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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, intitulada Errância e reescrita da identidade negra em “Ponciá 

Vicêncio”, de Conceição Evaristo, o propósito é, entender de que modo a identidade 

étnica da protagonista é construída, estudando os caminhos de errância/exílio 

percorridos por ela, e como a errância se torna eixo motivador para uma busca 

identitária. Ademais, analisaremos a relação da protagonista com as demais 

personagens e sua contribuição para a reescrita da identidade negra de Ponciá 

Vicêncio, a gênese desta pesquisa se justifica, sobretudo, devido à narrativa pertencer 

à literatura afro-brasileira, além de expor, no aspecto estético, marcas identitárias 

étnicas de uma “errância diaspórica”. Dentre os teóricos e estudiosos mais 

representativos que embasaram a pesquisa estão Hall (2009; 2011), Fanon (2008), 

Glissant (2005), Bernd (1987; 1988, 2003), Munanga (2012; 2003), Gilroy (2012), 

Duarte (2004; 2006; 2010; 2011), Silva (2014), entre outros, que serviram de 

referencial teórico ao longo da pesquisa. Por fim, concluímos que Ponciá busca 

elementos do passado para reescrever/afirmar uma identidade que já não era a 

mesma e que foi negada por meio de um sobrenome imposto. Deste modo, a 

identidade de Ponciá estaria situada em um passado histórico, e isso é confirmado 

através da relação com Vô Vicêncio. Atrelada à representação do avô, asseveramos 

a importância do Outro na construção de identidade de Ponciá, estabelecida pela 

“necessidade” do Outro, sobretudo por meio da diferença entre os seus.   

Palavras-chave: Teoria da Literatura e História. Literatura Afro-Brasileira. Conceição 
Evaristo.  
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RESUMÉ 
 

Dans cette recherche intitulé Errância et réécriture de l’identité noire dans “Ponciá 
Vicêncio”, de Conceição Evaristo, le but est donc de comprendre, grâce à nos 
recherches, comment l'identité ethnique du protagoniste est construite en étudiant les 
trajectoires de errância/exil parcourus pour elle et comment l’errância devient axe de 
motivation pour une recherche d'identité. De plus, nous analysons la relation du 
protagoniste avec les autres personnages et leur contribution à la réécriture de 
l'identité noire de “Ponciá Vicêncio”, la genèse de cette recherche est justifiée surtout 
à cause du récit appartenir à la littérature afro-brésilienne, en plus d'exposer les 
aspects esthétiques des marques d'identité ethnique d'une «errância diasporique». 
Parmi les théoriques et les chercheurs les plus représentatifs de cette recherche nous 
avons Hall (2009; 2011), Fanon (2008), Glissant (2005), Bernd (1987; 1988, 2003), 
Munanga (2012; 2003), Gilroy (2012), Duarte (2008; 2010; 2011), Silva (2014), entre 
autres, qui ont servi de cadre théorique tout au long de la recherche. Enfin, nous 
concluons que Ponciá cherche des éléments du passé pour réécrire/affirmer une 
identité qui n'a pas été la même et qui a été refusé par un nom forcé; ainsi l'identité de 
Ponciá serait situé dans un passé historique et cela est confirmé par la relation avec 
le grand-père Vicêncio. Liée à la figure du grand-père, nous affirmons l'importance de 
l'autre dans la construction de l’identité de Ponciá, construite par le «besoin» de l'autre, 
principalement par la différence entre les siens. 
 
Mots-clés: Théorie de la littérature et l'histoire. Littérature afro-brésilienne. Conceição 
Evaristo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura afro-brasileira está imersa na vivência dos negros, descreve 

peregrinações, desencantos, sonhos, deslocamentos, trânsitos, encruzilhadas, 

errâncias, exílios, denuncia a exclusão do afrodescendente, evidencia a relação 

subalterna do negro em relação ao branco e expõe tradições africanas emudecidas 

em nossa cultura. Nesse contexto, acreditamos que a literatura afro-brasileira não é 

uma concepção desenvolvida isolada do contexto da literatura denominada canônica, 

contudo, requer uma outra problematização, necessita ser compreendida como um 

sistema heterogêneo, de movimentos de rupturas, ressignificações e afirmações. 

Deste modo, os escritores afrodescendentes intencionam, em suas produções, 

retomar temáticas relacionadas às suas ascendências e vivências, marcadas pela 

amargura de um ambiente que aparenta não lhes pertencer.  

Nesta pesquisa, intitulada Errância e reescrita da identidade negra em Ponciá 

Vicêncio, de Conceição Evaristo, o propósito é, entender de que modo a identidade 

étnica da protagonista é construída, estudando os caminhos de errância/exílio 

percorridos por ela, e como a errância se torna eixo motivador para uma busca 

identitária. Ademais, analisaremos a relação da protagonista com as demais 

personagens e sua contribuição para a reescrita da identidade negra de Ponciá 

Vicêncio. 

A gênese desta pesquisa se justifica, inicialmente, devido à narrativa pertencer 

à literatura afro-brasileira, além de expor, no aspecto discursivo, marcas identitárias 

étnicas de uma “errância diaspórica”. Nesse sentido, para desenvolver esta pesquisa, 

utilizamos o aparato teórico de relevância no campo da pesquisa, sobre conceitos de 

identidade desenvolvidos por Stuart Hall (2009; 2011), Édouard Glissant (2005), 

Tomaz Silva (2014). Além de considerar as contribuições de perspectivas 

incorporadas no campo da literatura.  

No que concerne à Literatura Afro-brasileira, abordamos, preliminarmente, a 

perspectiva adotada por Zilá Bernd (1987; 1988; 2003). Além de apresentar algumas 

reflexões realizadas por pesquisadores/as, autores/as contemporâneos/as 

dedicados/as aos estudos de Literatura Afro-brasileira, como Cuti [Luiz Silva] (2010), 

Eduardo de Assis Duarte (2008; 2010; 2011) e outros, elencados ao longo deste 

estudo. 
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O título da narrativa nomeia a protagonista do enredo, que vive os conflitos em 

um contexto social que sucessivamente a conduziu a um status secundário em nossa 

história. Conceição Evaristo discute a identidade da personagem que, de certa forma, 

encontra-se fortemente ligada ao avô Vicêncio, de quem é herdeira do nome e de 

parcela de sua história. Evaristo (2003), através de Ponciá, consegue dar fala aos 

derrotados, que descobrem na literatura uma das escassas aberturas para a 

construção de uma nova realidade. Nesse sentido, o discurso de Ponciá representa, 

segundo Jim Sharpe (1992, p. 40), “novas perspectivas de se explorar o passado”, 

posto que a fala dos grandes sujeitos da história cede espaço à dos explorados. 

O romance narra a biografia da personagem que dá título à narrativa, 

abrangendo desde sua grandeza infantil, até sua pequenice adulta, seu encolhimento, 

sua estagnação, depois a migração do campo para a cidade. No enredo, surge o 

encontro de Ponciá consigo mesma e com sua ancestralidade; pelo exercício como 

ceramista, o barro passa a ser modelagem de si. O livro traz os Outros de dentro da 

protagonista: seu irmão Luandi, cravado em vexames, que sonha desfilar de farda e 

calçar o coturno que já lhe ‘chutou’; sua mãe, Maria Vicêncio, à espera da renascença 

que virá ao reencontrar seus filhos; e a anciã Nêngua Kainda, guia das nostalgias e 

das repulsas das lembranças do interior. A narrativa discute a identidade da 

personagem-título, alinhada à herança identitária do avô, e os caminhos a serem 

percorridos para encontrá-la, onde se ilustram os reflexos da escravatura, denúncias 

sociais, utopia do pertencimento e o anseio pela liberdade.  

A história retrata o percurso de Ponciá, descendente de africanos diaspóricos, 

na busca por uma realidade distinta daquela vivida desde sua existência na Vila 

Vicêncio. Romance que possui um narrador observador onisciente, em terceira 

pessoa, expõe a história de Ponciá de modo estilhaçado, como fragmentos de 

lembranças que articulam memórias desordenadas e atraem o leitor a desvendar as 

aspirações e os receios de Ponciá, à proporção que relembra cada fragmento de sua 

infância. Ora observando a protagonista título, ora lembrando os casos dos sujeitos 

que estão envolvidos na vivência da mesma, como por exemplo: o marido, o irmão, e 

nas narrações em que as memórias do avô adquirem ênfase no auge das ilusões da 

protagonista. 

O enredo apresenta uma menina e uma mulher refém de sua sina de filha e 

neta de escravizados, herdeira do comportamento alienado e insano de ser do avô, 

que conforme a pesquisadora Maria José Somerlate Barbosa, “além de expor uma 
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trama psicológica e emocional complexa, Ponciá Vicêncio retrata e analisa questões 

raciais e sociais, pois o sobrenome “Vicêncio” era herança da escravidão negra” 

(BARBOSA, 2003, p. 7).  

A obra é constituída por 46 capítulos breves, narrador em 3ª pessoa, na qual 

Evaristo se apresenta uma ficcionista contemporânea: não oferece a história acabada, 

o leitor precisa unir as peças e montar o quebra-cabeça das significações de uma 

escrita intensa. Ponciá Vicêncio, personagem-título, nasceu e se desenvolveu em Vila 

Vicêncio, localizada nos domínios dos herdeiros do escravista Coronel Vicêncio. 

Desde cedo aprendera com a mãe a manusear o barro. Os objetos que produziam, 

como potes, panelas, animais de barro, dentre outros, não lhe davam um bom lucro 

financeiro; aos 19 anos de idade, Ponciá se deslocou para a zona urbana, em busca 

de melhores condições de vida, e com a promessa de reencontrar sua mãe, Maria, e 

o irmão mais novo, Luandi. Com o dinheiro do trabalho como empregada doméstica 

adquiriu um casebre de um cômodo na favela e ali passou a morar com seu homem, 

um indivíduo machista e agressivo. Engravidou sete vezes, contudo, após o 

nascimento, os bebês morriam. Os cinco primeiros filhos a personagem tivera em seu 

barraco, com o auxílio de uma parteira. Os dois últimos ela os tivera no hospital. Os 

médicos lhe disseram que eles morriam em virtude de uma complicação em seu 

sangue. Assim, em consequência disso, Ponciá nunca mais engravidou. Ressaltamos 

que os sete abortos da personagem-título também são uma simbologia significativa 

que conduz a narrativa. A ausência de filhos aparenta avivar o abandono, o vazio e o 

isolamento em que a protagonista se acha. A simbologia do número sete revela mais 

uma frustração em seu desenvolvimento. Ponciá não consegue dar prosseguimento 

a sua ascendência, não reproduz. 

Ponciá, não tendo informações da mãe e de Luandi, regressou, sozinha, para 

Vila Vicêncio, mas se deparou com a antiga casa abandonada. Em virtude do pouco 

contato entre Ponciá Vicêncio e sua família, Luandi, a pedido da mãe, deslocou-se 

para a cidade à procura de Ponciá. Contrariamente à irmã, Luandi encontrou um 

amigo de infância, o soldado negro Nestor; em seguida, encantou-se por Bilisa-

estrela, uma prostituta protegida por um cafetão chamado Negro Climério.  

Destarte, a personagem-título transita entre dois ambientes: o urbano e o rural. 

O rural é seu ambiente vital. O urbano é assinalado pela violência, as dificuldades 

financeiras e a ausência da convivência familiar. No tocante à questão psicológica da 

personagem protagonista, com gestos e atitudes distraídas desde sua fase puerícia, 
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era equilibrada pela presença familiar, indispensável para ela. Distante da mãe e do 

irmão, agravou-se o vazio interior, intensificado progressivamente pela morte dos 

filhos e a impossibilidade de o marido entendê-la. Em vista disso, o texto narra o drama 

diário da protagonista, sofrimento corriqueiro das mulheres negras no Brasil, que se 

lançam de forma audaciosa na cidade. Segundo Milton Santos (2010, p. 592), “a 

cidade grande é o espaço onde os fracos podem subsistir”. Deste modo, Evaristo 

(2003) intenciona chamar a atenção para as formas preconceituosas de reproduções 

das personagens femininas – na dúplice condição de mulher e negra, em novas 

concepções de um indivíduo histórico apto a administrar o próprio destino, rompendo, 

de tal modo, o silêncio de séculos, dos negros, por meio de um discurso empenhado. 

No decorrer dos anos, morando na cidade, sentindo falta dos familiares, Ponciá 

sofre e, a partir daí, muda o comportamento, ela não era mais a mesma, e para o 

marido: “Ela que antes era feito uma formiga laboriosa resolvendo tudo. Ela que muitas 

vezes saía junto com ele na labuta diária do fogão, da limpeza, das trouxas de roupa 

nas casas das patroas. O que estava acontecendo com ‘Ponciá Vicêncio’?” 

(EVARISTO, 2003, p. 54). Tornara-se uma pessoa apática e sem interesse pela vida, 

“encontrava-se quieta, sentada no seu cantinho, olhando pela janela o tempo lá fora, 

enquanto ia e vinha no tempo cá dentro de seu recordar” (EVARISTO, 2003, p. 55). A 

mudança de comportamento revelava a tristeza da protagonista e a insatisfação com 

a condição em que vivia. O ambiente em que habitava com o marido era o retrato da 

penúria, rodeada por ratos, aranhas, mosquitos, do qual as paredes e o telhado eram 

cheios de fendas e a sujidade se acumulava, continuando alheia a tudo.  

No que concerne à escritora, Maria da Conceição Evaristo Brito, representante 

da Literatura afro-brasileira, é natural de Belo Horizonte, nasceu em 1946, criança 

pobre, filha de lavadeira, morava em uma favela localizada na avenida Afonso Pena, 

e fez de sua vivência uma forma de preencher a lacuna da tradição negra na literatura 

de um país multirracial como o Brasil. Cresceu cercada de palavras e sempre gostou 

de ouvir histórias; é a segunda filha de Joana Josefina Evaristo Vitorino; na juventude, 

precisou conciliar os estudos com a função que desempenhava na época, de 

empregada doméstica, até findar o curso normal, aos vinte e cinco anos de idade. 

Evaristo, conforme Duarte (2004, p.142-143) “[...] concluiu o antigo Curso normal em 

1971, mudando em seguida para o Rio de Janeiro, onde cursou de Letras na UFRJ e 

atuou como professora. Na década de 1980, participou do coletivo de escritores 

negros do Rio de Janeiro.”  
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Ademais, a escritora ingressa no curso de Mestrado em Letras da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em meados de 1990. Escritora 

mineira, professora da rede pública, ensaísta e pesquisadora é, hoje, uma das mais 

importantes representantes da literatura brasileira e negra no país.  

Evaristo iniciou sua escrita literária na ficção, no volume 13 da série “Cadernos 

Negros”, em 1990. Possui publicações no Grupo Quilombhoje, “entidade que mantém, 

no Brasil, há mais de 30 anos, publicações regulares de seus textos, com participação 

de negras e negros escritores de várias regiões do país” (CORREIA, 2010, p. 9). Foi 

uma leitora obsessiva de autores brasileiros na juventude e começou a publicar os 

primeiros contos já amadurecida, conseguiu destaque como escritora, em decorrência 

da publicação de contos e poemas nos “Cadernos Negros”. A literatura, para a autora, 

surgiu em sua vida ligada à questão profissional; quando a mesma opta por ser 

professora, já havia uma predisposição para os estudos, existia uma sedução para o 

texto literário, iniciada de forma oral.  

Pertencente a uma família contadora de casos, de certo modo, Evaristo teve 

uma preparação, em seu lar, que a despertou para o desejo da leitura e da escrita. 

Em 2003, publicou o romance Ponciá Vicêncio, obra que mais possui divulgação. Essa 

narrativa foi indicada para o Vestibular, em 2007, da UFMG e do CEFET em Belo 

Horizonte, acontecimento que facilitou uma edição especial em formato de livro de 

bolso. Ainda em 2007, Ponciá Vicêncio foi lançado em New York, em um versão 

inglesa, pela Host Publications e, logo após, Becos da Memória (2006), que manteve 

por vinte anos na gaveta; em 2007, “Poemas da recordação e outros movimentos” 

(2008) e a coletânea de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres (2011), finalista 

do prêmio Telecom de Literatura, em 2009. Foi homenageada na edição de 2013 do 

Latinidades – Festival da Mulher Afro Latino-Americana e Caribenha, considerado o 

maior festival de mulheres negras no país. Em 2015, ganhou em 3° lugar o Prêmio 

Jabuti, na categoria Contos e Crônicas, com a obra Olhos D'Água, publicada em 2014. 

