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

www.africaeafricanidades.com.br 

 
 

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

 
 

OLHARES DOCENTES 
 

A narrativa sensível de Conceição Evaristo: 
mulheres, etnia e resistência1 

Alexsandro Rosa Soares 

Mestre em Letras (CES/JF) / Docente de Língua Portuguesa e Literaturas da SEEDUC/RJ /  
Professor/ Tutor Centro Universitário Redentor 

 

s obras da escritora Conceição Evaristo trazem em seu bojo uma narrativa 
repleta de sentimentos que transbordam a essência da mulher e suas 
concepções de vida. Em uma visão poética e ao mesmo tempo dura da 
vida, a autora arquiva suas memórias e escrevivências de uma forma 

peculiar. No entanto, como preconiza Artières (1998) a poetisa não arquiva sua 
vida, não põe sua vida em conserva de qualquer maneira, há um cuidado com a 
forma como guarda suas memórias. 

Com uma escrita sensível, Conceição Evaristo (2005) proporciona ao leitor um 
olhar para a escre(vivência) das mulheres negras, enquanto protagonistas na 
literatura brasileira, tanto do ponto de vista do conteúdo, como no da autoria, 
tratando-se de narrativas afro-brasileiras, diaspóricas e resistentes. 

Em seu ensaio “Da representação à auto-apresentação da mulher negra na 
Literatura Brasileira” é possível constatar esse viés protagonista e questionador 
quando a escritora afirma que: A representação literária da mulher negra ainda 

 

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. 
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surge ancorada nas imagens de seu passado escravo, de corpo-procriação e/ou 
corpo-objeto de prazer do macho senhor (EVARISTO, 2005, p. 52). 

Por meio de suas narrativas repletas de protagonismo social que trata de gênero, 
etnia, raça, discurso e poder, a escritora contrapõe o discurso homogeneizado 
de que literatura boa é literatura feita por homem, branco, elitizado e 
heterossexual. Revelando que nas entrelinhas de suas memórias há uma carga 
existencialista de uma mulher preta sensível, e ao mesmo tempo forte, 
resistente. 

Essa mulher intelectual é perceptível em poemas como “A noite não adormece 
nos olhos das mulheres” (EVARISTO apud RAMOS, 2017): 

A noite não adormece 
nos olhos das mulheres 
a lua fêmea, semelhante nossa, 
em vigília atenta vigia 
a nossa memória. 
 
A noite não adormece 
nos olhos das mulheres, 
há mais olhos que sono 
onde lágrimas suspensas 
virgulam o lapso 
de nossas molhadas lembranças. 
 
A noite não adormece 
nos olhos das mulheres 
vaginas abertas 
retêm e expulsam a vida 
donde Ainás, Nzingas, Ngambeles 
e outras meninas luas 
afastam delas e de nós 
os nossos cálices de lágrimas. 
 
A noite não adormecerá 
jamais nos olhos das fêmeas 
pois do nosso sangue-mulher 
de nosso líquido lembradiço 
em cada gota que jorra 
um fio invisível e tônico 
pacientemente cose a rede 
de nossa milenar resistência. 
(EVARISTO apud RAMOS, 2017) 

Indiscutivelmente, a literatura de Conceição Evaristo, sob a sua perspectiva de 
lugar de fala, brinda o leitor por sua afeição e empatia diante das discriminações, 
preconceitos e violências sofridas por muitos seres humanos, principalmente, 
pela mulher preta. 
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