

pela FUNARTE e financiado pela a LBA (Legião brasileira de assistência), em 1988, 

durante as comemorações do centenário da abolição da escravatura, no Brasil. Lins 

aponta para quatro estigmas enfrentados por Clementina de Jesus: velha, pobre, negra e 

mulher. Comparando  essa Jesus com as Marias aqui em questão, percebe-se, de 

imediato que os pontos interseccionais são ser mulher e negra. Celementina foi 

convidada pela LBA (Legião Brasileira de assistência) para trabalhar se apresentando 

em asilos e outros locais em que teria oportunidade de servir como exemplo para idosos 

desestimulados, já que a cantora iniciou sua carreira depois dos sessenta anos. A música 
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e a herança africana (guardadas na memória) foram, de certa maneira, suas armas  

emancipatórias. Já, no caso de Carolina Maria de Jesus”, no momento em que lançou 

sua obra mais conhecida Quarto de despejo”, não podia ainda ser considerada idosa. Por 

algum tempo usufruiu de conforto, figurando em espaços diferentes dos seus 

costumeiros. O estigma de ser mulher, negra e pobre, de certa  maneira, auxiliou 

Carolina a alavancar as  vendas de seu primeiro livro. A curiosidade e o fato insólito de 

uma catadora de lixo tornar-se escritora conhecida internacionalmente alavancou sua 

carreira.   

Conceição Evaristo, também Maria, enfrenta “fronts” semelhantes aos de suas 

companheiras de superação dos preconceitos (de sua marginalidade).  Entretanto, há um 

fator que, em definitivo as distancia em termos de carreira. As duas Jesus atingiram 

reconhecimento e, mesmo durante algum tempo se mantiveram na mídia, apoiadas por 

pessoas (agentes mediadores?) que não pertenciam aos seus círculos identitários 

iniciais, enquanto Conceição concebeu sua própria carreira, descobrindo-se a si mesma 

e dando voz a outras Marias. Presente em um evento na UNIGRANRIO, dedicado a ela, 

ao ouvir uma palestra em que o autor do presente artigo apontava para tais semelhanças 

entre essas mulheres Marias e de Jesus, ela, Conceição, também Maria, bem-humorada, 

“defendeu-se”, afirmando que havia uma distinção fundamental entre elas, Clementina 

era idosa. Evaristo dizia sorrindo: “Por favor, velha não!”, mas, nesse momento, 

concordava com a existência dos outros estigmas. 

É importante acrescentar, aqui, o fato de que, de certa maneira, o caso de 

Evaristo se encaixa no debate sobre a Dialética da marginalidade, implementada por 

João Cézar de Castro Rocha (2006). De acordo com esse estudioso, diferente da 

Dialética da malandragem estudada por Antônio Cândido - onde o malandro consegue 

efetivar seus intentos por saber lidar como polos sociais opostos, através de seu jeitinho 

-, o marginal utiliza um comportamento mais propriamente bélico, invadindo e 

apropriando-se dos espaços, por sua própria conta, sem necessitar de um “agente ou 

tutor”.  É o caso de inúmeros grupos, como o da já citada  COOPERIFA. Seguindo as 

reflexões de Castro Rocha, pode-se afirmar que a autora de Nos becos da Memoria se 

encaixa como uma das autoras imersas na Dialética da marginalidade, embora, depois 

de algum tempo tenha adentrado nos campi universitários, tornando-se Doutora em 

Literatura Comparada. Aliás, Evaristo apropria-se da linguagem da elite, para retomar e 

recontar o que a oralidade manteve a muito custo. De empregada doméstica a 

professora, já tinha dado um imenso salto. Como Carolina e Clementina de Jesus, 
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Conceição também alçou voos internacionais. Entretanto, diferente das duas, invadiu 

campos e espaços até então pouco permitido a mulheres negras e pobres como elas. 