Em março de 2015, compareceu ao Clube do livro, em Paris, sendo um dos destaques 

da delegação brasileira. 

A obra Histórias de leves enganos e parecenças, em 2016, que trata de uma 

reunião de contos, recém-lançada, concretiza a estreia da autora na Editora Malê. De 

modo geral, nas produções de Evaristo há uma crítica social e religiosidade, que 

prefere nomear de ancestralidade. Habituada com a curiosidade que sua presença 

nestes ambientes costuma despertar nas pessoas até hoje, a autora costuma enfatizar 
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que quando mulheres do povo, como ela, dispõem-se a escrever, estão rompendo 

com o espaço que normalmente lhe é reservado. Sobre o direito à escrita, Evaristo, 

em entrevista dada a Bárbara Araújo, em 2010, expõe que:  

 
O que eu tenho pontuado é isso: é o direito da escrita e da leitura que 
o povo pede, que o povo demanda. É um direito de qualquer um, 
escrevendo ou não segundo as normas cultas da língua. É um direito 
que as pessoas também querem exercer. Então, Carolina Maria de 
Jesus não tinha nenhuma dificuldade de dizer, de se afirmar como 
escritora. [...] E quando mulheres do povo como Carolina, como minha 
mãe, como eu, nos dispomos a escrever, eu acho que a gente está 
rompendo com o lugar que normalmente nos é reservado, né? A 
mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode cozinhar, ela 
pode se prostituir, mas escrever, não, escrever é uma coisa… é um 
exercício que a elite julga que só ela tem esse direito. [...] Então, eu 
gosto de dizer isso: escrever, o exercício da escrita, é um direito que 
todo mundo tem. Como o exercício da leitura, como o exercício do 
prazer, como ter uma casa, como ter a comida [...]. A literatura feita 
pelas pessoas do povo, ela rompe com o lugar pré-determinado1. 

 

Nas produções de Evaristo são expostos traços dos dramas coletivos e 

individuais, a condição do negro. Com livros traduzidos em outros idiomas, a autora 

viaja pelo mundo afirmando o discurso feminino negro brasileiro. A narrativa vai muito 

além de uma questão de gênero e literatura engajada, no sentido mais usual, 

encontra-se inserida na realidade étnico-racial brasileira, estimulando-nos a refletir 

sobre a condição do negro no Brasil.  

Através de Ponciá, Evaristo denuncia a condição do negro, estabelecendo uma 

comparação da imagem do negro a dos santos. A título de exemplificação, em sua ida 

à igreja, Ponciá não acreditava que:  

[...] os santos fossem de verdade. Eram grandes como as pessoas. 
Estavam limpos e penteados. Pareciam até que tinham sido 
banhados. Eles deveriam ser mais poderosos do que os da capelinha 
do lugarejo onde ela havia nascido. Os de lá eram minguadinhos e 
malvestidos como todo mundo (EVARISTO, 2003, p. 34). 

 

Por certo, conforme o pensamento da personagem, os santos pertenceriam aos 

homens ricos, aos “brancos”. Com base nisso, podemos colocar em questão o 

pensamento de Tyson (2001) a respeito do racismo internalizado. Conforme Tyson, 

há uma dificuldade do negro em cultivar uma autorrepresentação positiva, e esse 

                                            
1 Disponível em http://blogueirasfeministas.com/2011/11/conceicao-evaristo/. Acesso em 01 

de maio de 2016. 
 

http://blogueirasfeministas.com/2011/11/conceicao-evaristo/
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indivíduo, quase sempre, possui convicção de sua subalternidade, em atribuição à 

sua raça. 

Vale ressaltar que o conceito de raça é problemático e polêmico, por ser um 

termo “sob rasura”. Estudiosos têm se dedicado à temática e ao processo de 

construção no decorrer do percurso histórico. Contudo, conforme Kabengele 

Munanga, são múltiplos os aspectos que intervêm em sua definição: 

 

O campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura 
global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os 
conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa 
nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra, etc. Por 
isso que o conteúdo dessas palavras é etno-semântico, político-
ideológico e não biológico (MUNANGA, 2003, p. 6). 
 

A origem etimológica do vocábulo raça está vinculada ao termo italiano razza, 

derivado do latim ratio e denota categoria, sorte, espécie. O conceito de “raça” possui 

o campo semântico e uma dimensão espacial e temporal. No latim medieval, indicava 

a descendência, a linhagem de determinado grupo de indivíduos que possuíam um 

ancestral e características físicas em comum. Posteriormente, evidenciado pelas 

Ciências Naturais, precisamente na Botânica e na Zoologia, para categorizar as 

espécies animais e vegetais até aquele momento conhecidas cientificamente, o 

conceito de raça foi conduzido para o campo das relações humanas pelos filósofos 

iluministas, no intuito de explicar a heterogeneidade humana (MUNANGA, 2003). 

Neste sentido, Munanga (2003) salienta que ao longo do século XVIII o 

fundamento usado para o reconhecimento e a classificação da raça foi a pigmentação 

da pele. Isto posto, na terminologia científica e no imaginário coletivo, a humanidade 

ficou dividida em raça branca, negra e amarela. Por volta do século XIX, ao critério 

“cor”, acrescentam-se os elementos morfológicos: o formato do nariz, do crânio, dos 

lábios, do queixo, etc. para a classificação das raças. E no século XX, em decorrência 

dos progressos da Genética Humana, alargaram-se os critérios e, a partir de 

pesquisas comparativas da época, concluíram que o conceito de raça não se 

sustentava, estabelecendo então a percepção de que raça não constitui uma realidade 

física, mas uma construção discursiva proposta a classificar os grupos humanos. 

[...] raça não é uma realidade biológica, mas, sim, apenas um conceito, 
aliás, cientificamente inoperante para explicar a diversidade humana 
e para dividi-la em raças estanques. Ou seja, biológica e 
cientificamente, as raças não existem. [...] Os patrimônios genéticos 
são diferentes, mas essas diferenças não são suficientes para 
classificá-las em raças (MUNANGA, 2003, p. 5-6). 
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Durante bastante tempo o termo “raça” foi aceito predominantemente pelo viés 

biológico, científico e antropológico, decorrendo a existência de mais de uma raça: 

negra, branca e amarela. Em 1988, a Associação Americana de Antropologia (AAA) 

declarou esse conceito de raça como sem qualquer validade científica.  

 
A verdade é que não existem raças: não há nada no mundo capaz de 
fazer tudo aquilo que pedimos que a raça faça por nós. O mal que se 
faz é feito pelo conceito, e por suposições simplistas – mas 
impossíveis – a respeito de sua aplicação. Falar de “raça” é 
particularmente desolador para aqueles de nós que levamos a cultura 
a sério. É que, onde a raça atua – em lugares onde as “diferenças 
macroscópicas” da morfologia são correlacionadas com “diferenças 
sutis” de temperamento, crença e intenção –, ela atua como uma 
diferença de metáfora; e só o faz ao preço de biologizar aquilo que é 
cultura, a ideologia (APPIAH, 1997, p. 75). 
 

Appiah defende que o termo “raça” é um princípio que situa e organiza o 

pensamento em torno de um pan-africanismo2. O autor cita Du Bois – militante do 

movimento negro nos Estados Unidos, e assevera que a noção de raça, para ele, não 

seria um conceito biológico, contudo, sócio-histórico, isto é, a história não seria 

concebida por sujeitos, grupos ou povos e, sim, pelas raças; tais raças não seriam 

superiores ou inferiores, mas integrantes, complementares. Du Bois se distancia da 

ideia biológica e antropológica de raça, em direção a um pensamento sócio-histórico. 

Neste sentido, as raças, para Du Bois, significariam:  

 
[...] uma vasta família de seres humanos, em geral de sangue e língua 
comuns sempre com uma história, tradições e impulsos comuns, que 
lutam juntos, voluntária e involuntariamente, pela realização de alguns 
ideais de vida, mais ou menos vividamente concebidos (APPIAH, 
1997, p. 54). 

 

A construção de relações sociais é realizada a partir de critérios como as 

afinidades, os objetivos em comum, inclusos em um grupo, supostamente ligados à 

própria biologia. Porém, esses critérios não devem ser hierárquicos e, sim, apenas 

distintivos entre si, não valorativos. Em Ponciá Vicêncio (2003), a personagem-título, 

ao afastar-se da zona rural e migrar para a cidade, depara-se com os sinais da 

hierarquização.  

De modo geral, a desigualdade social também é colocada em questão no 

                                            
2 O Pan-africanismo é tradicionalmente considerado como um conjunto de relações unindo os 

africanos além das suas fronteiras territoriais (BRASIL, 2010, p. 1106). 
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romance, não direcionando as discussões apenas à raça, no entanto, aos 

inferiorizados. Apresenta-se, no texto, o cenário dos centros urbanos, em que se 

aglomeram pedintes nas escadarias de igrejas, nos parques e ruas, consequência, 

frequentemente, dos movimentos migratórios nos quais indivíduos como Ponciá 

abandonam lugares menores, no intuito de melhorarem a condição de vida. 

Contudo, esses deslocamentos nem sempre correspondem aos anseios do 

sujeito, e como consequências de frustrações, contribuem para que o sujeito passe 

por circunstâncias problemáticas. Ponciá vivencia dias difíceis ao desembarcar do 

trem. Ao chegar à cidade, passa a noite ao relento, logo depois, inicia seu percurso, 

procura um emprego e, apesar de saber trabalhar com o barro, arte aprendida com 

sua mãe, aceita executar o ofício de doméstica, função desempenhada por grande 

parte das mulheres pobres. A partir do entendimento da narrativa, observamos que 

o narrador é um artesão que costura o retalho das memórias da protagonista, 

constituindo a memória o cordão que une uma história a outra, construindo uma 

enorme colcha de histórias. Caracterizamos como uma narrativa em flashback em que 

o narrador reconta uma história já ocorrida, de forma fragmentada, trilhando os 

caminhos de sentidos da protagonista. A onisciência do narrador se agrega à voz das 

demais personagens. Em alguns fragmentos do texto ocorre um abrandamento da voz 

narrativa, sendo presumível inferir vozes de outras personagens, sobretudo a da 

protagonista, na qual traços da memória constroem o aparato para a organização da 

narrativa. 

Há uma rememoração que delineia o percurso da protagonista, considerando 

suas afeições, desamores, sua união com os familiares e a relação com os próximos. 

O texto favorece discussões identitárias da personagem-título, situada em uma 

herança identitária de Vô Vicêncio e põe em diálogo o passado e o presente, entre as 

recordações e as experiências, entre o palpável e o utópico.  

Ademais, personagens que constituem a narrativa constroem o tecido que dá 

base às memórias de Ponciá, mas são também independentes, pois constroem seus 

caminhos, cada uma à sua maneira, vivendo dramas e tragédias, expondo que os 

sofrimentos são coletivos. Contudo, o estudo se centra em Ponciá Vicêncio, que 

percorre simultaneamente o presente e o passado, em busca do Eu; essa procura se 

inicia pelo descontentamento de seu sobrenome. Em busca de uma afirmação e 

autoconhecimento, em algumas passagens, a personagem suplica por lugar no 

comando narrativo e sua voz se apresenta, assim, mais explícita, questionadora e 
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reflexiva. O discurso indireto, dado que a voz narrativa revela as ideias e ações das 

personagens, é polifônico, organizado pelas diferentes vozes presentes no enredo. 

Em consonância com uma perspectiva externa ao narrador, ligam-se as indagações 

da protagonista, que acometida por um “vazio”, é consciente do contexto de miséria, 

opressão e sujeição em que vive. 

O que desperta também bastante atenção na narrativa em estudo é que em 

alguns momentos a voz narrativa se embaraça com a fala da personagem, que conduz 

a história recuperando suas memórias. É conveniente ressaltar que o texto possui 

uma marca de oralidade bastante evidente, os traços da linguagem direcionam para 

as culturas africanas. Em algumas circunstâncias a narrativa em estudo se posiciona 

como um monólogo, propagando a intensidade da protagonista. Ademais, o narrador 

pode representar o griot existente em remotas tradições africanas, encarregado de 

disseminar os recontos do passado e resguardar a memória coletiva em uma 

época em que não faziam uso de arquivos, no aspecto físico, quando o registro da 

memória era a lembrança dos mais jovens. Os griots são significativos, visto que 

constituem uma das oportunidades de conservação da cultura, da história 

e, precipuamente, da identidade de uma sociedade. Através dos griots a 

memória, como sobrevivência identitária de determinada comunidade, era transmitida 

por gerações. 

Conceição Evaristo é representante de uma escrita não limitada a lamentos e, 

sim, a aflições, perturbações sobre questões referentes à identidade, à escravidão, ao 

racismo, ao pertencimento, aos afetos, à ancestralidade, à errância, à diáspora, ao 

corpo negro, à religiosidade, à branquitude, à negritude e à memória, de uma literatura 

empenhada com as origens e os valores culturais afro-brasileiros e/ou africanos. A 

obra Ponciá Vicêncio (2003) apresenta necessários temas e realidades pouco escritas 

na história editada do Brasil. Abismos, arrelias que aqui em nosso “verbo” chegaram 

muito mais nos diários lacrimejados, nas canções, nas rodas, mais do que nos 

parágrafos das bibliotecas, sonhos que frutificaram mais nas letras acompanhadas 

por instrumentos musicais. A narrativa não prima pela mágoa estéril, mas, sim, pela 

anunciação, pelos horizontes que abre com o seu estilo, é uma escrita poética, é 

a materialização do passado, das recordações, das histórias.  

Segundo Evaristo (2005, p. 1), “[...] a literatura surge como um espaço 

privilegiado de produção e reprodução simbólica de sentidos.” Assim sendo, o 

afrodescendente busca o reconhecimento de sua cultura, de seus valores, 
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características, buscando sua autorrepresentação. A literatura utilizada por bastante 

tempo para menosprezá-lo terá outro desígnio: difundir o orgulho de uma identidade 

própria, de um indivíduo que se reconhece negro sem qualquer restrição. Assim, como 

reforça a autora: 

 
Apreender-se da sua história e cultura, reescrevê-la conforme a sua 
vivência, em uma linguagem que possivelmente libertadora, é o 
enorme desafio para o escritor afro-brasileiro. Ele escreve, se 
comunica através de um sistema linguístico que veio aprisioná-lo 
também, enquanto código representativo de uma realização linguística 
da cultura hegemônica (EVARISTO, 2010, p. 9). 
 

A narrativa em questão também estabelece relação com a discussão a respeito 

da produção literária dos autores afrodescendentes, o que ratifica a importância da 

ficção de Evaristo para a literatura.  

Nesse tipo de literatura, frequentemente as imagens de africanidade permeiam 

a prosa, inserindo marcas de objetivo a se alcançar. Opondo-se a teorias que, 

declarando a soberania dos brancos e a subalternidade dos negros, afirmaram essa 

disparidade, com discursos legalizadores da missão colonialista, a intitulada literatura 

negra reconheceu o triunfo empreendido pelos movimentos de afirmação dos direitos 

dos negros a serem respeitados como cidadãos nos âmbitos colonizados. Esses 

movimentos se consolidam com a redescoberta das culturas africanas e dos rastros 

de uma história que ficou ocultada, esquecida. 

Glissant (1990) discute as formas como o reconhecimento da herança africana 

se manifesta nos ambientes do Novo Mundo, interpretando-as por meio dos conceitos 

de retour e détour. O retour representa um retorno às origens. Já o détour enaltece a 

presença africana em localidades externas ao continente e as marcas dessa presença 

nas culturas mestiças. De alguma forma, é possível perceber os movimentos 

mencionados por Glissant (1990), sobrepostos em expressões que têm relação com 

os rituais e culturas africanas.  

