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Resumo: O pós-estruturalismo nos ensinou que não há sujeitos absolutos  e toda luta 
política demanda especificidades. Compreendemos, pois, a luta de mulheres em 
diferentes circunstâncias e chegamos aos feminismos. Nas últimas décadas, o movimento 
feminista desdobra-se em diversos braços que lutam por esclarecer as especificidades de 
situações nas quais as mulheres vivem sob qualquer opressão para melhor organizar 
reações. A maternidade é uma experiência que afeta de formas diferentes às mulheres. 
Teoricamente, hoje, essa experiência é uma opção e não uma imposição, o que a torna 
mais valorosa. A opção traz a variedade e, deveria, trazer o acolhimento da sociedade 
dessa nova realidade. No entanto, ainda não conseguimos traduzir essa nova realidade e 
ainda menos lê-la. Anteriormente, quando a produção literária de mulheres era menos 
conhecida, a complexa experiência da maternidade era representada de forma 
estereotipada e limitada pela ótica patriarcal. Na contemporaneidade, o olhar feminista 
pode e tem trazido à tona mais e mais os rumos que a mulher vai traçando em seus 
roteiros. Nesse sentido, é fundamental conhecer o que tem escrito a literatura afro-
brasileira sobre esse tema. 
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Fundamentos e enlaces 

 

O debate acadêmico atualizado tem como fundamento de contemporaneidade a 

compreensão do homem e, portanto, sua expressão no mundo, sempre atrelado a sua 

circunstância, seu lugar de fala, como nos alerta Stuart Hall. Além disso, mais ainda do 

que os corpos, hoje sabemos, existem os discursos sobre eles. Polêmicas a parte, é certo 

que os discursos constroem nossas práticas sociais, nos inscrevem e nos escrevem no 

mundo. Portanto, assim como ocorre com relação a toda produção relativa às diversas 

ciências humanas, não há crítica nem escrita literária isentas de uma alma ideológica. As 

novas linhas de pesquisa que têm nascido nos dão conta dessa consciência, mais que 

isso, dessa necessidade de ler o texto iluminando-o com a reflexão teórica que analisa os 
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movimentos da sociedade, as razões do ser social, os passos e desvios da história, enfim, 

o ser humano e sua relação com os de seu tempo. Pensar em categorias como gênero e 

raça é pensar politicamente o estar no mundo. Ler textos nestas perspectivas é adotar a 

postura de compreensão de que a escrita, como a leitura, são atos culturais. Enlaçar 

essas duas categorias é um desafio necessário ao momento histórico que vivemos, 

quando tentamos desconstruir preconceitos, iluminando novos espaços para 

compreender o outro e construir novos fundamentos do com-viver. 

Outra consideração importante a fazer é a de que, no mundo teórico da pós-

modernidade, as certezas postas antes precisam ser relativizadas e, algumas, por 

definição e objetivo, desconstroem-se no mesmo movimento de afirmar-se. O chão onde 

pisamos não é mais sólido, mas aprendemos a caminhar e sobreviver na relatividade 

possível. No texto em que analisa o lugar do pensamento feminista na pós-

 modernidade, Judith Butler afirma que toda ação política é a ação de um sujeito 

instável, pois que é sempre necessário questionar os fundamentos iniciais do nosso 

pensamento a respeito das categorias, pensando nas suas circunstâncias contingenciais.- 

‘afirmar que a política exige um sujeito estável é afirmar que não pode haver oposição 

política a essa afirmação.’ (BUTLER,1988)- o que em si já se configuraria como uma 

contradição aparente, mas necessária. Tomo essa idéia para ilustrar uma primeira 

questão que atualiza e une tanto as discussões em torno das questões raciais, quanto as 

de gênero na nossa sociedade. O esforço das feministas tem sido de desconstruir a idéia 

de essencialidade, de unicidade identitária da mulher, pois só se pode hoje compreender 

as mulheres nas suas diversidades e circunstâncias e só assim é possível realmente 

operar no sentido de transformações de suas situações-problema. Também pensando na 

discussão em torno das questões raciais, sabemos o quanto é polêmico discutir tal 

categoria na contemporaneidade, pois assim que usamos o termo, já precisamos 

relativizá-lo, problematizá-lo. No entanto, é impossível se pensar sociedades como a 

nossa, formadas numa realidade colonialista e portanto de pensamento e sentimentos 

racistas, sem considerar as reflexões lançadas pelos movimentos intelectuais antiracistas. 