 

Lágrimas insubmissas 

Realizar-se-á, a partir de agora, uma  reflexão  mencionando alguns aspectos da 

obra de Conceição  Evaristo, intentando apresentar alguns dos elementos identitários 

que foram utilizados como estratégia ficcional, em sua criação artística. De imediato, 

remete-se à narração híbrida, recorrente em seus textos. Como afirmou a escritora na 

revista Z Cultural (ano VIII, número 2) “Da voz outra, faço a minha, as histórias 

também”. Em Insubmissas lágrimas de mulher, lançada em 2011, por exemplo, as 

entrevistas que constituem parte da obra são tecidas com fios de narrativas de mulheres, 

de alguma maneira, agredidas. Ao trabalhar com aspectos das entrevistas que realizou, 

narradora-personagem-escritora aproxima sua própria identidade da identidade das 

entrevistadas. A recepção e o efeito causados, para  remeter, aqui às estéticas da 

recepção e efeito De Wolfgang Iser e Robert Jauss (LIMA, 1979), aproximam, de 

maneira extrema a ficção da biografia e da auto-biografia, fazendo com que o leitor se 

envolva, de tal maneira nos relatos que trate a obra, não como um conto, um compósito 

ficcional, mas como memória de fatos reais, que, em realidade é.   

O texto de Evaristo é marcado pela aproximação violenta e proposital da 

identidade  da narradora com a das entrevistadas. E é nesse momento que reorienta a 

noção de ficção na contemporaneidade, dotando a própria biografia, em diálogo com as 

biografadas de um atraente elemento ficcional. Outra marca importante se encontra no 

fato de a escritora trabalhar fundamentalmente com questões relacionadas à mulher, em 

sua maioria, mulheres negras. Gênero e identidade servem, portanto, como fios 

constitutivos de um texto tecido por fios biográficos, autobiograficos e ficcionais.  

 Caso se queira, em termos hipotéticos, pensar em uma nova perspectiva para as 

epopeias, como o fez, há décadas, o professor Anazildo Vasconcelos da Silva, em 

Formação Épica da Literatura Brasileira (1987), poder-se-ia dizer que o conjunto de 

textos, baseados em narrativas reais fundidos com a biografias da autora, constitui uma 

espécie de epopeia contemporânea de identidades marginais femininas. Mas, essa 

epopeia é marcada por superações de tragédias. Os feitos heroicos, aos moldes da 

desumanização pós-moderna, são vistos pelo seu revés. Ou seja, a superação da 

subjugação é feito heroico-épico. Não está na linearidade ou mesmo na continuidade 

narrativa o eixo de tal epopeia, mas em uma reorientação temporal. O tempo do 
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sofrimento e da humilhação não corre para fora, escorre e arde por dentro. Finca pé. 

Trata-se de uma narrativa que não transcorre efetivamente, mas se enovela em si 

mesma, pois se dá através da rememoração, parafraseando Walter Benjamin, ao estudar 

a obra de Marcel Proust (1994),  pode-se dizer que a narradora auxilia as “heroínas” a 

captar que o que ficou nas “franjas do esquecimento”, O tempo, nesse caso encontra-se 

encarcerado.  E a narrativa serve para libertar.  É importante pensar aqui, na importância 

da transformação do relato oral em escrito. Conceição Evaristo tem demonstrado a 

importância de se apossar da escrita, do instrumento antes de propriedade apenas dos 

“da casa grande”. Tal apropriação faz de autoras como Evaristo “griots” conscientes da 

contemporaneidade. Se o “Griot”, que tradicionalmente utiliza a oralidade, é o 

mantenedor e divulgador da história de seu grupo social, esse novo “griot”, essa nova 

“Griot”, que sustenta a voz dos oprimidos,  utiliza as mesmas armas dos opressores: as 

palavras. Se recolher histórias é fundamental, importante também se torna grafar essas 

histórias para que o esquecimento não a envolva totalmente em suas malhas pesadas. 

O corpo da mulher, que se expõe, finalmente, não com dificuldade, nas 

narrativas expostas aos “griots”, é geralmente prisioneiro, agredido e propenso às mais 

diversas formas de violação. Como exemplo pode-se ter o caso contido em insubmissas 

lágrimas de mulher, quando uma  grávida  tem o ventre dilacerado por um barbeador 

que teria acidentalmente sido posto em sua cama. O caso  real de Maria da Penha Maia 

Fernandes, que teve seu nome associado à lei que protege a mulher de abusos da 

sociedade, poderia figurar entre os textos de Evaristo. O marido de Maria, Marco 

Antônio Herédia Viveiros,  depois de inúmeras outras cenas de violência ocorrida fere 

sua companheira com um tiro e a torna paraplégica. As mulheres retratadas  pelas 

narrativas de  Conceição Evaristo são também fortes exemplos da opressão sofrida por 

mulheres que não conseguem, sozinhas, solucionar seus problemas e se desvencilhar da 

opressão. Essas mulheres, não concebem sua própria vida, tornam-se vítimas de sua 

incapacidade, dificuldade ou impossibilidade de impor sua própria identidade de mulher 

independente, idônea.  