A literatura é um meio singular de construção da identidade, sobretudo se 

analisarmos as propostas afro-brasileiras e africanas de escrita literária em língua 

portuguesa, que revelam a representação da identidade cultural na literatura, não 

unicamente em construções de caráter estético e ideológico, como também em 

construções significativas que compõem modos de assimilação e apropriação da 

história de uma nação. 
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Contudo, a literatura produzida por negros, especialmente pelas escritoras 

negras, não possui, ainda, como se percebe, tradição dentro do cânone da história 

brasileira vigente e de críticos consagrados que, de certa forma, compõem o 

pensamento literário de nosso país, como se constata em publicações mais 

contemporâneas de historiografias reformuladas, como A literatura 

brasileira através dos textos (2007), de Massaud Moisés; Formação da literatura 

brasileira: momentos decisivos (2000), de Antônio Candido; História concisa da 

literatura brasileira (2001), de Alfredo Bosi, dentre outras. É fato que há um interesse 

pela temática negra, propiciando a leitura de autores/as negros/as e, por conseguinte, 

o desenvolvimento de pesquisas e reflexões a respeito de suas produções literárias 

em prosa e verso. Tal mudança de posicionamento, de certo modo, desconstrói a 

visão preconceituosa de antigamente, a qual considerava a prosa e a poesia da 

Literatura Negra ou Afro-Brasileira produzida por negros como não sendo literatura de 

fato. Como representação, o best-seller nos anos 60, Quarto de despejo: diário de 

uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, obra que além de concebida pela crítica 

especializada como objeto literário, é também considerada material de estudos 

antropológicos e sociológicos. Ao retratar, através de sua escrita, suas vivências, a 

escritora seguramente foi cautelosa nos cuidados da preparação de seu diário, apesar 

de não ter consciência das técnicas da teoria da narrativa, a continuidade da coerência 

linear dos relatos e, pelas abreviaturas dos nomes dos sujeitos envolvidos em alguns 

acontecimentos cotidianos da favela retratada pela autora; não podemos precisar se 

são especulações ou fatos criados por ela, com o intuito de vingar-se contra seus 

vizinhos, ela utilizava seu diário, também, como arma contra os vizinhos que a 

afrontavam. Independentemente de como é considerada, a relevância da produção 

de Carolina Maria de Jesus é que, embora tenha sido uma mulher iletrada, conseguiu 

dar voz a si e a milhares de mulheres negras em condição socioeconômica 

semelhante ou não, e denunciar suas vidas miseráveis e injustas. 

Outro fator que contribui para o emudecimento da voz negra em nossa literatura 

é a barreira que os escritores negros brasileiros têm para publicar seus textos, apesar 

de que isso seja também uma dificuldade comum aos autores brancos. Conceição 

Evaristo demorou anos para conseguir publicar a obra Ponciá Vicêncio (2003), em 

virtude da não aceitação dessa literatura, por não gerar lucro financeiro para as 

editoras, nas quais o público é sobremaneira constituído por brancos. 
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Ponciá Vicêncio (2003) está inserida na vertente da literatura afro-brasileira, ao 

realizar uma releitura do período de escravização e desconstruir a concepção de 

“cordialidade” e “democracia racial” exposta nos textos do século XIX ao XXI. 

Nesse viés, estudos como este podem mostrar, talvez, o valor e a visibilidade 

da literatura afrodescendente, fornecendo novos elementos, a partir de discussões 

das temáticas que serão abordadas, embora essa literatura esteja presente na 

sociedade desde sua constituição. Observamos que as narrativas afro rejeitam um 

discurso passivo, configurando-se semelhante a uma escrita que se contrasta ao lugar 

do Outro reservado ao negro. Assim, almejamos contribuir para uma releitura das 

intricadas relações étnico-raciais e para um maior reconhecimento da literatura afro-

brasileira. Deste modo, propomos realizar uma análise da narrativa em estudo, 

pretendendo com essa ação chamar a atenção dos leitores para a estética da escritora 

e, destarte, contribuir para sua visibilidade no cenário nacional. 

Não buscamos apresentar apenas viés teórico e, sim, de fato, construir a 

análise com o auxílio das áreas de conhecimento que se alinham à questão identitária, 

encarada como um processo de construção em permanente reinvenção, fruto de 

frequentes e complexas relações. O teórico e sociólogo jamaicano Stuart Hall, em A 

Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2011), aborda a identidade sob o 

aspecto histórico, político, econômico e social. Neste estudo, a autoidentificação do 

sujeito ou de uma nação no mundo contemporâneo é considerada elemento do 

problema da desestruturação das identidades individuais e coletivas. Essa 

desestruturação se ilustra, conforme o autor, pela complexidade de se afirmar uma 

autoimagem perante as aceleradas transformações sociais da contemporaneidade e 

pelo alto grau de complicação que abrange a vida dos sujeitos. Deste modo, a 

chamada “crise de identidade” é encarada como um processo mais abrangente de 

mudança, que desarticula as estruturas e processos centrais das sociedades 

contemporâneas e agita os quadros de referência que ofereciam aos sujeitos uma 

ancoragem estável no mundo social (HALL, 2011, p. 7). 

Sobre a configuração das identidades, Stuart Hall (2011; 2006) chama nossa 

atenção para o fato de que as sociedades são caracterizadas pela “diferença”, pelas 

incompatibilidades sociais e pelos “deslocamentos de posições”, transformando a 

representação das identidades. A identidade se une a um sentimento de 

pertencimento a culturas raciais étnicas, religiosas, linguísticas e, sobretudo, 

nacionais. Assim, sobre identidade, encontramos, nos estudos de Hall, uma 
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conceituação mais adequada para relacioná-la à literatura afrodescendente em 

questão, pois na ficção de Evaristo encontramos claras referências que apontam para 

tal pertencimento cultural étnico negro.  

A base da pesquisa se centra, prioritariamente, na obra Ponciá Vicêncio (2003), 

de Conceição Evaristo, e o estudo que segue se divide em três capítulos. Autores 

como Hall (2009; 2011), Glissant (2005), Fanon (2008), Bernd (1987; 1988, 2003), 

Munanga (2012; 2003), Gilroy (2012), Silva (2014), entre outros, serviram de 

referencial teórico ao longo da pesquisa. Para tanto, esta dissertação se estrutura do 

seguinte modo: no primeiro capítulo são discutidas algumas questões sobre Literatura 

Afro-Brasileira, considerando esta literatura um processo em devir. O prefixo “afro” 

confere um acréscimo significativo. Todavia, cabe questionar: Que aspectos 

individualizam esta produção? As pesquisas de Zilá Bernd (1988b) nos permitem 

definir particularidades na produção literária afro-brasileira. Também, nesse primeiro 

capítulo, faremos um estudo sobre as interfaces de Conceição Evaristo: da mulher 

negra à escritora. Nesse momento do trabalho, dialogaremos com estudos sobre 

conceituações da Literatura Afro-brasileira. Em continuidade, discutiremos a temática 

da diáspora negra na narrativa em estudo.  

No segundo capítulo, abordaremos, sobretudo, as teorias acerca do conceito 

de identidade, de Hall (2009; 2011), e Errância, de Glissant (2005), Silva (2014), 

dentre outros autores e pesquisadores definidos como guia teórico, propostos no 

projeto de pesquisa, assim como as implicações que esse termo desencadeia. Para 

tanto, analisaremos a questão identitária relacionada ao processo de errância 

diaspórica, atrelada às recordações que são frequentes na ficção de Evaristo (2003). 

As marcas étnicas serão apontadas aqui através desses processos, que seguem a 

personagem-título durante o enredo. Por fim, no terceiro capítulo analisaremos a 

relação da protagonista com as demais personagens e sua contribuição para a 

reescrita da identidade negra de Ponciá.   

Reafirmamos que a escolha do corpus se deu em virtude da obra literária de 

Conceição Evaristo ser representativa da cultura afro-brasileira, além de problematizar 

o espaço social que o negro ocupa ou busca ocupar na sociedade. Pretendemos, a 

partir da análise da obra, estabelecer tais compreensões e utilizando, sobretudo, os 

conhecimentos referentes às teorias pós-coloniais e pesquisas sobre a literatura 

negra, pois as questões abordadas na narrativa em estudo podem ser ilustradas a 

partir da perspectiva dessas discussões teóricas.  
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Por conseguinte, enfatizamos que o estímulo à permanência de uma 

determinada obra literária sucede da (re)leitura deste objeto artístico, principalmente, 

das (re)leituras desenvolvidas por reflexões acadêmicas. Portanto, nossa pesquisa 

busca apresentar ao leitor uma abordagem interpretativa atual de Ponciá Vicêncio.  
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1 LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: interfaces de Conceição Evaristo 

 

1.1 Literatura afro-brasileira: algumas reflexões 

 

Há contrários e adeptos no que se refere à classificação da literatura 

afrodescendente, negro-brasileira e afro-brasileira. Essa contenda se estabelece 

quando os/as autores/as negros/as são evidenciados/as. Salientamos que os que se 

opõem à utilização das variadas terminologias literatura afro-brasileira, 

afrodescendente e negra, argumentam que a especificação é problemática, pois 

insinua um julgamento, uma estigmatização da literatura produzida por negros, 

acarretando dano ao reconhecimento da mesma. Os adeptos da conceituação 

literatura afro-brasileira, em contrapartida, intercedem pela visibilidade que pode 

propiciar ao texto literário de autores descendentes de negros e negros. 

Conforme Maria Nazareth Soares Fonseca (2011), a literatura feita por autores 

brancos não exige adjetivos, em virtude de sua integração acentuada no cânone 

literário, de fato os autores que formam o cânone possuem descendência de brancos, 

europeus, estando os autores negros em menor quantidade na tradição da literatura. 

Em referência à epígrafe inicial, segundo Abdias Nascimento (2011), os negros 

continuam excluídos, em vista disso, é necessária uma caracterização, classificação. 

Deste modo, Nascimento (2011) posiciona a questão, em uma prática transitória, 

contudo, inadiável. 

Assim, a literatura brasileira vem ganhando distintos delineamentos, diversos 

escritores se posicionaram a respeito de sua terminologia. No que concerne às obras 

literárias escritas por negros e tendo como personagem-protagonista o próprio negro, 

variadas nomenclaturas surgiram: literatura afrodescendente, literatura afro-brasileira, 

literatura negra, adicionada, também, por Cuti (2011), literatura negro-brasileira. 

Em relação a tais termos, observamos que alguns críticos, estudiosos, 

pesquisadores se direcionam tanto para literatura afro-brasileira quanto para literatura 

negra. Autores como Cuti (2011) julgam que o termo literatura negra oferece mais 

conformidade com a realidade dos processos que geram o racismo no Brasil e que o 

emprego do prefixo “afro”, por sua vez, transporta a marca do politicamente correto. 

Segundo o autor, o uso da expressão literatura afro-brasileira suaviza as questões 

raciais destacadas por essa literatura.  
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A palavra – negro é muito mais polissêmica e contundente. Afro-
brasileiro é um termo apaziguado de conflitos, lembra conceito forjado 
em gabinete. Muito menos rico que aquele. No Brasil, a ideologia da 
democracia racial prefere palavras mais amenas, que não tragam uma 
conotação conflituosa. Daí que, por detrás dessa similitude semântica, 
encontra-se uma guerra pela palavra, – guerra sem testemunhas, em 
que Osman Lins alertava estar sempre empenhado o escritor. Veja, 
um afro-brasileiro não necessita ser necessariamente negro. Ele pode 
ser mestiço ou branco, o que em certa medida é o mesmo. A 
polarização criativa perde seu impulso, a crítica ao racismo também. 
A renúncia à branquitude perde o sentido (CUTI, 2011, p. 60). 

 

As questões tratadas por Cuti (idem) encaminham para reflexões sociológicas 

das expressões utilizadas na discussão de textos produzidos por autores/as 

negros/as, propagam o tom polissêmico que essas terminologias transportam. À 

medida que Cuti destaca a semântica da terminologia literatura negra, Zilá Bernd 

(2011) opta por literatura afro-brasileira, considerada pela autora um recurso 

significante e, quiçá, mais adequado, pelo fato de conectar a literatura ao Brasil e à 

cultura, dando-lhe um caráter identitário. 

         Para Cuti (2010, p. 12), “[...] a literatura é poder, poder de convencimento, de 

alimentar o imaginário, fonte inspiradora do pensamento e da ação”. Durante bastante 

tempo, a literatura colaborou para a constituição de um imaginário negativo sobre o 

negro. A literatura não é mera representação social, contudo, dialoga com a 

sociedade, transformando-a. Evidenciamos que a natureza militante da literatura 

negra, que durante séculos vem sendo estabelecida na perspectiva de anular o âmbito 

de subalternidade da segregação que restringe o negro em nossa sociedade. 

Ainda para Cuti (2010, p. 12), a literatura “precisa de forte antídoto contra o racismo 

nela entranhado”. Notadamente os que experienciaram os infortúnios, as desgraças, 

as adversidades, conduzem a ação de elaborá-la. De tal modo, Cuti (2010, p. 13) 

afirma que “os autores nacionais, principalmente os negro-brasileiros, lançaram-se a 

esse empenho, não por ouvir dizer, mas por sentir, por terem experimentado a 

discriminação em seu aprendizado”. 

Lima Barreto, um dos mais expressivos escritores brasileiros, filho de ex-

escravos, descrevia-se como um sujeito sociável, conversava com todas as pessoas 

de condições e classes, desse modo, toda a sua produção é escrita com uma 

perspectiva de morador de subúrbio, do intelectual negro e pobre que convivia com a 

população sofrida, dá voz a uma fala que precisou de bastante tempo para se impor. 

Lima Barreto se irritava diante de exibições de riqueza e se comovia diante dos 
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habitantes do subúrbio que iam descalços enterrar seus mortos. Romancista, cronista 

e contista, cidadão que garantiu aos seus contemporâneos que a vida havia de ser 

um protesto eterno contra todas as injustiças, reagiu com escárnio à elite hipócrita 

brasileira, considerada por ele preconceituosa. Nesse sentido, Manoel Freire diz que:  

 
Não se deve esquecer, entretanto, que o fato de Lima Barreto muitas 
vezes encarar a literatura menos como arte e mais como exercício de 
análise da sociedade e estudo da condição humana deve-se, 
sobretudo, a sua deliberada opção por uma literatura militante, na qual 
pudesse tratar com “absoluta sinceridade” os problemas que afligiam 
a sociedade de seu tempo, os quais o afetavam diretamente (FREIRE, 
2014, p. 87). 

 

Enfatizamos que Lima Barreto assumiu um posicionamento crítico, irônico, 

combativo, e sua contribuição para a literatura brasileira é inquestionável, assim como 

para a Afro-Brasileira. Para Octávio Ianni, Lima Barreto assumiu, em suas obras, "a 

problemática do negro de modo aberto, pleno, em suas dimensões humanas, sociais, 

culturais e artísticas" (IANNI, 1988, p. 6). O desejo por apresentar os que estão às 

margens da sociedade incitou a escrita do ficcionista, colaborando, portanto, para uma 

visão mais respeitosa sobre o negro: um enfoque em que representava, de modo 

adequado, a condição a que estava submetido o sujeito pobre e negro no período pós-

abolição. Ianni (1988) assevera que é nesse contexto que o negro passa a ocupar o 

não-lugar na sociedade: "lumpenizado no lugar de livre; proletarizado em condições 

adversas, em face das vantagens e dos favores concedidos por fazendeiros e 

governadores aos imigrantes; discriminado em termos sociais, econômicos, políticos 

e culturais” (IANNI, 1988, p. 5). 

Em contraste com o poder hegemônico, e ciente de sua cultura, produziu uma 

literatura engajada, militante. A sua irritação crescia diante dos comportamentos e 

regras racistas de uma sociedade injusta. Segundo Freire (2014), a obra “Diário 

íntimo”, de Lima Barreto, forma um “repositório de confidências íntimas”, onde o autor 

despejou suas angústias e amarguras advindas, sobretudo, da segregação social. O 

“Diário íntimo”: 

 
[...] serve de roteiro para se penetrar nas três dimensões fundamentais 
da sua escrita: a dimensão intelectual, que compreende tanto os 
projetos literários como a visão de mundo do escritor; a dimensão 
biográfica, na qual se revela um homem revoltado em face das 
injustiças sociais que atingiam a maior parte da população brasileira, 
inclusive ele próprio, também vítima da ordem excludente (FREIRE, 
2014, p. 88). 
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Em linhas gerais, por volta de 1970, no Brasil, principiaram-se discussões 

sobre como denominar a literatura marcada por um “eu enunciador” que se admite 

negro, assumindo uma identificação com a origem africana. Conforme Sueli Meira 

Liebig (2003, p. 21), “afro-brasileiro é o termo politicamente correto para designar a 

pessoa da chamada ‘raça negra’, nascida em nosso país”. Ao listar as principais obras 

teórico-críticas e antologias, com publicação a partir de 1980, sobre essa literatura, 

afirmamos que no transcorrer do tempo ocorreu substituição na expressão literatura 

negra por literatura afro-brasileira; ressaltamos que ambas as designações 

coexistem.  