Definem bem essa situação as palavras de Simone Schmith 
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‘...o impasse teórico que aqui se coloca diz respeito ao debate em torno daquelas 

categorias que, tais como o gênero e raça, operam , teórica e políticamente, em constante 

deslizamento entre a afirmatividade política e a negatividade teórica.’ (SCHMITH, 2010) 

 Portanto, considerando as armadilhas teóricas que o próprio sentido dos temas 

trazem e compreendendo o movimento desses ‘fundamentos contigentes’, buscamos uma 

reflexão num tema caro à intersecção entre essas duas categorias: a maternidade na 

literatura afrodescendente. 

Sabemos que os estudos feministas no Brasil se desenvolveram em relativo atraso 

com relação às reflexões teóricas norte-americanas e européias e que sofremos o golpe 

empobrecedor e o freio dos anos levados pela ditadura militar. Enquanto o movimento 

feminista brasileiro esforçava-se por sobreviver, disfarçando seus propósitos teóricos em 

meio aos objetivos dos movimentos de mulheres em luta contra a carestia; lá fora, as 

feministas avançavam em questões relacionadas à sexualidade e nas especificidades e 

diferenças dentro do próprio movimento feminista. Durante as décadas de 70 e 80, 

estivemos empobrecidas dessas discussões. Questões mais polêmicas ou complexas, 

tais como a relação da mulher contemporânea com a maternidade ou as relações de raça 

dentro do movimento feminista, ficaram guardadas, no Brasil, para um momento posterior 

e mais maduro, no qual, penso, agora vivemos. 

Quanto às relações de raça, por exemplo, o primeiro artigo de intelectual negra, 

traduzido e publicado em revista feminista, foi o de Bell Hooks, na revista Estudos 

Feministas, em 1995. Embora algumas militantes de movimentos negros no Brasil 

viessem já escrevendo e publicando sobre o assunto, quase sempre, o espaço possível 

eram revistas e antologias que se inseriam no grupo de publicações dos movimentos 

negros e não especificamente feministas. No seu artigo – Fronteiras da diferença:Raça e 

Mulher no Brasil – publicado na revista Estudos Feministas,  Kia Lilly Caldwell, afirma que: 

   De várias maneiras, a ausência histórica de discussão pública sobre raça e 

racismo no país resultou no apagamento discursivo das realidades de dominação racial, o 

que aconteceu também no campo dos estudos sobre mulheres. (CALDWELL, 2000) 

A Maternidade na vida das mulheres e na literatura 
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 A maternidade, função constituída de um áurea mítica e transcendente, oferecida 

(para não dizer imposta) às mulheres como ‘missão’ necessária à sua completude, é 

também, cada vez mais encurralada de obrigações e responsabilidades sociais atreladas 

a condições estruturais quase impossíveis de serem cumpridas no nosso tempo e na 

nossa sociedade desigual para a totalidade das mães. Por isso mesmo, em várias áreas 

do estudo de gênero, pesquisadores se dão conta e analisam as consequências da 

politização e do uso da maternidade como plataforma e origem de políticas públicas que 

pouco consideram a situação das mães enquanto mulheres a serem ouvidas, consultadas 

e atendidas. É Madel Therezinha Luz quem nos diz, num levantamento histórico da 

situação de mulheres em casamentos e exercício da maternidade ao longo das mudanças 

entre os séculos XIX e XX: 

‘Desta forma, a tutela que o homem exerce sobre a mulher no período que vai da 

segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX é uma tutela 

estatal, que está diretamente relacionada à Ordem das Nações capitalistas. Em outras 

palavras, trata-se de um controle político.’(LUZ,1982) 

Se a literatura é forjada das imagens sociais que queremos ( podemos) projetar e 

dos desejos que a  imaginação inventa, claro fica que as imagens maternais indicarão 

nossas referências sociais, contagiadas pelo que tal tema possui de complexo, mítico e 

facilmente problematizado no contexto familiar. Na expressão mais tradicional da 

literatura, especialmente na de autoria masculina, a experiência da maternidade é 

representada frequentemente de forma limitada, sem considerar a complexidade 

psicológica e social que reveste essa experiência. As mães surgem frequentemente como 

personagens secundárias, quase sempre sem voz e representando uma imagem 

conservadora da socieda. Essa imagem é naturalmente inspirada no modelo cristão de 