 

Escrevivências: estratégia ficcional e Dialética da Marginalidade 

As estratégias ficcionais de Conceição Evaristo em suas escrevivescências, 

fazem com que se possa remeter  à obra ficcional de outro importante autor, Joel Rufino 

dos Santos, que se destacou por incomodar “os da casa grande”, como afirma Evaristo 

em um de seus textos:  A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para 
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“ninar” os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”. Também 

Rufino dos Santos produz, de certa maneira, escrevivências, mesmo quando trata de 

textos direcionados à literatura. Como a obra de Joel Rufino, as escrevivências de 

Evaristo são em realidade amálgamas propositais ou despropositais, pois não se 

preocupa efetivamente com a problemática dos gêneros literários de biografia-história e 

ficção.  A graça de Rufino dos Santos está na mesma proporção nas mulheres Maria e 

De Jesus. Vida e literatura não são a mesma coisa, mas são gêmeas univitelinas. De 

maneira mais radical ainda se pode dizer que possuem corpos diferentes mas a mesma 

alma. Em textos como Assim é se lhe parece, além de citar obras como ocorre em 

trabalhos acadêmicos, o autor narra acontecimentos vividos, apontando para o fato de 

que se trata de seu ponto de vista. Tanto Maria da Conceição quanto Rufino dos Santos 

fazem da história e da memória matéria para a construção ficcional. Mas a preocupação 

fundamental está na superação dos oprimidos.  Não se trata apenas de ficção que utiliza 

a memória dos negros ou apenas da história que se serve da literatura, mas de um 

amálgama que deve ser entendido como novo gênero, marcado pela multiplicidade. 

Nem  só memória, nem só ficção, mas memória e ficção. 

Em “Becos da memória”, Evaristo cria um amálgama que mistura memória e 

biografia. Mas a personagem Maria Nova não é Maria da Conceição. É um amálgama 

de Marias. Como se pode ler no romance, na voz da narradora: Homens, mulheres e 

crianças que se amontoaram  dentro de mim, como amontoados eram os barracos de 

minha favela”. (EVARISTO, 2013. p.30) Ao espraiar seu olhar sobre a favela (favela 

esta que, segundo a autora se perdeu no tempo, não é a favela de hoje, mas guarda 

algumas semelhanças), aponta para a relação entre o real e o simbólico, em uma 

linguagem “poiética”, remetendo aqui ao termo grego “poiesis”, que leva a palavra ao 

seu estremo, apontando para a importância maior da criatividade nas estratégias 

narrativas. Ao mencionar a importância estratégica da personagem Cidinha-Cidoca, a 

mulher do “rabo de ouro”, para a vida dos homens da favela, a narradora utiliza uma 

denominação sutil e simples para a masturbação: “autocarrinho” (EVARISTO, 2003, 

p.36). Além disso, em vários momentos fica clara a importância da literatura para a 

personagem Maria Nova: “Maria Nova queria sempre histórias e mais histórias para a 

sua coleção”. (idem, p.56.) No que diz respeito à marginalidade da mulher, relacionada 

a uma jovem que teria sido a causadora dos males mentais de Cidinha-Cidoca, há uma 

passagem em que a narradora, utilizando o discurso indireto livre, fundindo seu 

pensamento ao da personagem, é taxativa: “Mulher vive abafando  vontade, os desejos, 
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principalmente se moça virgem como eu”. (EVARISTO, 2013, p.37)  Se a mulher  

também é marginalizada pela sociedade, a mulher negra e pobre o é mais ainda. E 

Conceição Evaristo tem consciência disso. 