Para compreendermos as proposições da literatura afro-brasileira é necessário 

pensar sobre o porquê de uma literatura “afro-brasileira”, porquanto, os negros foram 

por bastante tempo apresentados pelo cânone, através de autores que denunciavam 

as péssimas condições escravistas em meados do século XIX. O escasso espaço 

concedido ao povo negro e à sua cultura na literatura canônica não elimina tal 

produção. Porém, o modo como o negro foi assinalado nestas produções, de forma 

caricatural, reprimido, frequentemente, como um artefato inanimado, sem voz, 

encarcerado em estereótipos, sentenciado a uma escravidão literária. 

Joaquim Manuel de Macedo, na obra “Vítimas Algozes”, obra publicada em 

1869, apresenta o personagem Simeão (escravo) do seguinte modo: 

 
[...] crioulo mimoso, perdido, malcriado pelas afetuosas 
condescendências e fraquezas dos senhores em casa, pervertido 
pelos deboches da venda e pelo veneno do crápula, ingrato pela 
condição de escravo, sem educação e sem hábito de trabalho, 
contando com a liberdade e não conseguindo era um perverso 
armando loucamente contra os seus senhores pelas mãos de seus 
senhores (MACEDO, 2010, p. 49). 

 
Alguns escritores não deram importância à presença de povos de ascendência 

africana em seus escritos, ou apresentavam essas personagens de forma 

estereotipada, assim como no fragmento da narrativa “Vítimas Algozes” (1869), no 

qual percebemos a descrição do escravo como um pervertido, cruel, pérfido, 

demonizando-o, expondo-o como vilão. Lamentavelmente, inúmeras marcas foram 

construídas e são reiteradas em narrativas na contemporaneidade. 

Entre as diversas vertentes marginalizadas pelo cânone, a Literatura Afro-

Brasileira se faz presente mediante o engajamento de autores/as negros/as. 
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Compreendemos, não obstante, que os empenhos para o reconhecimento da 

produção literária negra, comprometida etnograficamente ou não com a identidade 

étnica afrodescendente, através do cânone nacional, possui suas raízes previamente 

à abolição da escravatura. Podemos atribuir o fato dessa literatura ainda não ter se 

consolidado no meio canônico a alguns princípios que colaboram para o seu entrave, 

pois o Cânone, ou seja: 

 
[...] um conjunto de textos que passou pelo teste do tempo e que foi 
institucionalizado pela educação e pela crítica como clássicos, dentro 
de uma tradição, vem a ser o pólo irradiador dos paradigmas do quê e 
do como se escreve, do quê e do como se lê. Tradicionalmente, a sua 
constituição está pautada no processo de reprodução do mesmo, pois 
a força homogeneizadora que atua sobre a seleção reafirma as 
identidades e afinidades e exclui, portanto, as diferenças, posto que 
essas são incompatíveis com um todo que se quer uniforme e coerente 
em termos de padrões estéticos de excelência, argumento geralmente 
invocado na ratificação do estatuto canônico de uma obra (SCHMIDT, 
1996, p. 116). 
 

O percurso do negro brasileiro na literatura é caracterizado primeiramente por 

uma narrativa descritiva, em que sobressaem minúcias sobre a vivência, religiões e 

hábitos. A partir do século XIX surgem os primeiros manifestos autênticos, em 

combate à escravidão, divulgados em jornais. Cruz e Sousa, Lima Barreto e Luiz 

Gama expressaram em suas obras o incômodo em relação ao preconceito racial. 

Entre os séculos XIX ao XX, esse engajamento era solitário, sem nenhuma 

organização com a mesma finalidade. Conforme Cuti: 

 
Luiz Gama e Cruz e Souza atuaram em prol da abolição da 
escravatura ao lado de brancos liberais. Lima Barreto aproximou-se 
de correntes de esquerda que iniciavam suas atividades no Brasil. 
Entretanto, do ponto de vista literário, foram solitários, em especial no 
empenho de sua afirmação racial ou crítica ao racismo [...] com base 
em suas experiências de serem racialmente discriminados, 
desenvolveram textos nos quais deixaram transparecer um 
posicionamento diferente pela constituição de um sujeito étnico negro 
(CUTI, 2010, p. 63). 

 
Luiz Gama nasceu em Salvador, conseguiu ser alfabetizado após os 17 anos 

de idade. Intelectual autodidata, foi um dos grandes abolicionistas do país, 

considerado o primeiro poeta a assumir a etnia negra em sua escrita, no século XIX, 

foi um abolicionista que fez uso da intelectualidade para a libertação de negros 

escravizados. Gama foi escravizado e conseguiu superar essa condição social 

praticamente intransponível. Em seu livro de poemas “Primeiras Trovas Burlescas de 
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Getulino”, publicado em 1859, o autor satirizava a nobreza da época, no período em 

que se estabelecia uma brasilidade constituída principalmente pelo indianismo 

ufanista, de modo lírico e satírico, escreveu com base no ponto de vista de um sujeito 

negro. O texto de Luiz Gama ironiza e denuncia a condição do negro, como vemos no 

seguinte poema: 

 

No álbum do meu amigo J. A. da Silva Sobral 
 

Se tu queres, meu amigo, 
No teu álb’um pensamento 

Ornado de frases finas, 
Ditadas pelo talento; 

 
Não contes comigo, 
Que sou pobretão: 

Em coisas mimosas 
Sou mesmo um ratão 

 
Não falo de flores, 

Dos prados não falo, 
Nem trato dos sinos 
Porque têm badalo; 

  
Da rola que geme, 
À borda do ninho, 
Do tênue regato 

Que corre mansinho; 
 

[...] 
 

Ouvindo o conselho 
Da minha razão, 
Calei o impulso 

Do meu coração. 
 

Se o muito que sinto 
Não posso dizer, 
Do pouco que sei 

Não quero escrever. 
 

Não quero que digam 
Que fui atrevido; 
E que na ciência 
Sou intrometido. 

 
Desculpa, meu amigo, 
Eu nada te posso dar; 

Na terra que rege o branco 
Nos privam té de pensar!...(GAMA, 2000, p. 31) 

 



32 
 

No mesmo período de Primeiras Trovas Burlescas, de Gama, foi publicada a 

narrativa abolicionista Úrsula, primeiro romance de autoria negra, da romancista 

maranhense Maria Firmina dos Reis, esquecida por bastante tempo no cânone da 

literatura brasileira. Escrita de uma mulher nordestina e negra, que põe em questão 

as amarguras do negro escravizado; ademais, a escritora se situa em prol de um Brasil 

sem preconceitos, cujas diferenças de raça, gênero e classe não constituam distinção 

no âmbito social.  

Outro exemplo a se mencionar diz respeito a Joaquim Maria Machado de Assis, 

uma figura exponencial da literatura de língua portuguesa em todos os países. 

Juntamente com Lima Barreto, Cruz e Sousa e Maria Firmina dos Reis forma o grupo 

de precursores da literatura negra. Machado de Assis sempre se opôs à escravidão, 

entretanto, existia um acanhamento quanto ao emprego de uma escrita panfletária no 

texto literário. Contudo, em alguns textos, protegia-se utilizando pseudônimos. É fato 

que parte da crítica brasileira considera o escritor alienado sobre os problemas sociais 

de seu período, principalmente à condição escravista dos afro-brasileiros, que 

persistiu no decorrer de sua existência. 

Não há herói branco e nem negro na produção de Machado de Assis, seus 

textos são anti-heroicos, antiépicos. Brás Cubas se encontra morto na primeira página 

do livro, e o autor não enterra, faz esse defunto jogar os podres dessa classe 

escravista, dominante, ao longo de toda a narrativa, ressaltamos que o livro foi 

publicado primeiro na revista brasileira, ou seja, esse defunto entrava todos os 

domingos nas casas dos senhores de escravos, apresentado em formato de folhetim, 

em pequenos capítulos, isso em 1880, oito anos antes da abolição, sendo que o 

grande livro da abolição, que é o “Abolicionismo”, de Joaquim Nabuco, é de 1883, três 

anos depois.  

É importante enfatizar que encontramos a presença da negritude do referido 

autor mais evidente nos contos e crônicas. Alguns biógrafos e pesquisadores o 

acusam de branqueamento e aburguesamento, e completa omissão política diante 

das tragédias sociais de sua época, ‘como a escravidão’. Porém, os estudiosos 

admitem esse posicionamento, exatamente porque tem como base suas pesquisas 

acerca da presença inexpressiva dos negros em suas narrativas. Na posição de 

mestiço, escritor e funcionário público, não seria sensato expor uma crítica aberta à 

burguesia, em um amplo relato. É difícil saber qual seria o público leitor do autor em 

estudo, entretanto, supostamente poderiam ser componentes da categoria elitista, 
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escravista, senhorial e branca. E, consequentemente, em suas narrativas, seria 

complexo abordar assuntos referentes à sua afrodescendência.  

Conforme Nei Lopes (2006) no Dicionário Escolar Afro-Brasileiro, Machado de 

Assis inicia, aos quinze anos de idade, na literatura, pelas mãos do também afro-

brasileiro, Francisco de Paula Brito, editor, principiando um caminho próspero de 

escritor e jornalista. Não foi possuidor de escravo, não era descendente de burgueses, 

nem rico e, sim, um servidor que, pelo merecimento de sua obra, convivia de forma 

igualitária com a fidalguia do império. Em crônicas, narra que no dia 13 de maio 

comemorou, nas ruas, a abolição. 

No campo do discurso literário do século XIX, o desprezo à cultura africana era 

exposto em escritores que teoricamente eram a favor da abolição da escravatura3. O 

homem negro era frequentemente apresentado de modo estereotipado, através de 

características negativas, segundo aponta Assis Duarte: 

 
[...] os estereótipos do escravo vingativo e assassino, do feiticeiro 
deformado física e moralmente, ou da mucama pervertida que destrói 
a família do senhor, estão presentes em “Vítimas e algozes”, de 
Joaquim Manoel de Macedo; já a mulata assanhada, que seduz e leva 
o português à perdição, destaca-se nas páginas de “O cortiço”, de 
Aluízio Azevedo; e o negro de alma branca, reduzido a cão fiel ao 
senhor, ajuda a compor a figura do preto Domingos, personagem de 
José do Patrocínio em “Mota Coqueiro”4. Apesar de condenarem 
explicitamente a escravidão e de se envolverem na campanha 
abolicionista, que, inclusive, tem em Patrocínio um de seus líderes, 
tais autores deixam aflorar em seus textos as marcas discursivas 
oriundas do pensamento racial hegemônico [...] (DUARTE, 2007, p. 
251-252). 

 

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), uma situação ligada à 

escravidão se refere aos momentos em que se aborda o tráfico negreiro, por meio de 

                                            
3 No campo do discurso político abolicionista o negro era frequentemente considerado como 

um símbolo, e não em sua grandeza humana. O pensamento era findar a escravidão e 
razões econômicos também faziam parte, além da coerção oriunda de outros países. 

4 Os autores citados apresentavam uma postura puramente negrista em relação ao negro e a 
sua cultura: “o negrismo, enquanto manifestação especificamente literária, pouco tem a ver 
com a negritude, termo que engloba aqueles movimentos, surgidos nos anos 30, que 
reivindicam os direitos dos negros. [...] A busca do exotismo, a introdução de uma estética 
baseada na plástica dos fetiches africanos ou das máscaras polinésias e o retorno aos 
elementos primitivos da cultura. [...] Trata-se de um discurso plástico produzido por uma elite 
artística branca e europeia que incorpora uma temática negra para divulgá-la junto a um 
público também branco” (DUARTE, 2005, p. 579-580). 
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um jantar que a família de Brás Cubas organizou, em 1814, para celebrar a destituição 

de Napoleão: 

 
As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do 
minuete e do solo inglês; nem faltava matrona que prometesse bailar 
um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus 
bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro 
notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas 
que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já 
negociado cerca de quarenta cabeças, e outra carta em que… trazia-
as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O 
que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns cento e 
vinte negros, pelo menos (ASSIS, 1994, p. 530). 
 

Através da lembrança desse fato da infância de Brás Cubas, percebe-se que o 

tráfico de escravos era um tema banal na reunião social organizada por sua família. 

Os escravos compunham um produto comercial como outro qualquer. Oriundos de 

Luanda, eram calculados pelo número de cabeças, como se fossem rebanho. 

Desde o início da escravidão, em 1531, o negro tem sido importante 

personagem na literatura brasileira, especificamente no século XIX; nesse período 

encontramos a representação fiel e equilibrada da vida do negro nos romances. De 

modo geral, na literatura brasileira encontramos a representação do negro, também 

nas produções de José Lins do Rego, Graça Aranha, Coelho Neto, José Américo de 

Almeida, Rachel de Queiroz, Jorge de Lima, Jorge Amado, Érico Veríssimo, entre 

outros.  

Conforme estudos empreendidos por distintos teóricos sobre a especificidade 

dessa vertente da literatura brasileira, observamos questionamentos sobre a 

Literatura negra ou Literatura Afro-brasileira se apresentar como uma tendência da 

Literatura Brasileira, e não como uma literatura afro-brasileira, todavia, tal literatura 

é factual desde a constituição de nossas letras nacionais. Segundo Assis Duarte, essa 

literatura se presentifica desde a Era Colonial. Contudo, a escrita afro-brasileira 

é fundamentada por elementos que a diferenciam do conjunto de textos da nossa 

pátria. É precisamente essa questão que é discutida pelo autor, no texto “Literatura 

afro-brasileira: um conceito em construção”, do professor Duarte, fundador do site 

Literafro5. Duarte (2008) propõe alguns critérios para a adoção da 

                                            
5 Site de Literatura afro-brasileira, com textos e biografias de autores/as, além de artigos 

críticos sobre os/as mesmos/as [www.letras.ufmg.br/literafro]. 
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denominação literatura afro-brasileira, que são: a temática, o ponto de vista, a autoria, 

a linguagem e o público leitor: 

 

[...] a temática: ―o negro é o tema principal da literatura negra, afirma 
Octavio Ianni, que vê o sujeito afro-descendente não apenas no plano 
do indivíduo, mas como ―universo humano, social, cultural e artístico 
de que se nutre essa literatura. Em segundo lugar, a autoria. Ou seja, 
uma escrita proveniente de autor afro-brasileiro, e, neste caso, há que 
se atentar para a abertura implícita ao sentido da expressão, a fim de 
abarcar as individualidades muitas vezes fraturadas oriundas do 
processo miscigenador. Complementando esse segundo elemento, 
logo se impõe um terceiro, qual seja, o ponto de vista. Com efeito, não 
basta ser afro-descendente ou simplesmente utilizar-se do tema. É 
necessária a assunção de uma perspectiva e, mesmo, de uma visão 
de mundo identificada à história, à cultura, logo, a toda problemática 
inerente à vida desse importante segmento da população. Nas 
palavras de Zilá Bernd, essa literatura apresenta um sujeito de 
enunciação que se afirma e se quer negro. Um quarto componente 
situa-se no âmbito da linguagem, fundado na constituição de uma 
discursividade específica, marcada pela expressão de ritmos e 
significados novos e, mesmo, de um vocabulário pertencente às 
práticas linguísticas oriundas de África e inseridas no processo 
transculturador em curso no Brasil. E um quinto componente aponta 
para a formação de um público leitor afro-descendente como fator de 
intencionalidade próprio a essa literatura e, portanto, ausente do 
projeto que nortearia a literatura brasileira em geral. Impõe-se 
destacar, todavia, que nenhum desses elementos isolados propicia o 
pertencimento à Literatura Afro-brasileira, mas sim a sua interação. 
Isoladamente, tanto o tema, como a linguagem e, mesmo, a autoria, o 
ponto de vista, e até o direcionamento recepcional são insuficientes 
(DUARTE, 2008, p.12). 
 