Maria, diluindo a possível complexidade e verossimilhança dessas personagens, 

estereotipando-as. Assim, há um reforço na cultura da repetição normatizada dos papéis 

de gênero tradicionais, através da naturalização desses papéis. De certa forma essa 

prática impede que o discurso artístico se enriqueça com as múltiplas realidades sociais e 

familiares que a contemporaneidade oferece como inspiração. A subrepresentação das 

mulheres na literatura, tanto no que diz respeito a uma feição numérica de personagens, 
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quanto no que diz respeito a sua diversidade, relaciona-se também com a inferior 

participação das mulheres no mercado editorial, ou seja, na publicação e divulgação de 

textos próprios: 

Há uma diferença significativa entre a produção das escritoras e dos escritores. Só 

como exemplo, em obras escritas por mulheres, 52% das personagens são do sexo 

feminino, bem como 64,1% dos protagonistas e 76,6% dos narradores. Para os autores 

homens, os números não passam de 32,1% de personagens femininas, com 13,8% dos 

protagonistas e 16% dos narradores. Fica claro que a menor presença das mulheres entre 

os produtores se reflete na menor visibilidade do sexo feminino nas obras 

produzidas.(DALCASTAGNÈ, 2005) 

Apesar do pouco espaço para publicações e ainda mais da pesquisa acadêmica, a 

escrita de mulheres tem trazido à tona com frequência personagens às voltas com o 

roteiro das tensões de gênero e outras tantas caras à compreensão do nosso mundo. O 

estudo da expressão da maternidade em si, nos textos feitos por mulheres tem sido 

negligenciado, conforme atesta levantamento parcial feito por Cristina Stevens no seu 

livro Maternidade e Feminismo. Em quadro demonstrativo que apresenta do levantamento 

das publicações feitas de artigos com este tema nas revistas e anais de encontros 

feministas, a pesquisadora revela o quanto esse tema é pouco abordado e, ainda mais, 

que, quase sempre, os poucos artigos publicados são de áreas relacionadas a análise 

social ou saúde e não à literatura.  Penso ser fundamental investigar como tem se 

expressado as escritoras a respeito deste tema, já que a literatura, entre outras coisas, 

expressa vertentes do pensamento da época em que é produzida. 

Literatura Negra / Negras na Literatura 

 As reflexões críticas específicas, publicação e divulgação de escritoras afro-

brasileiras ainda são raras, embora tenhamos a rica e diversa divulgação de textos desta 

vertente na publicação dos Cadernos Negros desde os anos setenta. Autoras como 

Conceição Evaristo, Mirian Alves, Aline França, Cristiane Sobral ou Lia Vieira tornaram-se 

conhecidas graças a esse esforço cooperativo que teve como princípio a reivindicação 

política do espaço cultural de temática afro-brasileira. Outras autoras, como Ana Maria 

Gonçalves ou Geni Guimarães, embora com reconhecimento de público e crítica, 
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permanecem quase desconhecidas em meios acadêmicos mais conservadores. A 

tendência política nacional de menosprezar as especificidades das questões raciais nos 

estudos da sociedade, recolhendo os conflitos todos no domínio das tensões de classe 

tem ajudado a mascarar situações cruciais de discriminação das mulheres não brancas 

no Brasil. Além das questões de classe que atingem, de fato, prioritariamente a população 

não branca e entre elas, as mulheres em dupla subjugação, há também a popularização 

dos clichês em torno das mulheres negras e mulatas, cujos estereótipos refletem-se na 

produção literária, conforme trataremos adiante. Aqui, mais uma vez chamo a atenção 

para o entrelaçamento de situações. Assim como a sub-representação das mulheres no 

discurso literário proporciona o reforço dos estereótipos e empobrece a cultura, também 

fica a comunidade afro-brasileira silenciada ou vista de forma deformada por uma visão 

depreciativa. 