Em sua obra mais conhecida, Ponciá Vicêncio, Conceição Evaristo, põe em 

evidência os sofrimentos dos negros, em várias passagens. Em uma delas,  o narrador, 

conta que, quando na infância, o pai de Ponciá teve que abrir a boca para que o 

sinhozinho urinasse:  

Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O 

pagem abriu. A urina do outro caía escorrendo quente por sua goela e pelo canto 

de sua boca. Sinhô-moço ria ria. Ele  chorava e não sabia o que mais lhe salgava 

a boca, se o gosto da urina ou se o sabor das lágrimas. Naquela noite teve mais 

ódio ainda do pai. (EVARISTO, 2003) 

 

Os sofrimentos dos negros são expostos por Evaristo de uma maneira peculiar. Sem 

alarde, com expressões simples, mas com uma imensa potência, pois aponta para a 

maneira como a escravidão se metamorfoseia, encontrando novas formas de senzala, 

como os barracos das favelas. 

  

Considerações finais 

As escrivivências de Maria da Conceição Evaristo, como a autora costuma 

denominar suas obras, são compostas por fios de memória, que servem de matéria prima 

para a criação de textos ficcionais em que a situação social das personagens e o “locus” 

que habitam são transformados em elementos constitutivos das estratégias ficcionais da 

autora. Sendo a simplicidade um dos traços marcantes de Conceição, apontar para a 

forte relação de sua tessitura ficcional com sua vivência em meio a uma sociedade 

excludente, muitas vezes faz com que pareça que sua importância na literatura 

contemporânea se dá apenas por não ter sucumbido à penúria econômica e conseguir 

enfrentar com coragem preconceitos e dificuldades diversas. Mas essa visão esconde a 

capacidade criativa da autora de Ponciá Vicêncio. Cada parágrafo de seus textos carrega 

simultaneamente lirismo e visão crítica. O equilíbrio das observações das suas 

narradoras (que são simultaneamente ela mesma e as pessoas que passam e passaram 

pelas mesmas situações de exclusão social) não diminui a potência corrosiva de suas 

observações. Não há entrelinhas, há a presença de um compósito metafórico vigoroso e 

peculiar.  

Nas margens da memória de Conceição Evaristo estão perfilados inúmeras 

historias de Marias que são excluídas, marginalizadas pela sociedade e que recebem um 
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tratamento “poético” na medida certa, por alguém que, como elas, carregou e carrega os 

mesmos estigmas de ser mulher, negra e pobre. Mas os romances de Evaristo não tratam 

apenas da vertente feminina. Sua galeria de personagens masculinos trazem para a 

observação do leitor problemas masculinos, humanos e universais. Ao retratar a 

situação de um grupo excluído, direta ou indiretamente aponta para inúmeros outros. Se 

a favela de seu tempo não tem mais, hoje, as mesmas características o sofrimento pelo 

preconceito e pala marginalização são os mesmos. Como se pode depreender, ao longo 

do desenvolvimento deste trabalho, a marginalidade, aqui, não se refere a alguma forma 

de transgressão ou parte das personagens. A transgressão é realizada pela sociedade que  

marginaliza e trata com desprezo tudo aquilo que contraria sua visão eurocêntrica, 

hegemônica e pré-conceituosa.  

Como um Joel Rufino - outro autor contemporâneo que merece maior atenção da 

Crítica literária em relação às suas “escrevivências”, e, mais ainda, um Lima Barreto, 

Conceição Evaristo faz dos estigmas motivo saudável para a criação de obras que 

encontram na contemporaneidade, maior respaldo do que encontrou o autor de Clara 

dos Anjos. Hoje, os subalternos (para utilizar, novamente o termo cunhado por Gayatri 

Spivak) impõem sua fala, independente da posição ou do apoio social ou acadêmico, 

criando e divulgando suas obras como Ferrez, sacolinha e tantos outros, encaixando no 

que João César de Castro Rocha denomina Dialética da Marginalidade. Portanto, não se 

trata de uma literatura marginal, aos moldes da década de 1970, mas literalmente 

marginal. A mulher negra, a mulher pobre, os homens subjugados e todos aqueles que 

sofrem o processo de exclusão, são contemplados pela ficção de Conceição Evaristo, 

saindo das margens, tornando-se centro. 
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