Enfatiza-se que nenhum desses elementos, isolados, favorece a vinculação à 

Literatura Afro-Brasileira e, sim, a sua interação. Deste modo, o pesquisador elege a 

denominação “afro-brasileira”, estabelecendo relação com a cor da pele, enquanto 

“tradução textual”. Através do diálogo entre a temática, autoria, ponto de vista, 

linguagem e público, percebe-se a presença da literatura afro-brasileira em sua 

primazia. Portanto, ratificando, a literatura afro-brasileira é um conceito em devir, 

assim, em discussão, conforme nos alerta Duarte (2008). Comprova-se a grandeza 

de textos aglomerados, inclusos ou não na história da literatura. É uma produção 

racional, lúcida, que explicita de inúmeros modos o otimismo do ser negro, a mulher, 

o homem, festeja as divindades, os ancestrais, percorre, pelos espaços da história, 

possuindo caráter marginal e, sobretudo, denuncia o preconceito, a discriminação. Do 

mesmo modo que Luís Gama possui o mérito de ter primariamente revelado a 

hipocrisia do preconceito racial no Brasil, em plena época escravocrata, como poema 
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“Quem sou eu?”6, conforme Bernd: 

 
Pode-se atribuir a Cruz e Sousa igualmente o caráter pioneiro de 
Evocações que expressa, de forma trágica e dolorosa, o sofrimento 
dos que são vítimas de preconceito. Entre os “petits poèmes em 
prose7” de Evocações, talvez o mais instigante seja “Emparedado”, no 
qual o poeta assume-se de forma dilacerada sua condição de negro, 
criando esta eloquente metáfora do emparedamento para referir-se 
aos “muros” de preconceito e às duras regras de exclusão imposta a 
todos os que carregam, além da cor negra na pele, o estigma da 
escravidão. Na verdade, o poeta sente-se oprimido entre quatro 
paredes: a primeira constituída pelo egoísmo e pelos preconceitos; a 
segunda pela ciência e pelas críticas; a terceira pelos Despeitos e pela 
Impotência, e a última pela Imbecilidade e pela Ignorância (BERND, 
2003, p. 104). 
 

Desse modo, na produção de Cruz e Sousa há a presença de uma negritude 

que denuncia a tirania suportada pelos negros no século XIX, e censura o imaginário 

racial no Brasil. Cruz e Sousa vivenciou o sofrimento decorrente do racismo da 

sociedade brasileira, no período da escravidão e pós-abolição.   

De acordo com Luiza Lobo, em Crítica sem Juízo (2007), a literatura afro-

brasileira atual é repleta da ‘forma confessional’ de uma escritura de “perfil existencial” 

e que anseia por uma reconstrução da história do negro no Brasil. Desse modo, possui 

uma simbologia, uma particularidade e uma linguagem própria. A autora ainda 

argumenta que “só pode ser considerada literatura afro-brasileira [...] aquela criada 

por afrodescendentes que assumem ideologicamente sua identidade” (LOBO, 2007, 

p. 340). 

Lobo não restringe a literatura afro-brasileira a uma escrita puramente 

ideológica, política e não literária, o que a colocaria à margem da crítica estética de 

textualidade. O que se festeja é a criação de “condições para seu desenvolvimento. 

                                            
6 Em “Quem sou eu?”, o autor joga para a sociedade toda a complexidade das relações 

interétnicas vividas em seu tempo. Logo na epígrafe o eu lírico ironiza sua condição e 
questiona: “quem sou? Que importa quem? / Sou trovador proscrito, / Que trago na fronte 
escrito/ Esta palavra- Ninguém!”. A ausência de um ser por trás da fronte negra é a resposta 
do autor frente as condições de vida dos afrodescendentes. A ironia, outro traço marcante, 
cede lugar à sátira na última parte do poema, em que o mesmo eu lírico reconhece sua core 
assume sua postura e seu valor, ao dizer “se negro sou, ou sou bode/ Pouco importa. O que 
isto pode? / Bodes há de toda a casta, / Pois que a espécie é muito vasta. [...] uns plebeus, 
e outros nobres, / Bodes ricos, bodes pobres, / Bodes sábios, importantes, / e também alguns 
tratantes”. [...] pensar na contribuição de Luiz Gama é acompanhar um duplo movimento: a 
ousadia da criação e da estética adotadas, além da crítica ao silenciamento e à exclusão de 
tantos autores negros na história literária do país (DUARTE, 2014, p.60). 

7 pequenos poemas em prosa.  
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Está no mesmo caso a literatura de autoria feminina. O critério estético, portanto, tem 

de ser posterior à própria afirmação da literatura afro, sob pena de, em caso contrário, 

agir como filtro repressor à sua produção” (LOBO, 2007, p. 340). 

 
Focalizando a literatura afro que surgiu desde a década de 1970 como 
uma possibilidade de releitura cultural, percebe-se que, nesta fase, 
não importa sua qualidade, mas sim sua oportunidade. Noutros 
termos, até o momento, é o movimento ideológico que ele carrega para 
as consciências que torna um documento importante, para além dos 
estereótipos e independe de sua qualidade. É o próprio sintoma de 
sua emergência que altera a dialética do corpo da linguagem, que 
passa a expressar uma nova mensagem, pois inverte a ordem do 
colonizador e introduz novos parâmetros na discussão da cultura 
nacional (LOBO, 2007, p. 268). 
 

Luiza Lobo também opta pela designação “literatura afro-brasileira”, já que tal 

artifício é necessário para “arrancar a literatura afro-brasileira do seu reduto dentro da 

literatura em geral, que a trata como tema folclórico, exótico, ou como estereótipo, é 

preciso que ela seja feita, efetivamente, pelos afro-brasileiros” (LOBO, 2007, p. 331). 

De tal modo, a concepção de literatura afro-brasileira se relaciona à existência, no 

Brasil, de uma conexão entre textos, estabelecida por uma perspectiva negra de 

enxergar e perceber o mundo, comunicado por uma fala caracterizada, tanto na opção 

do nível lexical quanto no nível dos símbolos empregados ou da constituição 

do imaginário, pelo anseio de readquirir memórias perdidas.  

Isso posto, a literatura afro-brasileira ou negra, na escolha de grande número 

de poetas, é negra por exprimir a vivência comum da tirania e de discriminações 

sofridas por um grupo que deseja manifestar integralmente sua subjetividade. Elimina-

se, assim, uma poética tradicional que dominava na literatura brasileira, em que o 

negro era o Outro, era artefato, mencionado na terceira pessoa do discurso, isto é, 

(aquele de quem se fala), para passar a sujeito da enunciação (aquele que fala 

em primeira pessoa do singular ou do plural), à proporção que o autor se põe como 

porta-voz do grupo no qual está inserido.  

Segundo Lobo (2007, p. 328), a inserção de produções de escritores brancos 

ou sem um reconhecimento de pertencimento étnico ecoa como não valorização da 

literatura afro. Pois, “retirar da literatura afro o traço da negritude é novamente misturá-

la na produção geral em que se confundirá com a imensa quantidade de obras de 

autores brancos que falam sobre negros, quer vendo-o sob o ângulo dos estereótipos 

de modo consciente, quer de modo inconsciente”. 
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Zilá Bernd (1987) põe em discussão a ideia sobre o que principiou a ser 

designado literatura negra no Brasil, a partir da ocasião em que os autores afro-

brasileiros assumiram e organizaram uma postura individualizada na exposição dos 

textos literários produzidos por eles. Bernd (1987) se posiciona sobre uma questão 

que várias vezes é utilizada como premissa contrária à proposição de estudo e 

exposição dessa produção literária: o encadeamento entre texto e raça. Para a autora, 

a literatura que principiava a se sustentar com base em um mesmo passado histórico 

ligado à origem afrodescendente não se ilustraria unicamente pela “epidermização do 

texto”, isto é, o aglomerado de textos que intitulava literatura negra se relacionava ao 

que, conforme a autora, Leon François Hoffmann nomeou de “articulação de uma 

reivindicação”: os escritores compartilham de uma perspectiva semelhante ao 

expressarem a realidade, forma essa arrolada ao fato histórico de se constituírem 

afrodescendentes, de entenderem as marcas de uma escravização ancestral e de 

perceberem a necessidade da importância de sua contribuição cultural e política no 

centro do todo que compomos.  

Na literatura canônica, alguns escritores fizeram uso da temática do indivíduo 

negro, porém, não davam voz ao afrodescendente como sujeito, ou demonizavam o 

negro; quando abolicionistas, somente delatavam a angústia dos escravos, as 

repreensões físicas impostas pelo senhor branco e as condições cruéis impostas. 

No que concerne às produções da Literatura Brasileira, compreendemos que 

em parte desses escritos o sujeito negro inserido em um âmbito literário na maioria 

das vezes é abordado de modo negativo; nessa perspectiva, a representação do 

negro é exposta de modo grosseiro, subalterno, preconceituoso e vexatório, como 

vemos no poema a seguir: 

 

Que falta nesta cidade?................................. Verdade 
Que mais por sua desonra..............................Honra 

Falta mais que se lhe ponha............................Vergonha. 
 

O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 

Numa cidade, onde falta 
Verdade, Honra, Vergonha. 

 
Quem a pôs neste socrócio?........................Negócio 
Quem causa tal perdição?............................Ambição 
E o maior desta loucura?..............................Usura. 

 
[...] Quais são os seus doces objetos?....................... Pretos 
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Tem outros bens mais maciços?......................... Mestiços 
Quais destes lhe são mais gratos?....................... Mulatos. 

 
Dou ao demo os insensatos, 
Dou ao demo a gente asnal, 

Que estima por cabedal Pretos, mestiços, mulatos [...] (MATOS, 1976, p. 37). 
 

Gregório de Matos, de forma satírica agride a elite e, concomitantemente, os 

negros, mestiços e mulatos. No fragmento exposto, confere-se ao negro as 

adversidades, onde são destituídos de valores morais, corrompidos pela ambição, 

usura e, em função disso, são perniciosos; o negro é encarado como objeto em um 

ponto de vista distanciado.  

Além disso, na literatura feita por Monteiro Lobato também encontramos um 

espaço literário repleto de considerações negativas atribuídas ao negro. Na obra “O 

Sítio do Pica-Pau Amarelo”, a negra tia Anastácia é inserida no ambiente que assinala 

sua condição de subalternidade, posto que se encontra constantemente na cozinha, 

a serviço das outras personagens da narrativa; além disso, é encarada como um 

sujeito sem cultura.  

 
"Castigar, nada! - berrou Emília. - Todas as aves são de Deus e, no 
entanto, prendemos canários e sabiás nas gaiolas e comemos 
pombos assados sem que Deus se importe. Pensa que Ele fica o 
tempo todo prestando atenção nas aves do quintal do céu? Tem mais 
que fazer, boba. Além disso, anjo é coisa que há lá por cima aos 
milhões. Um de menos, um de mais, Deus nem percebe. Perdemos o 
anjinho por sua culpa só. Burrona! Negra beiçuda! Deus que te 
marcou, alguma coisa em ti achou. Quando ele preteja uma 
criatura é por castigo." Tia Nastácia rompeu em choro alto - tão alto 
que Dona Benta veio ver o que era. Emília explicou: - "Esta burrona 
teve medo de cortar a ponta da asa do anjinho. Eu bem que avisei. Eu 
vivia insistindo. Hoje mesmo insisti. E ela, com esse beição todo: 'Não 
tenho coragem... É sacrilégio...'. Sacrilégio é esse nariz chato." - 
"Emília! - repreendeu Dona Benta. - Respeite os mais velhos! Não 
abuse!" - "Bolas!" - gritou Emília retirando-se e batendo a porta. - 
"Como está ficando isolente!" - murmurou Dona Benta (LOBATO, 
1988, p. 80-81, grifos do autor). 
 

Como vimos, o sentimento de culpa pela evasão do anjinho é colocado em Tia 

Nastácia. O fragmento expressa que o trabalho estava centrado nos negros e 

evidencia a distinção de raça existente em um período em que o negro era 

escravizado, por interesses econômicos do grupo branco.  

Por conseguinte, a literatura afro-brasileira aparece para modificar o status de 

sujeição do negro ao branco, no discurso literário, pois antes os predicados do negro, 
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em seu perfil, professavam estereótipos, a título de exemplificação, a pele, o cabelo, 

o passado escravista, entre outros. Todavia, através das obras produzidas por negros 

e mulatos, a beleza do negro é apreciada, sua cultura e história ressignificadas, pondo 

em questão a “cultura” e estética da supremacia branca: 

 
Tendo sua gênese na rebelião, na insurgência contra a situação 
vigente, a literatura negra configura-se como uma forma privilegiada 
de autoconhecimento e de reconstrução de uma imagem positiva do 
negro. Nesta medida, o conceito de literatura negra emerge da própria 
característica dos signos: a de estarem em um permanente movimento 
de rotação, onde os signos que nos exilam podem vir a ser os mesmos 
que nos constituem na dimensão humana. O surgimento do que 
chamamos de literatura negra está, pois, relacionado com a 
compreensão desta rotatividade, isto é, com a compreensão de que 
um mesmo signo – NEGRO – pode remeter à ofensa e à humilhação, 
mas também pode ser assumido com orgulho (BERND, 1988, p. 95-
96). 

 
Ademais, há escritores que inserem uma impressão negra bem acentuada, de 

tal modo que no universo da escrita o negro passa a ter o propósito de se autoexaltar 

como sujeito, reinventando a si próprio. Bernd (1998) nos auxilia a entender essa 

questão: 

 
[...] a presença de uma articulação entre textos, determinada por um 
certo modo negro de ver e de sentir o mundo, e a utilização de uma 
linguagem marcada, tanto no nível do vocabulário quanto no dos 
símbolos, pelo empenho em resgatar uma memória negra esquecida 
legitimam uma escritura negra vocacionada a proceder a 
desconstrução do mundo nomeado pelo branco e a erigir sua própria 
cosmogonia. Logo, uma literatura cujos valores fundadores repousam 
sobre a ruptura com contratos de fala e de escritura ditados pelo 
mundo branco e sobre a busca de novas formas de expressão dentro 
do contexto literário brasileiro (BERND, 1988, p. 22). 

 
A literatura afro-brasileira contribui para a construção de uma identidade negra, 

assume a função de protesto em oposição às complexas e tênues formas de 

segregacionismo que persistem na coletividade, que ainda enxergam nos 

descendentes de africanos os sinais das centenas de anos de escravização, 

possuindo uma tendência de construir-se bastante próxima destes indicativos, 

deixando, ocasionalmente, sua energia poética. A literatura afro-brasileira possui uma 

propensão a tomar partido dos direitos de igualdade dos negros no Brasil. Ao levantar 

esta bandeira em favor dos direitos humanos e ao construir textos com tons de revolta 

e denúncia, esta literatura pode pôr em perigo sua literariedade, assim podendo se 

tornar o lugar-comum de representações estereotipadas. 
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Como se evidencia nas palavras da pesquisadora Bernd, o que efetivamente 

define a existência de uma literatura negra é o discurso, com o surgimento de um “eu 

enunciador” que se quer negro. Essa constituiria a principal distinção entre os demais 

autores, que somente usam o negro como tema. Conforme a autora, seria o critério 

presumível para conceituar a escrita negra como componente-chave que diferencia 

essas produções: 

 
[...] como uma espécie de divisor de águas entre um discurso sobre o 
negro, que sempre existiu na literatura brasileira, e um discurso do 
negro que corresponde ao desejo de renovar a representação 
convencional constituída ao longo dos séculos, quase sempre 
carregada de preconceitos e de estereótipos (BERND, 1992, p. 267- 
276). 

 

           Sob tal perspectiva, podemos definir a literatura afro-brasileira como aquela 

que surge de uma consciência negra, isto é, em que um “eu” enunciador adquire uma 

identidade negra, no anseio de reconquistar as raízes culturais afro-brasileiras e uma 

literatura de protesto contra a discriminação da qual é vítima o povo negro brasileiro, 

embora ocorridos mais de cem anos da Abolição da escravatura. Bernd reflete sobre 

identidade como um processo ligado à ideia de alteridade, no processo de construção 

e desconstrução identitária na relação com a diferença. “Esta consciência da 

diferença para o negro brasileiro é o elemento sobre o qual se funda um projeto de 

superação da sua marginalidade histórica” (BERND, 1987, p. 38). 

Zilá Bernd (1988, p. 48) questiona “que fator será o determinante da fissura da 

qual se pode falar em literatura negra e não apenas em temática da escravidão?” E 

diz: “que esse demarcador de fronteiras é o surgimento de um sujeito de enunciação 

no discurso poético, revelador de um processo de conscientização de ser negro entre 

brancos”. Ratificando que não é apenas a tonalidade da pele do escritor que definirá 

e situará a sua produção como literatura negra, inclusive o seu posicionamento 

ideológico e o modo como ele encara a condição de ser um escritor afrodescendente. 

Ademais, Bernd (1987) já expunha angústia com o escasso interesse de 

algumas academias, no que diz respeito à análise da produção literária dos/as 

escritores/as afro-brasileiros/as. Atualmente, partilha-se a mesma angústia, pois, 

apesar de a discussão e o estudo sobre a afrodescendência terem evoluído muito, 

principalmente nas áreas da história, antropologia e sociologia, ainda há muito o que 

se realizar na área literária. Grande parte dos estudos mencionados pela autora 
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aborda a imagem do negro na produção de escritores reconhecidos na historiografia 

literária brasileira ou a propósito de questões referentes à conceituação da negritude 

ou identidade negra na literatura, e não a respeito dos textos literários de autores afro-

brasileiros contemporâneos, e sequer sobre autoras afro-brasileiras.  