Zilá Bernd, em sua conhecida obra Negritude e Literatura na América Latina(1987), 

se propõe a iniciar uma análise do que seria a então chamada ‘literatura negra’ e começa 

por esclarecer a questão que muitas vezes é usada como argumento contrário à proposta 

de estudo e divulgação deste segmento: a relação entre raça e texto. Ela recorre a Levi-

Strauss  para lembrar um conceito básico: que raça e cultura, embora devam ser 

pensados juntos, não tem relação direta, ou seja, o fato de existirem mais culturas que 

raças são uma indicação de que as culturas não são determinadas por configurações 

fisiológicas, e sim que dependem  da combinação de circunstâncias geográficas, sociais, 

históricas e outras. Portanto, coloca-se logo a negativa a uma ‘epidernização do texto’, ou 

seja, aquilo a que se chama, eventualmente de ‘literatura negra’ está relacionado ao que, 

segundo a autora, Leon François Hoffmann chamou de ‘articulação de uma reivindicação’, 

ou seja, os escritores partilham de uma forma comum de olhar e expressar a realidade, 

forma essa, relacionada ao fato histórico de serem afrodescendentes, de perceberem as 

marcas de uma escravização ancestral e de sentirem a necessidade do reconhecimento 

da sua contribuição cultural e política no seio do todo que formamos. 

A pesquisadora Florentina Souza (UFBa) analisou, na sua tese de doutoramento, 

os objetivos, a história e o conteúdo, tanto do ponto de vista político, quanto estético da 

produção de autores negros no Brasil nas últimas décadas do século XX, publicada nos 
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Cadernos Negros(CN) e no Jornal do Movimento Negro Unificado (MNU). Comum aos 

textos, de diferentes linguagens e alcance, o fato de que terminam por compor: 

(...) um mosaico que tenta sustentar sua identidade no propósito comum de posicionar-se 

contra o racismo. (SOUZA, p.14) 

Ela compreende como motivo inspirador da escrita destes textos, a percepção e 

denúncia de situações nocivas à cidadania e saúde emocional/física desta população; 

situações como: a invisibilidade dos afro-brasileiros nas imagens estéticas, sua 

naturalização em situações subalternas e silenciosas e a exigência do seu 

branqueamento, através da excessiva valorização do padrão branco e europeu de beleza.  

É Mariza Correa que nos o alerta para a forma degustável como a literatura 

masculina construiu a mulata como exemplo do disfarce da subjugação da mulher 

afrodescendente transformada em ‘prato nacional’, temperado pelas mais diversas 

especiarias, reforçando o mito perverso da democracia racial e aguçando o valor utilitário 

da figura feminina mestiça, destinada ao consumo erótico e às cozinhas, enquanto 

reservava às de pele negra o excesso do trabalho e o lugar nenhum. Assim, são por 

demais conhecidas as mulatas (Vidinha, Rita baiana, Gabriela) que rebolam pelas 

páginas dos romances como ávidas feiticeiras do sexo  e das negras, apresentadas como 

despeitadas ou animais de carga, lembremos de Bertoleza, de O Cortiço ou a Rosa da 

Escrava Isaura.  

 O prof Eduardo Assis nos mostra ainda que esse desfile de personagens 

femininas erotizadas que atendem prontamente ao desejo do macho brasileiro, possui 

ainda outra marca significativa: a esterilidade, o que, convenhamos, é extremamente 

simbólico enquanto representação do pensamento colonialista e da então ciência 

positivista que, baseada na teoria das raças, acreditava que no cruzamento de raças 

diferentes haveria esterilidade aí pela segunda ou terceira gerações. Esta idéia relaciona-

se ainda com origem da palavra ‘mulato/mulata’, vindo de mulo" (animal híbrido, nascido 

do cruzamento de cavalo com jumenta ou jumento com égua). As palavras "mulato" e 

"mulata" foram usadas de forma pejorativa para os filhos mestiços das escravas e seus 

senhores brancos. Portanto, além de reforçar o discurso racista colonialista, o 
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aproveitamento desta inventada categoria atendia e atende ao pensamento patriarcal 

contemporâneo que inventa tal personagem no imaginário social, desprovendo-a da 

capacidade materna para melhor usufruir desta como manjar erótico.Em outras páginas e 

na imaginação brasileira, nascida sob a sombra das Casas Grandes e Senzalas de 

Gilberto Freyre, temos a mãe preta, personagem devotada aos filhos alheios, a ‘Bá’, sem 

vida própria, sem revolta ou desejo de liberdade. 

