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A redenção dos personagens criadas por 
Conceição Evaristo devido suas lutas e 

sofrimentos presentes em seus escritos 
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á dizia Conceição Evaristo, 
em sua dissertação de 
mestrado, que “A literatura 

negra é um lugar de memória”, e 
por isso pretendo analisar a 
memória em seu livro Poemas da 
recordação e outros movimentos. 
Lançado em 2008, trata-se de 
uma antologia poética que traz 
como temáticas “memória, 
feminilidade e resistência negra” 
tal como considerou Íris Amâncio, 
na apresentação deste. 

Com o termo escrevivência, 
cunhado pela autora em 

conhecida entrevista e retomado por Constância Lima Duarte na contracapa 
deste livro, Conceição Evaristo assume que toda sua escrita é fruto de suas 
experiências de vida. Em seu caso, experiências marcadas pelas lembranças 
dos sofrimentos da escravidão, pela luta cotidiana de uma mulher negra e pela 
esperança de novos tempos depositada na nova geração. Por meio das 
experiências individuais expressa as experiências coletivas, as experiências de 
sua comunidade. Podemos confirmar tal afirmação através da epígrafe de 
abertura do livro: 

O olho do sol batia sobre as roupas do varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de 
água aspergindo a minha vida-menina balançavam ao vento. Pequenas lágrimas 
dos lençóis. Pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias caídas 
do céu eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. 
Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia... 

 Com as recordações de sua infância, a autora faz uma denúncia social ao 
descrever o trabalho da mãe “ao redor das bacias e tinas de roupa”. O trabalho 
de lavadeira caracteriza uma memória social, pois era a condição de trabalho a 
que estava submetida a maioria das descendentes de escravos. 

A escrita de Conceição, bem como de tantos outros escritores afro-brasileiros, é 
engajada e busca recuperar a identidade negra através da cobrança de uma 
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revisão histórica e denúncia da situação em que vivem atualmente os afro-
brasileiros. 

A presença da figura feminina como referencial da poesia de Conceição também 
marca os poemas selecionados, pois o eu-lírico feminino aparece em vários 
poemas e assim a autora reconta a história através das vivências de avós, mães 
e filhas, compondo, assim, uma linhagem feminina. Devido ao sofrimento de 
suas personagens, em toda a narrativa: sofrem preconceito, passam 
necessidade, trabalham muito para criar seus filhos, sozinhas. Então, antes do 
desenrolar das histórias, cada personagem ganha à redenção mesmo tendo 
seus defeitos como qualquer outro ser humano. 
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