Conforme Bernd (2002, p. 36), em seu texto “Enraizamento e Errância: duas 

faces da questão identitária”, o texto literário “pode ser um poderoso agente ou pelo 

menos um excelente coadjuvante quando se trata de construção, expressão e 

solidificação de diferentes coletividades ou de grupo etnoculturais”. Tais escritores têm 

no ato literário um “processo de construção e expressão de identidades”, as quais 

se evidenciam no cerne dos questionamentos, através de um incompleto jogo de 

“desmontagem de linguagens e de discursos”. 

Encontramos significativas pesquisas sobre a produção e estilo dos escritores 

afro-brasileiros, partindo, sobretudo, daqueles que iniciaram a divulgação de seus 

textos nos “Cadernos Negros”. No site Literafro, que como já mencionado, é 

decorrência do seu grupo de pesquisa, Duarte (2008) reúne artigos de diversos 

pesquisadores que têm se esforçado para analisar essa produção, além de textos dos 

mais valorosos autores da crescente literatura afro-brasileira. 

A literatura afro-brasileira possui traços e características singulares. Há uma 

literatura autodeclarada negra, de combate ao racismo, lugar de denúncia de 

resistência dos negros; ademais, têm-se o autor negro, o assunto negro, um ponto de 

vista negro, uma linguagem que busca traduzir esse ponto de vista. 

Ao refletir a respeito da expressão literatura negra, é conveniente mencionar o 

movimento do Renascimento negro (1920) e Negritude (1934), no qual Munanga, em 

seu livro Negritude, Usos e Sentidos (2012), cita as diversas acepções do vocábulo, 

entre os quais expõe o sentido cultural, a exemplo, a afirmação do sujeito negro pelo 

reconhecimento de sua cultura, iniciando pela poética. No que concerne aos 

movimentos, ambos transmitem a participação da literatura negra no panorama 

mundial. O Renascimento Negro surgiu nos Estados Unidos, enalteceu o negro, 

rebatendo os rótulos e intolerâncias referentes à cor da pele; o Movimento de 

Negritude foi concebido na França, exaltando os valores culturais africanos, até 

aquele momento marginalizado. Conforme Domingues (2005, p. 4), os intelectuais 

participantes do movimento argumentam que o sujeito deveria reconhecer a sua 

ascendência racial. Concomitantemente, proclamavam a liberdade de estilo, da 

configuração e da imaginação face aos padrões da literatura francesa.  
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Vale salientar que nos dias atuais, de certo modo, o negro, a despeito das 

desventuras, tem inquirido esta ‘sentença’ e batalhado pela concreta afirmação 

identitária negra. A cada dia as máscaras brancas são negadas e o negro evoca o seu 

negrume, sem o temor dos julgamentos da chamada sociedade hegemônica. 

Segundo Fanon (2008), o complexo de inferioridade passa pela cor da pele; possuindo 

uma triagem social, existe e somente será combatido quando o negro adquire noção 

das realidades sociais e econômicas, pois segundo Munanga (2012), aceitando-se “o 

negro se afirma cultural, moral, física e psiquicamente. Ele se reivindica com paixão, 

a mesma que o fazia admirar e assimilar o branco. Ele assumirá a cor negada e verá 

nela traços de beleza e de feiura como qualquer ser humano ‘normal’” (MUNANGA, 

2012, p. 43). 

Para Bernd (1988), a Negritude ocasionou para o Brasil “a reversão de valores”, 

transformando em positivo o que era negativo: 

 
Ao enumerar características físicas (carapinha, pixaim, lábios grossos, 
cor da pele etc.), o poeta8 inverte sua simbologia, elevando à categoria 
de símbolos positivos o que, na visada da cultura branca ocidental, 
fora minorizado e impregnado de conotações negativas. (BERND, 
1988a, p. 150), 
 

Destarte, no Brasil, as influências da Negritude corroboram e marcam as 

concepções da literatura negra. Tais fatos colaboram para a caracterização da 

literatura brasileira, favorecendo reflexões sobre a participação do negro na escrita 

literária no Brasil.  

Efetivamente, a discussão teórica que abrange a literatura negra no Brasil é 

complexa. Uma das principais discussões que abarcam essa literatura ocorre no que 

se refere à sua denominação. Contudo, nas colocações de Cuti (2010, p.31), “negro 

ou afro tanto faz”. Os conflitos existentes elencados se mostram nos títulos de muitas 

antologias brasileiras, como na Antologia contemporânea de poesia negra brasileira 

(1982), de Paulo Colina; Poesia negra no modernismo brasileiro (1988), de Benedita 

Gouveia Damasceno; Antologia negra brasileira (1992), de Zilá Bernd; Poéticas afro-

brasileiras (2002); Dicionário de personagens afro-brasileiros (2009); Introdução à 

literatura negra (1988); Identidades negras no romance brasileiro contemporâneo 

(2009); Antologia contemporânea da poesia negra brasileira (1982); Negro e cultura 

no Brasil (1987); Negritude e literatura na América latina (1987); Literatura e 

                                            
8 Vocábulo generalizado.   
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afrodescendência no Brasil: antologia crítica (2011); Antologia de Literatura afro-

brasileira (2004);  Brasil afro-brasileiro (2001); Literatura Afro-brasileira: 100 autores 

do século XVIII ao XXI (2014); Literatura Afro-brasileira: abordagens na sala de aula 

(2014); e nos “Cadernos Negros”, que após algum tempo passaram a se denominar 

“Cadernos negros: contos afro-brasileiros” e “Cadernos Negros: poemas afro-

brasileiros”. Esses títulos confirmam que ainda hoje, ambas as expressões são 

tomadas como sinônimas por muitos, cabendo ao autor, seja teórico, poeta ou 

ficcionista, a escolha da expressão que melhor corresponda ao seu posicionamento. 

Em inúmeros volumes, na questão da designação da produção de mestiços e 

negros no Brasil está presente a inquietude de concluir a contenda na escolha de uma 

nomenclatura. Os dilemas quanto à melhor definição de uma literatura que se 

relaciona com as indagações sobre raça/etnia fazem parte de um processo relevante 

e expressivo que tem, na literatura, um solo fecundo de significação.  

Florentina Souza analisou a história, o conteúdo e os objetivos, assim como a 

perspectiva política e literária da produção de autoria negra no Brasil, no século XX, 

publicada nos “Cadernos Negros” e no “Jornal do Movimento Negro Unificado” (MNU). 

Conforme a pesquisa, os textos de ambos os grupos de publicações, com autores de 

distintos estilos e linguagens, acabam por formar “um mosaico que tenta sustentar 

sua identidade no propósito comum de posicionar-se contra o racismo” (SOUZA, 

2005, p. 14). 

 Souza (2005) atenta para a questão de que essas publicações iniciam-se por 

volta de 1978 e 1981 e que, nesta ocasião, desenvolvia-se um diálogo íntimo entre 

marxismo e literatura. Na década seguinte, logo no início, esse cenário de influência 

altera-se e principia a notar-se no pensamento contemporâneo um maior 

entendimento da identidade como uma camada móvel, estabelecida no interior da vida 

cultural. A pesquisadora menciona como sinal dessa percepção adição do subtítulo 

“contos/poemas afro-brasileiros”, em 1995, nos “Cadernos Negros”, e compreende 

como estratégica a determinação de tornar clara a ascendência histórica dos 

escritores ali concentrados. Ao ressaltar essa origem, os escritores se declaram 

pertencentes ao grupo que, sendo afrodescendente, decide debater, na sua escrita, o 

lugar de pertencimento de uma perspectiva diversa da tradição em que foram 

instruídos. Para o grupo pertencente aos “Cadernos Negros”, a reformulação da 

história de seus antepassados africanos e a revalorização da imagem e voz do afro-

brasileiro são questões sempre atuais no que organizam como arte. Os escritores 
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agrupados nos “Cadernos Negros” abarcam, como pretexto de inspiração da escrita 

literária, a denúncia e a percepção de circunstâncias prejudiciais à saúde, à cidadania 

e ao bem-estar emocional/físico do povo afrodescendente; combatem, assim, em suas 

narrativas, ficções ou poemas, a invisibilidade e os modelos, estereótipos que 

abarcam os afrodescendentes em nossa cultura.  

Os “Cadernos Negros” marcam decisivamente a ascendência da literatura 

afrodescendente, ocasionando uma maior visibilidade à autoria negra, como Lia 

Vieira, Lepê Correia, Mel Adún, Geni Guimarães, Raquel Garcia, Esmeralda Ribeiro, 

Cristiane Sobral, Fausto Antônio, Lia Vieira, Miriam Alves, Lande Onawale, Conceição 

Evaristo, entre outros. Autores, em seu maior número, excluídos do comércio editorial 

e da academia, descobriram na coletividade a substancial ligação com o leitor. 

Temáticas como identidade étnica, diáspora, mulher negra, escravidão, herança 

cultural africana são rotineiras nas produções desses autores.  

A autodefinição de negros brasileiros que estão inseridos na produção cultural 

em nosso país é relevante, também, visto que um dos artifícios de invisibilização dos 

afrodescendentes surge da tradição do que os pesquisadores do tema chamam de 

artifícios de “branqueamento” dos afro-brasileiros que buscam atitudes de poder e/ou 

produção intelectual. Esse artifício se efetua por meio da afirmação inconsciente do 

próprio negro de que deve buscar reduzir as marcas étnicas e de comportamento de 

sua exterioridade e vida social que o atrelem a uma ancestralidade africana. Esse 

método corrobora o pensamento de que parte dessa população não estaria habilitada 

para papéis mais aprimorados. De tal modo, ao se apropriar de determinados papéis, 

a sociedade racista acredita que o afrodescendente possa “apagar os vínculos étnicos 

e os traços físicos, apagar a cor em situações determinadas [...] seu grupo étnico é 

esquecido para registrar apenas a excepcionalidade da situação” (SOUZA, 2005, p. 

36).  

Ainda, ao não encontrar elementos de identificação e referência em cargos 

intelectuais e/ou que gozam de conceito, consideração social, o afrodescendente 

tende a abraçar a concepção de que, para elevar-se, necessita extinguir qualquer 

amarração com sua ascendência. É evidente que o reforço desse preconceito se 

concretiza pela ação de reprodução de estereótipos negativos, a associação da 

imagem do homem negro à violência, à incapacidade intelectual, à volúpia excessiva 

e invisibilidade, entre outros. Na área das letras, há reverberações dessa prática, com 
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a marginalização dos autores afrodescendentes, na ausência de espaço editorial, na 

insuficiência de estudos sobre esse conjunto de autores nas esferas acadêmicas. 

Fanon (2008) nos apresenta que entre negros que têm uma posição social 

satisfatória, o conflito provocado pela discriminação pode camuflar-se por bastante 

tempo, não pelo fato de que ocorra o racismo, todavia, porque o negro pode não 

encontrar identificação com sua ancestralidade e, dessa forma, continuar sem a 

percepção de que é alvo de alguma segregação, numa negação que não o resguarda 

mais fortemente das consequências psicológicas danosas, visto que, por determinado 

contexto extraordinário, necessite enfrentar tal situação. O autor elucida a situação, 

aludindo ao panorama geral de suas experiências. Os antilhanos negros de classe 

média alta, quando precisavam migrar para a Europa para instruir-se, a exemplo, 

percebiam-se negros e alvos de racismo por parte dos europeus. Até esse momento, 

não tinham consciência da noção de inferioridade que continuamente associaram aos 

negros africanos. Essa nova concepção trouxe a Fanon (2008) o prisma do não-lugar 

do negro em condição colonizada: 

Eu era ao mesmo tempo responsável pelo meu corpo, responsável 
pela minha raça, responsável pelos meus ancestrais. Lancei sobre 
mim um olhar objetivo, minhas características étnicas [...] e então 
detonaram meu tímpano com o atraso mental, com as taras raciais, os 
negreiros e, sobretudo, com ‘y a bom banania’9 (FANON, 2008, p. 
106). 

 

Neusa Santos Souza, psicóloga, pesquisou como se evolui o processo de 

desenvolvimento emocional do negro na sociedade brasileira. Segundo a 

pesquisadora, o negro se desenvolve mergulhado em uma ideologia que lhe confere 

como positivos os valores, a história e os símbolos culturais eurocêntricos, opondo 

como inferiores e negativos os elementos, história, conduta e valores estéticos de 

ascendência africana. O afrodescendente se desenvolve sendo ensinado que sua 

aparência e sua ancestralidade não são boas, frustrando-se perante a impossibilidade 

de se tornar um indivíduo que valorize tal cultura. A maior agressão se lança quando, 

diante desse bloqueio, o sujeito fracassado conjectura como exclusiva opção no intuito 

de ser aceito, a negação de si, dos seus ascendentes e da sua feição em um método 

                                            
9 A expressão em evidência faz menção a rótulos e anúncios publicitários propagados por 

volta de 1915, para uma farinha de banana, em que a imagem apresentava o rosto de um 
soldado da infantaria senegalês com traje do batalhão colonial e estampando um sorriso, 
após denunciado por Léopold Senghor, como um sorriso estereotipado que dava um ar idiota 
à personagem, fortalecendo o preconceito generalizado. Tal sorriso, que ficou conhecido 
como ‘sorriso banana’, foi utilizado em vários anúncios nos anos 80. 
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de autoviolação. Sob tal ótica, configura-se uma procura neurótica, provocando ações 

de autoagressão constantes ao ser psíquico que se encontra em desenvolvimento. 

Souza (1983) expõe, em sua pesquisa, que o processo de ascensão social do 

afrodescendente no Brasil é geralmente análogo a um processo de insanidade, 

alienação de sua imagem étnica e do processo de branqueamento, no aspecto físico 

e na admissão de valores eurocêntricos. 

 
O negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o 
preço do massacre mais ou menos dramático de sua identidade. 
Afastado de seus valores originais, representados fundamentalmente 
por sua herança religiosa, o negro tomou o branco como modelo de 
identificação, como única possibilidade de tornar-se gente (SOUZA, 
1983, p. 18). 
 

Em Poesia negra no modernismo brasileiro (1988), Benedita Gouveia 

Damasceno expõe a dificuldade de definir ‘quem é negro no Brasil’, país que, por sua 

mestiçagem étnica e cultural, inseriu “crenças, línguas e hábitos” da cultura negra, 

fator que acentua “a consciência de uma unidade nacional, independente de raças” 

(DAMASCENO, 1988, p. 63).  

Conforme Benedita Gouveia Damasceno e Zilá Bernd, a designação literatura 

negra não deve ser apontada pela etnia, a qual não seria atributo primordial da 

literatura negra. Por sua vez, Álvaro Hattnher (2009) defende que é difícil que um autor 

branco reconheça uma identidade negra, isto é, reter um sentimento de exaltação a 

respeito da cultura negra. Nessa perspectiva, justifica que a literatura negra é a 

estabelecida por autores negros com um ponto de vista e experiência histórica de 

negro. Segundo Hattnher (2009), literatura negra é a experiência negra transcrita, 

posto que ela se apresenta através dos vocábulos, ícones e símbolos inclusos no texto 

literário. A literatura negra reflete a expressividade inventiva dos autores negros, além 

de enobrecer a identidade, ela é, sobretudo, uma produção que se opõe ao 

preconceito racial.  

Sob certo ponto de vista, tal confirmação da autora destaca uma acepção 

positiva, à proporção que consente ao brasileiro reconectar-se com elementos da sua 

história que lhe tem sido negada. Dessa forma, valoriza-se o reconhecimento de que 

os brasileiros receberam forte influência africana, independentemente de sua origem 

étnico-racial.  