      Outras cores do leite... 

Percorrendo as páginas da literatura afro-brasileira de autoria feminina 

encontramos facilmente a diversidade e complexidade na representação da função 

materna. As imagens vão muito além do estereótipo, revelando possivelmente uma 

inspiração que cruza a observação de uma realidade não mitificada com a adoção de 

modelos estéticos que estarão, talvez, em narrativas da tradição africana, valorizados 

pelas escritoras que trabalham na afirmação dessa face da nossa ancestralidade. Esses 

modelos são parecidos, por exemplo, com orixás como Oxum,o orixá que rege a 

concepção, representada pela mãe jovem, fértil, bela e vaidosa, protetora da fertilidade, 

senhora das águas doces ou Iemanjá rainha da plenitude feminina, mãe de muitos filhos, 

que tanto age com generosidade quanto com severidade, ruidosa amante das águas, ou 

ainda Nanã, a mãe velha – orixá da linha da evolução,  cuidadosa e severa, guardiã das 

gerações, como as avós africanas. Esses mitos maternos, diversos dos ocidentais, não 

inspiram o silêncio ou a renúncia calada, mas sim a participação ativa na vida e na vida 

dos seus filhos, numa laboriosa atividade de quem é a provedora e protetora da família. 

Talvez por isso, como veremos, as mães são tão presentes e tão diversas nos textos que 

estudamos. As famílias descritas nas tramas são, sobretudo, formadas por avós mães, 

filhas e filhos, ou seja, matrilineares.  

Tomemos, por exemplo, algumas narrativas de Conceição Evaristo. Em Ponciá 

Vicêncio, seu primeiro romance, temos narrada a história comovente de uma família que 

vive numa vila afastada, habitada por uma comunidade de ex-escravos.Ponciá migra para 

o centro urbano, em busca de um futuro diferente, emprega-se, apaixona-se, desilude-se 

e , em momentos diferentes, a mãe e o irmão terminam por migrar também. Suas mãos 

recriam pessoas de barro, mas não consegue criar os filhos no ventre, abortando-os 
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seguidamente, como se revivesse a negação de continuidade implantada pelo avô, como 

se se recusasse a gerar filhos para que sofressem.  Interessante é que, Ponciá, que 

parece representar na evolução da sua alienação e sofrimento, a dor acumulada dos afro-

brasileiros, represada em séculos de silêncio, é aquela que recusa inconscientemente a 

maternidade.Ainda de Evaristo, quero destacar algumas mães do romance memorialista 

Becos da Memória. A primeira é uma personagem que podemos considerar a ‘mãe da 

comunidade’.Ela parece Nanã, a velha protetora, guardiã da memória e das gerações. 

Essa personagem- senhora de autoridade tipicamente maternal- que era obedecida e 

respeitada pela fala e pelas ações; que socorria aos que eram abandonados e dissolvia 

atritos é a vó Rita. A personagem exerce uma função bem popular nos cantos pobres do 

país – a parteira – aquela que transforma habilidade aprendida na experiência em solução 

improvisada. 

‘Vó Rita era a parteira da favela. Todos gostavam dela. Quantas vezes um fuzuê 

estava armado e, se ouviam a voz da vó Rita por perto, cada contendor tomava seu 

rumo.Não era preciso dizer nada.Era só ouvir a voz da vó Rita que o valentão ou 

valentona se desarmava todo (...) Sempre sabíamos quando Vó Rita estava chegando.Ela 

vinha cantarolando ou falando sozinha, às vezes, até sozinha sorria, gargalhava mesmo.E 

não era louca, Vó Rita era boa, muito boa mesmo.Hoje quando penso em Vó Rita é como 

se pensasse no mistério e na plenitude da vida.’ (EVARISTO,2006,p.30) 

Também da narrativa, salta uma situação trágica, comum nas comunidades 

pobres: a mãe desesperada que sacrifica um filho para obter como salvar outro e que 

aceita, com naturalidade, o destino de mercadoria para sua filha.  

