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 obra de Conceição Evaristo 
busca a valorização da mulher 
negra e pobre, recuperando o 

que ainda resta dos traços de 
ancestralidade de uma cultura 
africana que foi engolida pela 
colonização e mostrada na literatura 
e em outras artes através dos olhos 
do colonizador, ou seja, do dominador 
que fez o máximo possível para se 
mostrar superior a ela. 

Muito é comentado a respeito desses 
aspectos na obra em prosa, mas 
pouco se discute e apresenta sobre a 
poesia da escritora. Pensando nisso 
buscamos analisar, para este ensaio, 
o poema “Meu rosário”, publicado na 
obra Poemas de recordação e outros 
movimentos, no ano de 2008, 
percebendo nela a presença dessa 
ancestralidade marcada pela religião, 
bem como a presença da mãe, que a 
própria Conceição Evaristo em suas 
entrevistas reforça que deve ser 

 
1 Texto produzido no âmbito do curso Introdução à Literatura de Conceição Evaristo, promovido pela 
Revista África e Africanidades, sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos Santos, no 
primeiro semestre de 2020.  

A 
MEU ROSÁRIO 
Conceição Evaristo 

Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. 

Nas contas de meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo 

padres-nossos, ave-marias. 

Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques do 

meu povo 

e encontro na memória mal-adormecida 

as rezas dos meses de maio de minha infância. 

As coroações da Senhora, onde as meninas negras, 

apesar do desejo de coroar a Rainha, 

tinham de se contentar em ficar ao pé do altar 

lançando flores. 

As contas do meu rosário fizeram calos 

nas minhas mãos, 

pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, 

nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. 

As contas do meu rosário são contas vivas. 

(Alguém disse que um dia a vida é uma oração, 

eu diria porém que há vidas-blasfemas). 

Nas contas de meu rosário eu teço entumecidos 

sonhos de esperanças. 

Nas contas do meu rosário eu vejo rostos escondidos 

por visíveis e invisíveis grades 

e embalo a dor da luta perdida nas contas 

do meu rosário. 

Nas contas de meu rosário eu canto, eu grito, eu calo. 

Do meu rosário eu sinto o borbulhar da fome 

No estômago, no coração e nas cabeças vazias. 

Quando debulho as contas de meu rosário, 

eu falo de mim mesma em outro nome. 

E sonho nas contas de meu rosário lugares, pessoas, 

vidas que pouco a pouco descubro reais. 

Vou e volto por entre as contas de meu rosário, 

que são pedras marcando-me o corpo-caminho. 

E neste andar de contas-pedras, 

o meu rosário se transmuda em tinta, 

me guia o dedo, 

me insinua a poesia. 

E depois de macerar conta por conto do meu rosário, 

me acho aqui eu mesma 

e descubro que ainda me chamo Maria. 

 



 
Revista África e Africanidades – Ano XIII – n. 34, maio. 2020 - ISSN 1983-2354 

www.africaeafricanidades.com.br 

 

Revista África e Africanidades – Ano XIII – n. 34, maio. 2020 - ISSN 1983-2354 
www.africaeafricanidades.com.br 

lembrada, pois há muito não é retratada com o seu 
poder de força motriz geradora de vida. 

 O poema já inicia com a força do sincretismo 

religioso na presença do rosário, objeto que reflete 

a religião católica, e o “canto Mamãe Oxum” 

(EVARISTO, 2008, p. 16-17), a Orixá das águas 

calmas, uma representação de mãe, considerada a 

grande mãe dos orixás. Nesse trecho percebemos 

a presença marcante da mulher negra como a mãe 

que reza e intercede por seus filhos e, na figura de 

Oxum, a representação daquilo que Evaristo, em 

diversas entrevistas, afirma ser negado da mulher, 

que é essa figura materna associada ao carinho e 

a proteção.  

“Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques 
do meu povo” (EVARISTO, 2008, p. 16-17) é a 
presença das memórias do povo africano que são 
trazidas pela autora nos versos do poema; 
memórias do canto, da dança, da festa e da alegria; 
memórias que há muito vinham sendo adormecidas 
pelos brancos, que dominaram tudo e fizeram o 
possível para adormecer essa alegria. Tanto que é 
reforçado pelos versos seguintes em que o eu-lírico 
do poema retoma as memórias das rezas e festas 

de maio, que pela tradição católica culminam com a coroação da imagem de 
Nossa Senhora, e que as meninas negras tinham que se contentar em estar 
embaixo jogando flores, mesmo que tivessem o desejo de coroar. 

É visível o papel que é atribuído aos negros como pessoas que estão em papeis 
subalternos, mas é interessante como a autora utiliza dessa subalternidade para 
mostrar o ponto de vista dessas pessoas: “são contas do trabalho na terra, nas 
fábricas,/nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo.” (EVARISTO, 2008, p. 16-
17). No rosário há a representação de força, de luta de trabalho árduo, 
enfrentado todos os dias por todas as pessoas que são colocadas em situação 
de subalternidade. 

Ainda podemos destacar tudo que é apontado como associado à questão da 
“escrevivência” que Evaristo destaca em seus textos e que tanto é discutido 
pelos pesquisadores que estudam a sua obra. A escrevivência, segundo Silva 
(2018, p. 422), está: “[...] presente como uma marca do trabalho teórico e literário 
da escritora mineira, pode ser associada, também, às histórias transmitidas pelas 
mulheres de sua família, fonte e fundamento para sua escrita [...]” e pode ser 
notado em diversos momentos da fala do eu-lírico do poema, desde o início 
quando ouve seus ancestrais pelas contas do rosário, perpassando as 
lembranças da infância, até “Quando debulho as contas de meu rosário,/eu falo 
de mim mesma em outro nome.” (EVARISTO, 2008, p. 16-17). 
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É possível encontrar as marcas da ancestralidade, presença da força feminina 
como mãe, e não apenas como a mãe preta, as marcas do preconceito e 
principalmente perceber que os textos de Conceição Evaristo são fortemente 
recheados de suas escrevivências, como ela reforça sempre em suas 
entrevistas. 
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