Narrar a história de uma nação é determinar sua identidade. Para Bernd (2003, 

p.17) “a construção da identidade é indissociável da narrativa e consequentemente da 
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literatura”. Entende-se que o discurso da literatura afro-brasileira é o discurso da 

identidade, o discurso que ambiciona a desconstrução e reconstrução identitária 

inclusa neste sistema de sentidos, empregando como questão crucial a análise da 

noção de identidade nacional uniforme e homogênea. É notório que a segregação 

subalterniza o negro na construção da identidade, suprimindo-o da participação ativa 

na memória nacional. Destarte, julgamos que a literatura negro-brasileira:  

 
[...] nasce na e da população negra que se formou fora da África, e de 
sua experiência no Brasil. A singularidade é negra e, 
simultaneamente, brasileira, pois a palavra negro aponta para um 
processo de luta participativa nos destinos da nação e não se presta 
ao reducionismo contribucionista a uma pretensa brancura que a 
englobaria como um todo a receber, daqui e dali, elementos negros e 
indígenas para se fortalecer. Por se tratar de participação na vida 
nacional, o realce a essa vertente literária deve estar referenciado à 
sua gênese social ativa. O que há de manifestação reivindicatória 
apoia-se na palavra ‘negra’ (CUTI, 2010, p. 44-45). 
 

Conceição Evaristo também contribui para a reflexão sobre os traços dessa 

literatura. A autora apresenta elementos que estabelecem a Literatura Afro-Brasileira 

e a distinguem da Literatura Brasileira: 

 
Considero como elementos constitutivos de um discurso literário afro-
brasileiro: a afirmação de um pertencimento étnico; a busca e a 
valorização de uma ancestralidade africana, que pode ser revelada na 
própria linguagem do texto, na estética do texto; a intenção de 
construir um contradiscurso literário a uma literatura que estereotipiza 
o negro; a cobrança da reescrita da História brasileira no que tange à 
saga dos africanos e seus descendentes no Brasil; a enfática denúncia 
contra o racismo e as injustiças sociais que pesam sobre o negro na 
sociedade brasileira. E agora apresento um elemento vital na 
constituição de uma literatura afro-brasileira – a autoria [...] 
(EVARISTO, 2011 apud ASSIS; FONSECA, 2011, p. 114). 
 

Temos, no percurso histórico, autores precursores que realizaram publicações 

nos séculos XVIII e XIX, e que não estão marcados, ainda, pelas questões 

contemporâneas; o foco principal era a extinção da escravidão. E como já 

mencionado, autores do século XIX, como Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis 

e tantos outros autores, precisavam ter muito mais cautela ao escrever um discurso 

de protesto. A indignação perante o absurdo que era a escravidão deveria ser pautada 

com certa sutileza, pois o público leitor, em geral, era senhor de escravo.  

A Literatura Afro-Brasileira, cuja autoria negra conserva um empenho e 

engajamento com a etnicidade afrodescendente, surgiu com as produções de 
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determinados escritores, dentre eles: Luís Gama (1830-1882), filho de um aristocrático 

português e de uma africana, foi o pioneiro a dedicar versos de amor por uma mulher 

negra. Ressalta-se, ainda, Lima Barreto (1881-1922), com a obra Recordações do 

escrivão Isaías Caminha (1909). Menciona-se, também, Lino Guedes (1897-1951), 

escritor de O canto do cisne preto (1926), Urucungo (1936) e Negro preto corda noite 

(1936), sua poética é “marcadamente irônica, com alguma dose de autocomplacência 

e apelos de afirmação racial bem comportado” (PROENÇA FILHO, 2004, p. 14-15). E 

nesse conjunto distinto masculino figura, ainda, Maria Firmina dos Reis (1825-1917), 

com a obra abolicionista Úrsula (1859), considerada a primeira narrativa da literatura 

afro-brasileira, que “tematiza o assunto negro a partir de um ponto de vista interno e 

comprometido politicamente em recuperar e narrar a condição do ser negro em nosso 

país” (DUARTE, 2004, p. 279). 

Os textos dos autores anteriormente mencionados se harmonizam na escrita 

empenhada com a etnicidade afrodescendente, em que as marcas de etnia, classe ou 

de gênero, frequentemente não se ajustam com as características da Literatura 

canônica, de particularidades principalmente eurocêntricas. Acredita-se que para o 

escritor integrar a Literatura Negra ou Afro-Brasileira, preocupada com a temática 

negra, precisará comprometer-se com as questões relativas ao povo negro, sobretudo 

no Brasil. Desse modo, ao se integrar esse empenho étnico à vivência desse escritor, 

pressupõe condição basilar para que em sua escrita seja analisado tal engajamento. 

Todavia, quanto à escrita direcionada para os paradigmas dessa literatura, pode-se 

categorizá-las mediante duas perspectivas: a do não negro intitulado de negrismo e 

do olhar negro chamado de negritude. Daniela de Oliveira Barbosa Guedes (2005, 

p.627-628), caracteriza visivelmente essas terminologias: 

 
O negrismo possui elementos em comum com a vanguarda europeia, 
que busca o primitivismo africano, apenas para a descrição do negro, 
do que este possui de exótico, da mitologia de sua sensualidade e 
também o ambiente e os sons negros, como uma fonte de temas e 
formas. O texto negrista é um discurso produzido por uma elite branca, 
ou pelo menos de visão branca, que incorpora a temática negra. Este 
tipo de texto não se fundamenta na procura e/ou na afirmação da 
identidade negra, estas são características peculiares à negritude. 
Nesta perspectiva é que o negro, a partir de seu olhar de dominado, 
de oprimido, percebendo e desejando a mudança de sua condição na 
sociedade, torna-se apto a produzir uma arte denominada literatura 
afro-brasileira (GUEDES, 2005, p.627-628). 
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Por certo, a partir do século XX, ampliou-se a quantidade de pesquisadores que 

tratam da presença de uma vertente negra na Literatura Brasileira. Estudiosos como 

Duarte, Zilá Bernd, Maria Nazareth Fonseca, Cuti, Florentina Souza, Luíza Lobo, entre 

outros, discutem conceituações como “Literatura Negra”, “Literatura Negro-Brasileira”, 

“Literatura Afrodescendente” ou “Literatura Afro-Brasileira”. 

É já século XIX que a Literatura afro-brasileira conquista uma abrangência de 

leitores, por meio da poesia de Castro Alves, sobretudo, o texto literário produzido por 

Luís Gama. Castro Alves inseria em seus textos a temática dos escravos, no período 

de ebulição político-abolicionista, as poesias eram eloquentes, dessa forma, foi 

naturalmente inserido no cânone. Já Luís Gama suportou a estigmatização da cor. É 

considerado o precursor da Literatura Afro-Brasileira por teóricos como Zilá Bernd, 

Domício Proença Filho, entre outros. Conforme Heloisa Toller Gomes: 

 
O discurso literário brasileiro, no século XIX, foi impregnado pela 
ideologia social vigente [...]. Na verdade, poucos escritores 
abolicionistas foram capazes de ir além da ideologia racial da época, 
e de transcender os interesses de classe, os quais, conforme se sabe, 
moldaram a forma como se extirpou a escravidão não só no Brasil, 
mas na maior parte das Américas (GOMES, 1994, p. 389). 
 

Afirma-se que a literatura brasileira aparece permeada de estereótipos 

ultrajantes sobre o sujeito negro. Na Literatura Brasileira, percebe-se a bastardia do 

negro, posto que esse é exposto e caracterizado como exótico, no tocante ao seu 

porte físico ou ao enaltecimento sexual da mulher negra: "a imagem da linda mulata, 

numa sociedade como a colonial, em que a mulher era rara, é menos uma glorificação 

da cor negra do que uma glorificação da cor branca: a mulata era escolhida porque se 

aproximava mais da europeia do que da africana" (BASTIDE, 1992, p. 115).  

Acentuamos que ao analisar as correspondências entre discurso e imagem, 

Alfredo Bosi (1997) adverte que a imagem, essencialmente, aspira preencher a 

relação direta com o objeto. Ao ser reconstruída na linguagem escrita, a figura criada 

consente outra relação ainda mais intricada e repleta de diferenças elucidativas. Ao 

estabelecer uma representação que retrata as significações simbólicas, Evaristo 

adiciona aspectos que enriquecem sua escrita em novas acepções e aptidão poética.  

Assim sendo, a literatura afro-brasileira se designa, atualmente, pelo 

agrupamento de textos de literatos afrodescendentes comprometidos na estruturação 

de uma poética negra, e se volta ao período colonial, consistindo que a afirmação 

desta identidade cultural se atribui, em parte, ao empenho de resgate efetivado por 
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pesquisadores da área. Assim, segundo Duarte (2007), o romance Ponciá Vicêncio 

(2003): 

 
Se entendido como texto de autoria afrodescendente, tratando de 
tema vinculado à presença desse segmento nas relações sociais 
vividas no país, a partir de uma perspectiva identificada politicamente 
com as demandas e com o universo cultural afro-brasileiro e 
destacando ainda o protagonismo negro nas ações, em especial 
aquelas em que se defrontam com o poder e com seus donos, não há 
dúvida de que Ponciá Vicêncio não só preenche tais requisitos, como 
ocupa o lugar supostamente vazio do romance afro-brasileiro 
(DUARTE, 2007, p. 27). 

 

Desse modo, a narrativa citada pelo autor compreende uma narrativa escrita 

por uma mulher negra, com personagens negros, na qual se debatem temáticas 

referentes ao negro e, sobretudo, à condição da mulher negra subalternizada no 

panorama brasileiro.  

Gayatri Spivak, teórica indiana, em Pode o subalterno falar? (2010), salienta 

que a mulher negra possui uma dupla subalternidade. A autora se refere a uma 

coletividade subalterna. Todavia, o que constitui isso? Uma voz que não pode ser 

ouvida, isto é, “as camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos 

específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal e da 

possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK 

(2010, p. 12). Essa definição compreende que todo sujeito que não conquista 

representação na sociedade é subalterno, destarte, o subalterno precisa 

indispensavelmente de quem o represente, em virtude de sua condição submissa.  

Se a fala do subalterno é anulada, a mulher subalterna se situa em um 

posicionamento fronteiriço, devido às dificuldades implícitas às questões de gênero, 

visto que “se no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e 

não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 

obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 82). 

Ainda a respeito da fala do subalterno, e sobre as condições em que o indivíduo 

possa ter voz e que ela possa ser ouvida, Gayatri Spivak acentua que: 

 
Para o “verdadeiro” grupo subalterno, cuja identidade é a sua 
diferença, pode-se asseverar que não há nenhum sujeito subalterno 
irrepresentável que possa saber e falar por si mesmo. A solução do 
intelectual não é a de se abster da representação. O problema é que 
o itinerário do sujeito não foi traçado de maneira a oferecer um objeto 
de sedução ao intelectual representante (SPIVAK, 2010, p. 60). 
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O subalterno é privado de voz, um indivíduo sem fala, sem presença, excluído 

pela violência neocolonial. Spivak (2010) argumenta que seja proporcionada uma 

tomada de voz para esses sujeitos excluídos, a fim de que consigam, por conseguinte, 

adquirir a consciência a respeito de suas experiências, sendo capazes de apresentá-

las, em um processo de afirmação de suas identidades e deslocamento, mudança de 

fronteiras. 

É importante ressaltar que na obra em estudo o negro representa um sujeito 

fraturado e deixa de ser objeto, deixa de ser apenas temática, e passa a ser autor, 

encarando o mundo sob uma perspectiva coletiva e ao mesmo tempo particular “Foi 

o branco que criou o negro” e que os negros ao se autoproclamarem como tal, querem 

conscientemente “criar a si mesmos” (LOBO, 2007, p. 326), buscam uma 

autorrepresentação e fazer abordagens sobre si próprios.  

A escolha por abordar reflexões sobre literatura afro-brasileira determina 

contextualizar e situar Evaristo nesse panorama. Não se pretende problematizar a 

nomenclatura literatura afro-brasileira, porque a bibliografia consultada ratifica essa 

discussão. Não aprofundaremos sobre a discussão da nomenclatura afro-brasileira, 

por não ser o centro da pesquisa. Contudo, adotamos a terminologia afro-brasileira, 

quando necessário, na dissertação, conectando-o ao texto literário brasileiro e à 

cultura, para assinalar um caráter identitário.  

Assim, em virtude do exposto, notamos que a Literatura Afro-Brasileira 

intenciona atender à demanda histórica de um povo reprimido, embora combativo e 

resistente. Consideramos que são insuficientes as discussões sobre o universo afro-

brasileiro, e as distintas temáticas que esse universo abrange, bem como as críticas 

literárias disponíveis. Por fim, há que se reconhecer a existência de uma expressão 

literária afro-brasileira, presente em nossa sociedade desde a sua formação. 

 

1.2 Conceição Evaristo: escrevivências  

 
Da língua cortada, 

digo tudo, 
amasso o silêncio 

e no farfalhar do meio som 
solto o grito do grito do grito 

e encontro a fala anterior, 
aquela que emudecida, 

conservou a voz e os sentidos 
nos labirintos da lembrança. 

Conceição Evaristo  
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Conceição Evaristo cresceu ouvindo sua família contando estórias dos avós e 

bisavós. Durante a juventude, Evaristo lia bastante, precisou ler muito, pois para ela a 

literatura era uma maneira de buscar explicação para muitas coisas, era uma infância 

que não tinha televisão, rádio, restava-lhe somente a leitura. O primeiro contato da 

autora com a leitura ocorreu através das palavras, das estórias contadas em sua casa, 

somente depois teve acesso ao livro impresso, através de uma tia que havia se 

tornado servente da biblioteca pública em Belo Horizonte, o que fez com que Evaristo 

tivesse contato com os livros (DUARTE, 2006a). 

Em entrevista, indagada se iniciaria abordando a respeito de sua infância, 

Evaristo diz: “Sim, minha infância, apesar de tudo, é um período que gosto de 

relembrar. Digo apesar porque é uma etapa de minha vida fortemente marcada pela 

pobreza, pela carência material” (DUARTE; FONSECA, 2011, p. 103). É notório que 

durante a infância passou por problemas financeiros, não obstante, vivia envolvida 

pela fortuna das narrações contadas em família, atualmente, transfiguradas em 

memórias poéticas, segundo Evaristo apresenta em seu artigo “Gênero e etnia: uma 

escre(vivência) de dupla face”: 

 
Do tempo/espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa 
casa vazia de móveis, de coisas e de muitas vezes de alimento e de 
agasalhos, era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia 
contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos amigos contavam. Eu, 
menina, repetia, intentava. Cresci possuída pela oralidade, pela 
palavra. As bonecas de pano e de capim que minha mãe criava para 
as filhas que nasciam com nome e história. Tudo era narrado, tudo era 
motivo de prosa-poesia (EVARISTO, 2009, p. 5). 
 

Evaristo (2007) acredita que a gênese de sua escrita deriva do amontoado de 

histórias que ouviu quando criança. Palavras, lembranças de sua infância, histórias 

que faziam parte de seu lar e imediações, que traduzem a sua escrita ficcional.  

Como modelos de influência na sua disposição para escrever, a autora 

descreve alguns fatos vividos com a mãe, que apesar de não possuir instrução 

escolar, transferiu a importância dos registros textuais na imaginação da filha, através 

da oralidade. Um dos exemplos trata do que fazia sua mãe ao desenhar no chão um 

sol, em uma condição de anseio de influenciar o clima, fazendo com que o sol 

nascesse no céu, visto que o trabalho de lavagem de roupas dependia deste fato. 

Outro exemplo é a anotação das roupas entregues, caracterizava como um acordo 

entre patroa e lavadeira. Essas experiências deixaram em Evaristo, prematuramente, 
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a certeza sobre o valor do registro escrito. O último exemplo faz referência ao diário 

escrito pela mãe, como notas avulsas de fatos da vida que corria; marca como a 

possibilidade de integrar a vivência e o lírico também na escrita. Através desses 

escritos, a menina e, sucessivamente, a adolescente, já experimentando textos mais 

organizados, entende o ato de escrever como uma ação de invenção e engenho 

transformador. Conceição Evaristo explica: 

 
[...] retomando a imagem da escrita diferencial de minha mãe, que 
surge marcada por um comprometimento de traços e corpo (o dela e 
nossos), e ainda a um de diário escrito por ela, volto ao gesto em que 
ela escrevia o sol na terra e imponho a mim mesma uma pergunta. O 
que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes 
não letrados e, quando muito, semialfabetizados, a romperem com a 
passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? Tento 
responder. Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que 
se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever 
ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe 
um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua 
autoinscrição no interior do mundo. E, em se tratando de um ato 
empreendido por mulheres negras, que historicamente transitam por 
espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das 
elites, escrever adquire um sentido de insubordinação (EVARISTO, 
2007, p. 21). 

 
Essas mulheres mencionadas por Evaristo, entre as quais ela se insere, teriam 

lhe motivado o gosto de escrever, uma vez que batalhavam por se inscrever num outro 

espaço, distinto daquele que lhes era imposto por inúmeras articulações dominadoras. 

