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Aulas
1. Vida e Obra - a Escrevivência de Conceição
Evaristo
2. Ponciá Vicêncio - um percurso pela memória
3. A agência do femino negro
4. Caminhando pela Ancestralidade - Histórias
de leves enganos e parecenças
5. As mulheres de Evaristo - Insubmissas
lágrimas de mulheres
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*Os contos ou trechos serão disponibilizados para
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Curso perfeito para quem:
Quer conhecer mais sobre a Escrita de Conceição
Evaristo;
Quer começar os estudos sobre a autora;
Quer ampliar os estudos sobre a literatura negro-
brasileira;
Quer atualizar o currículo;
Quer um espaço para conversar e dialogar sobre
literatura brasileira contemporânea;
Quer conhecer uma autora potente.



Pesquisadora associada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN)
Participante do Grupo de estudos e pesquisa em Poéticas Afrolatinoamericanas e
Educação para as Relações Étnico Raciais
Coordenadora do Projeto Lendo Mulheres Negras
Coordenadora do clube de leitura Clube das Letras 

Alyne Barbosa Lima é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Goiás,
regional Jataí (UFG), Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de
Uberlândia e Pós-graduanda em História, Cultura e Literatura Afro Brasileira e Indígena.

Possui experiência como professora de Língua Portuguesa, Redação, Literatura e
professora particular. 

Professora:



Inscrições
Narrativas Evaristianas: caminhando pela
Escrevivência (even3.com.br)

Informações sobre as aulas
Aulas pela plataforma zoom

Dias:
02/11/2021 (terça-feira), 19h
09/11/2021 (terça-feira), 19h
16/11/2021 (terça-feira), 19h
23/11/2021 (terça-feira), 19h
30/11/2021 (terça-feira), 19h

Informações gerais

https://www.even3.com.br/necpe2021/


Materiais disponíveis no Drive do curso
por 30 dias;
Certificado de 10 horas;
Vagas limitadas;
Contato
e-mail: profalynelima@gmail.com
celular: (64)984097748

Informações gerais

mailto:coletivoredesemmovimento@gmail.com


Se inscreva!

Mas digo sempre: creio que a gênese de minha escrita está no acumulo de tudo que ouvi
desde a infância. O acumulo das palavras, das histórias que habitavam em nossa casa e
adjacências. Dos fatos contados a meia-voz, dos relatos da noite, segredos, histórias que
as crianças não podiam ouvir. Eu fechava os olhos fingindo dormir e acordava todos os
meus sentidos. O meu corpo por inteiro recebia palavras, sons, murmúrios, vozes
entrecortadas de gozo ou dor dependendo do enredo das histórias. De olhos cerrados eu
construía as faces de minhas personagens reais e falantes. Era um jogo de escrever no
escuro. No corpo da noite. (EVARISTO, 2007, p. 16-21).

Vagas limitadas!