‘A mãe da menina sonha leite, pão, dinheiro. Sonha remédios para o filho doente, 

emprego para o marido bêbado.Sonha um futuro menos pobre para a menina.Sonha 

dinheiro, dinheiro, dinheiro.Outro dia, veio aqui um fornecedor da fábrica de cigarros suprir 

os botequins da favela.O homem, diferente de nós, fala grosso com a mão no bolso.A 

mãe da menina fica a olhar a mão do homem..O moço é rápido,direto,franco e 

cruel.’Quanto você quer, mulher?’.O homem tira o pacote de notas.A mãe chama a 

menina. ‘Nazinha, acompanhe o moço!’O homem pega a menina pela mão ...’ 

(EVARISTO, 2006) 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 
 

 Já na obra Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, lemos a história de 

Kehinde, uma ioruba, que, menina, assiste a violação e assassinato de sua mãe e de seu 

irmão e acompanha a força moral com que a avó levanta-se, recolhe, enterra tudo e 

resolve continuar vivendo e criando as netas. Mais adiante, a bordo de um navio negreiro, 

na travessia sofrida para o Brasil, antes de morrer, sua avó lhe entrega como legado a 

orientação de não esquecer quem era, seu nome africano, suas crenças, a África dentro 

de si. Esse exemplo, o da altivez na adversidade, marca Kehinde,filha de Oxum, que, 

mesmo depois de vendida, consegue não só reunir forças para aprender a ler as letras 

em português e inglês; aprender a ler o mundo das pessoas e dos negócios; transformar 

sua vida.No entanto, mais de uma vez, é afastada dos filhos por força das circunstâncias 

decorrentes da escravidão, mesmo quando ela torna-se uma mulher livre. A vida dela 

divide-se entre recuperar em si mesma sua ancestralidade,lutar contra a escravidão, fazer 

fortuna  e cuidar dos filhos. Um dos filhos é afastado dela ainda na infância e, mesmo 

tendo vencido quase tudo, não deixa de procura-lo, enquanto empreende suas outras 

lutas.A narrativa épica desse romance é justamente o relato de sua vida ao seu filho, na 

hipótese de morrer antes de encontra-lo. Kehinde é uma mãe contando uma longa história 

ao filho. 

 Passando às narrativas curtas, podemos destacar alguns exemplos da 

matricentralidade em contos publicados nos Cadernos Negros.É através da memória, da 

tradição oral fortemente presente na cultura africana que os afro-brasileiros têm 

conseguido resgatar e tornar visível na cultura brasileira um pouco do muito que foi 

silenciado. É com a luz da memória que trabalha e ensina os seus filhos e netos a Vó 

Rosa em Rosa da Farinha, de Lia Vieira. Rosa é uma mulher que envelhece reunindo a 

família em torno de si, enfrentando grileiros que tentam arrancar a terra de sustento, mas 

guardando a serenidade para evitar conflitos fatais.A personagem parece representar a 

memória ancestral da comunidade; a mãe velha e serena, semelhante a Nanã, que tudo 

sabe e mais viveu, que consegue reunir e manter os seus num clã produtivo e seguro, sob 

sua tutela. Partindo dela, a família parece continuar num elo em que as mulheres se vão 

sucedendo nesse papel de resgate que evolui, como no poema Vozes-Mulheres, de 

Evaristo.Por outro lado, a ausência da mãe é o elemento desagregador que gera o caos e 

a dissolução familiar, como o esvaziamento do sonho na infância. Encontramos, por 
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exemplo, em Cristiane Sobral, a narrativa Bife com Batatas Fritas, que conta a história da 

ausência de uma mãe, centro de uma família matrifocal de uma comunidade pobre 

urbana, que não retorna de um hospital público. Depois de  cinco dias, nos  quais 

‘ninguém almoça, ninguém janta, nem toma banho.’(SOBRAL,2007), um dos irmãos 

chega com a notícia da morte; as vizinhas se organizam como mães substitutas e 

improvisadas, os irmãos são distribuídos por casas diversas. É pela perspectiva de Ióli - a 

menina de sete anos que, junto com os irmãos, esperava que a mãe voltasse do hospital, 

que acompanhamos o desfazimento do lar, da família e dos sonhos. Já a tensão entre 

mães e filhas, nascidas do desencontro emocional/ intelectual e das tensões sociais está 

bem marcada no conto Encruzilhada, de Esmeralda Ribeiro. Na narrativa, Makini vive 

uma situação de revolta e isolamento com relação a sua família, composta da mãe e 

irmãs, todas moças. Makini gosta de ler, é ambiciosa e tem uma visão crítica com relação 

a sua condição social;Já a mãe, Estela, e suas irmãs aceitam o ‘pão e o circo’ e 

comportam-se em evidente alienação política. Tudo explode quando Makini, que já 

planejava fugir de casa e que D.Estela dizia estar ‘estragada pelos livros’ é obrigada a 

acompanhar a mãe e as irmãs ao comitê de um candidato para receber um peixe. Depois, 

no ônibus, sente-se humilhada pela atitude da mãe e das irmãs e, aproveitando-se de 

uma confusão,  desce do ônibus e some na multidão. Makini faz lembrar a protagonista- 

narradora de Marilene Felinto no romance ‘As Mulheres de Tijucopapo’- Rísia – que 

segue indignada com a submissão e o sofrimento das mulheres todas em torno de si; que 

as odeia ferozmente por se identificar em algum nível com a dor que sentem; que quer 

xingá-las, fugir delas, mas que parece busca-las  na fuga de São Paulo rumo ao interior 

do país, rumo a origem da mulher de quem queria ser o avesso – sua mãe – justamente 

quando se sente ferida pela perda do amor. Rísia, como Makini, alimenta o ódio pela mãe 

pelo medo de amá-la, pelo pavor de repeti-la. 

Já o belíssimo conto ‘Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos’,Conceição  

Evaristo traz uma mãe que, como outras espalhadas pelas suas páginas, conduz com 

dignidade e heroísmo uma família formada de filhos, nenhum marido e muitos problemas. 

Benícia tem quatro filhos; dois rapazes e duas meninas gêmeas – Zaita e Naita – e, como 

ocorre com freqüência em contos da autora, os homens não são nomeados, são ‘filhos 

de’ ou ‘pai de..’.  Temos o foco centrado nas meninas que se buscam pelos becos da 
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favela – Zaita- que deixara os brinquedos espalhados em casa para ir atrás da irmã, que 

lhe roubara a figurinha de menina-flor de sua coleção e depois, Naita, que buscava a irmã 

para dizer que havia perdido sua figurinha preferida, mas que também trazia as marcas 

dos tapas que a mãe lhe dera pelos brinquedos espalhados. Em meio a tudo isso, Benícia 

se desespera entre a falta de recursos e a certeza de que um dos filhos era seduzido pelo 

mundo do tráfico. Em vão, tenta conter nas mãos os destinos dos filhos, teme pelas filhas 

explode em raiva, implode em medo. As meninas circulam nos becos, enquanto mais um 

tiroteio atravessa as ruas da favela. 

Percebemos, portanto, que as mães desenhadas nas páginas escritas por 

mulheres na literatura afro-brasileira são desiguais, diversas e complexas nas suas dores 

e sentimentos; vivenciam uma realidade socialmente caótica, quase sempre em meio a 

solidão de gênero e a uma sobrecarga humanamente cruel, mas estão longe de se abater 

ou resignar-se ao sofrimento. Antes, estão atentas à vida e seus desafios e comportam-se 

como chefes de seus clãs, liderando, agregando, ensinando, pelo exemplo, que é preciso 

lutar e seguir. Contrariam o exotismo das ‘mulas humanas’ inventadas no sonho erótico 

machista e o enquadramento da cômoda fantasia sacrificial da ‘mãe preta’ sonhada por 

Freyre. Entre a dor e a alegria de serem mães de seus filhos, não há tempo para 

desistência. Percorrem as páginas das autoras, mulheres se irmanam, com ou sem 

doçura, mas sempre numa compreensão profunda do que são, trocando experiência, 

afeto e proteção, como nas antigas feiras iorubas; como se fizessem parte de uma 

irmandade. Essas mulheres mães lembram, com muita frequência, as definições das 

mães orixás, guardiãs de seus filhos, quase sempre envolvidas em muita lida, sangue e 

lágrimas. Provavelmente, talvez mesmo por isso, consigam partilhar força, ternura e 

experiência, entre gerações. Na diversidade em que são apresentadas, revelam, porém, 

um Brasil conhecido, resistente, avesso aos cabrestos e aos rótulos, cheio de um vigor e 

de uma memória com eco renovador e cor brasileira. 
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