É relevante entender o quanto esse ato em benefício de sentimentos positivos 

estabelece relação com o ato da escrita, desde o início assinalado pelo anseio de se 

sustentar com voz própria, diferente do contexto de subalternidade que a vida 

aparentava querer-lhe impor. 

Evaristo, em sua escrita, faz uso de diversos temas por meio das metáforas 

que aparecem em inúmeras formas no seu texto literário: uma delas se trata da 

diáspora negra, entendida aqui como a representação da migração frequente que se 

sucede individual e coletivamente com suas personagens, abrangendo grupos negros. 

Esta temática se apresenta nos poemas, narrativas e se relaciona a uma aflição, 

ansiedade proveniente de uma procura ininterrupta por um espaço onde o negro se 

sinta valorizado e viva com dignidade. Outra tônica trata da irmandade feminina na 

produção de Evaristo; essa representação de solidariedade é mais oportuna se 

analisarmos suas personagens femininas. Na produção da escritora, sobretudo as que 

foram divulgadas no decorrer das edições dos “Cadernos Negros”, ao lado de suas 
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personagens protagonistas femininas, suas filhas e mães aparecem personagens 

masculinos; contudo, eles não são alcunhados, apelidados, nomeados, de ação 

sempre secundária, distintamente do que ocorre com as personagens femininas, que 

possuem sempre nome próprio, uma identificação. Essa preferência realizada pela 

autora sugere o propósito de enaltecer ações das mulheres, na maneira como são 

resolvidas e decididas questões familiares e em grupos afrodescendentes. A escritora 

cria em seus textos circunstâncias nas quais essa contribuição entre mulheres negras 

de diversas gerações recupera nelas a autoestima e estimula o vínculo ancestral. 

Na ficção de Evaristo, esse apoio, reciprocidade e ‘irmandade’ são intrínsecos 

às afrodescendentes, que constituem um tipo de união delineando a transferência da 

memória da tradição da cultura afro-brasileira e a prática de solidariedade em 

ocasiões complexas, em específico as que abarcam os conflitos de raça e gênero; na 

maioria das vezes, e com frequência, há conflitos ligados a questões de classe. 

Conforme a autora, sua produção é influenciada pelos fatos que viu, viveu, 

ouviu. Afirmou, em inúmeras entrevistas, que não possui a intenção de escrever e 

publicar sua autobiografia, justifica que não conseguiria contar a sua história de modo 

fiel, sem fabulizar nada, e afirma que seus escritos são “memórias ficcionalizadas”. 

Ratificamos isso através do texto introdutório de uma de suas obras:  

 
Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias não são 
inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a 
relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a 
narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O 
real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, o 
comprometimento (ou o não comprometimento) entre o vivido e o 
escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar 
estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma 
escrevivência (EVARISTO, 2011, p. 9). 
 

Acreditamos que essa escrevivência define a gênese da escrita da autora, 

ocupando a posição de autobiografia. E segundo Constância Lima Duarte (2010, p. 

231), a escrevivência “pode ser vista como provocação para o eu lírico transcender o 

biográfico”. Segundo Evaristo, essa expressão caracteriza melhor a sua escrita, que 

espelha o que ela é, seus pensamentos, e proporciona à autora abordar a si mesma 

e sem fazer nomeações, as personagens são criadas com base em algumas 

lembranças de sua infância e em histórias lidas, momentos vividos, canções ouvidas. 

O processo criativo se constitui alicerçado nessas experiências: 
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[...] creio que a gênese de minha escrita está no acúmulo de tudo que 
ouvi desde a infância. O acúmulo de palavras, das histórias que 
habitavam 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. Na origem da minha escrita, ouço gritos, os chamados 
das vizinhas debruçadas sobre as janelas, ou nos vãos das portas 
contando em voz alta uma para as outras as suas mazelas, assim 
como as suas alegrias. Como ouvi conversa de mulheres! Falar e 
ouvir, entre nós, era, talvez, nossa única defesa, o único remédio que 
possuíamos (EVARISTO, 2007, p. 19). 

 

A escrevivência é o espírito de uma coletividade. A autora é porta-voz dos 

impossibilitados de falar e apesar de sua escrita ser um ato coletivo, ao mesmo tempo 

é pessoal, pois aquele que escreve, escreve pelos seus, mas, sobretudo, por si 

próprio. Evaristo expressa que sua produção é a manifestação de suas angústias e 

como diz possuir apenas desenvoltura com a Literatura, justifica: “Escrevo porque não 

sei dançar nem cantar. Não tenho outras formas de manifestar minhas angústias [...] 

Se não escrever, adoeço”, afirmou em uma conferência na UFMG, em 2012. 

Evaristo parte de personagens concretos que, conforme a autora, são a “[...] 

escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil” 

(EVARISTO, 2007, p. 20). Ao construir, em uma narrativa, uma doméstica, por 

exemplo, a autora se autoconstrói, constrói sua mãe, sua irmã, pessoas que fazem 

parte do seu convívio. A autora atribui ao seu texto o estatuto de escrevivência, que 

seria o compromisso entranhado de compreensão da literatura pelos gestos da vida. 

Desenvolveu esse conceito em uma entrevista dada ao programa online “Imagem da 

Palavra” (2012). Ela assegura: “eu acho que pra você escrever, o que opera essa 

matéria é o mundo, é a vida. Por isso, é a escrevivência, se eu me retirar para 

escrever, pode saber que eu já colhi tudo lá fora”; portanto, a escrita, em prosa ou em 

verso, encontra-se entrelaçada à sua própria vivência, ao aproximar os caminhos 

entre a ficção e a realidade, a partir do acúmulo de memórias e experiências que foram 

vivenciadas desde sua infância. E de acordo com Evaristo: “É necessário 

comprometer a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a escrita com a vida?” 

(EVARISTO, 2007, p. 17).  

A participação de Evaristo em congressos e seminários literários tem sido uma 

das mais atuantes, sendo marcada por suas reflexões e análises a respeito da 
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produção de escritoras afro-brasileiras, e sobre a função (ou o papel) da mulher negra 

na sociedade. Como resultado dessas reflexões, a autora tem produzido inúmeros 

ensaios, dentre os quais: “Gênero e etnia: uma escrevivência de dupla face” (2005); 

“Dos risos, dos silêncios e das falas” (2006); e “Conversas de lavadeiras” (2006). Em 

um desses ensaios, a escritora fala de sua escrita, e ainda se posiciona politicamente 

como mulher e como negra na sociedade brasileira: 

 
Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto 
escrito, é possível apaziguar um pouco a dor, eu digo um pouco [...] 
Escrever pode ser uma espécie de vingança, às vezes fico pensando 
um pouco sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo 
de ferir um silêncio imposto, ou ainda, executar um gesto de teimosa 
esperança. Gosto de dizer, ainda, que a escrita é para mim o 
movimento de dança-canto que o meu corpo executa, é a senha pela 
qual eu acesso o mundo (EVARISTO, 2005, p. 202). 
 

Evaristo se reconhece inserida na Literatura Afro-brasileira e enfatiza sua 

vivência e produção literária que brota das rasuras do discurso literário brasileiro 

embranquecido e imbuído no imaginário de uma suposta democracia racial. 

 
E, nesse sentido, afirmo que, quando escrevo, sou eu, Conceição 
Evaristo, eu sujeito a criar um texto e que não me desvencilho de 
minha condição de cidadã brasileira, negra, mulher, viúva, professora, 
oriunda das classes populares, mãe de uma especial menina, Ainá, 
etc., condições essas que influenciam na criação de personagens, 
enredos ou opções de linguagem a partir de uma história, de uma 
experiência pessoal que é intransferível (EVARISTO apud DUARTE, 
2011, p.115). 
 

Enquanto as mulheres negras eram usadas para contar narrativas para 

adormecer os filhos dos senhores, a literatura produzida por negros não é para 

adormecer esses filhos dos senhores, não se quer mais que a casa-grande continue 

adormecida, querem, na verdade, espantar o “sono” da casa-grande. Neste sentido, 

para Evaristo (2007, p. 21), a “escrevivência não pode ser lida como histórias para 

‘ninar os da casa grande’ e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”.  

Assim, podemos reiterar que Ponciá Vicêncio (2003) narra a experiência de 

Ponciá, que deixa sua família em terras de antigos senhores de escravos, em busca 

de uma vida melhor. Posteriormente, a personagem encara uma cruel realidade, bem 

distinta dos sonhos que possuía. É um romance que descreve a identidade afro-

brasileira, não como objeto de estudo ou personagem estereotipada, mas a partir da 

voz de uma escritora situada num contexto sociocultural e político. 
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Evaristo expõe a valorização e a busca de uma ancestralidade africana, 

inclinada para a construção de uma nova representação do atual negro, que se 

contrapõe aos estereótipos e objetiva a comprovar as resistências sofridas e lutas, 

como assinalam Duarte e Campos (2011). As vivências são transformadas em 

“escrevivências”, isto é, “a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência 

negra no Brasil” (EVARISTO, 2007, p. 20).  

A herança que se alarga de uma geração a outra é muito significativa na história 

de uma família, e não seria possível ser diferente no romance. A escritora explora 

cuidadosamente a infelicidade da personagem por meio das perdas, falecimento dos 

sete filhos, do pai, do avô, separação do irmão e da mãe. Esse sofrimento cerca 

Ponciá, que faz uso das reminiscências como modo de obtenção do 

autoconhecimento, através da interação entre o passado e o presente. 

A autora nos apresenta um enredo que liga o lírico ao social. Sua produção 

intensamente questionadora se desvia de um lirismo intimista e que pertence ao social 

e humano. Em vista disso, temos um narrador em terceira pessoa, observador; 

entretanto, preocupado com os interesses das personagens, ressaltando deles o que 

é individual, ilustra o sucessivo conflito entre o individual e o coletivo, fazendo uso de 

uma linguagem concisa, com densos episódios. Em síntese, a obra em estudo retrata 

a busca da personagem pela identidade, expressando o anseio de definir sua 

identidade em um contexto marcado pelas desigualdades sociais, econômicas e 

raciais. 

Portanto, diante do que foi exposto até aqui, entendemos que a literatura 

produzida por Evaristo traz a condição do negro brasileiro, notadamente a da mulher 

negra brasileira. Frisamos que a Literatura afro-brasileira expõe a condição, como 

povos herdeiros que passaram por um processo de escravização, que os africanos 

sofreram no processo de colonização, escravizados no próprio solo.  

 

1.3 “Ponciá Vicêncio”: uma narrativa diaspórica 

 

A diáspora10 negra traça o percurso sofrido pelos negros africanos, mediante o 

Atlântico, em direção às Américas. Paul Gilroy, em “O Atlântico negro” (2012), 

                                            
10 Os negros de origem africana deportados para outros continentes e seus descendentes 

(MUNANGA, 2012, p. 85). Para Walter, a palavra “diáspora” vem do verbo grego speiro e 
significa ‘semear’ e ‘disseminar’. A diáspora designou raízes, terra (ponto de origem atual ou 
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apresenta um quadro de um navio negreiro, no qual cadáveres mortos são espalhados 

no mar durante a aproximação de uma intempérie: “Deve-se enfatizar que os navios 

eram os meios vivos pelos quais se uniam os pontos naquele mundo atlântico. Eles 

eram elementos móveis que representavam os espaços de mudança entre os lugares 

fixos que eles conectavam” (GILROY, 2012, p.60). A importância do quadro citado por 

Gilroy está no destaque não apenas da barbaridade do processo escravocrata, 

todavia, no enredamento dos princípios que abrangem o sistema diaspórico. Devemos 

pensar no Atlântico como um sistema de câmbio cultural e político, e não 

exclusivamente o lugar de agrupamentos abstratos mercantis. 

A palavra diáspora sugere uma trama de relações, fictícias ou reais, entre 

povos que se encontram dispersos, em que o grupo é sustentado por distintos 

contatos e forma de comunicação que podem incluir cultura, família, viagem, entre 

outros. Salientamos que a conceituação de diáspora também é considerada 

originária da história de dispersão do povo judeu e, por conseguinte, à errância desse 

povo pelo mundo. Em uma visão moderna, no entanto, foi importado para a 

história dos negros capturados, escravizados e, assim, também disseminados por 

outros continentes, no decorrer do período colonial, de constituição do sistema 

capitalista, que fez uso amplamente do trabalho escravo no processo de 

acumulação de capital. Esse processo originou o que denominamos como diáspora 

negra ou diáspora africana. 

Nas últimas décadas, a expressão é utilizada por pesquisadores que estudam 

africanos e seus descendentes que habitam em comunidades constituídas fora da 

África, em decorrência da comercialização desses povos em diferentes continentes. 

À diáspora negra, deste modo, relaciona-se a questões como a escravidão, o 

preconceito, o genocídio e a consecutiva marginalização desses grupos em vários 

níveis. Efetivamente, a questão da diáspora negra também é discussão rotineira na 

literatura afro-brasileira e se constitui em inúmeros textos de Evaristo.  

Stuart Hall (2009, p. 27) julga que “na situação da diáspora, as identidades se 

tornam múltiplas”, deste modo, elas não são fixas e, em um âmbito diaspórico, 

transportam a dispersão, a propagação que finda multiplicando-as. É notório que 

Ponciá Vicêncio não esteve em um navio negreiro. Porém, ela possuía a percepção 

                                            
imaginado) e parentesco (comunidade local e grupo globalmente dispersado): a perda do 
país natal e o desejo de volta (WALTER, 2011, p. 42-43). 
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do abalo que a escravização causou em sua família: a mudez, a falta de diálogo sobre 

as marcas deixadas em seus ancestrais e difundidas às gerações seguintes.  

Além disso, a viagem efetivada, no Brasil, depois da abolição da escravatura, 

representava a migração para a cidade. No entanto, esta audácia, este espírito 

aventureiro não qualificava a todos. Ponciá Vicêncio, contudo, simboliza, apesar do 

receio, das inquietudes, alguns dos que resolveram colocar-se no cruzamento do 

ambiente rural para o urbano. 

 
Não podia ficar ensaiando despedidas. O trem partiria no outro dia 
cedo. Se perdesse aquele, só daí a alguns tantos dias, quase um mês. 
Deixava um abraço para o irmão, não poderia ir às terras dos brancos 
procurar por ele. A mãe de Ponciá olhou meio incrédula para a moça, 
ao ouvir a filha falar da decisão de partir. Por que uma ida tão 
repentina, como um gesto de quase fuga? Ponciá não conseguiu 
explicar que sua urgência nascia do medo de não conseguir partir. Do 
medo de recuar, do desespero por não querer ficar ali repetindo a 
história dos seus. Agora na cidade, sozinha, para onde deveria ir? O 
que deveria fazer? (EVARISTO, 2003, p. 37-38). 

 

Ponciá procura libertar-se do seu lugar de origem (território rural), a 

personagem possuía nesse espaço uma relação de pertencimento constituída pelos 

vínculos com os seus antepassados. Contudo, esses laços com o território e com os 

seus são fraturados. Ao migrar para a cidade, o único elemento ancestral que a 

acompanha é a dor.  

Paul Gilroy (2012) discute largamente a temática do trânsito, do processo de 

migração da diáspora, numa alusão ao lugar onde se principiou uma interação entre 

as culturas negras e demais. Esses câmbios, conforme Gilroy, não podem ser 

entendidos nem refletidos, assentem a uma única significação, isto é, as recíprocas 

influências se adicionam à diáspora, estabelecendo novas e intricadas realidades 

culturais. Além disso, considerando o trânsito da diáspora, Florentina Souza (2005, p. 

160) entende que semelhante experiência “rechaça etnocentrismos, possibilitando 

uma análise mais abrangente, não só das adequações que as várias etnias 

transplantadas realizaram com o fim de sobreviverem em terra estrangeira, mas de 

negociações de ordens diversas, voluntárias ou não, estabelecidas nas conexões com 

as culturas ocidentais da colônia portuguesa na América.”  

Assim, é relevante a discussão sobre a temática da diáspora negra para os 

escritores afro-brasileiros, pois a ligação que se constituiu entre a cultura do país e 

dos seus ancestrais, para onde foram trazidos, mediada pelos contextos sociais 
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resultantes do período da escravidão, carece de retificação e reflexão a respeito da 

extensão e enredamento deste processo e suas implicações. Em vista disso, esse 

assunto é constante inspiração, tanto entre as autoras que trabalham com uma 

configuração histórica referente ao período de escravidão, como realiza a escritora 

Ana Maria Gonçalves na narrativa Um Defeito de Cor (2007), quanto para autoras 

como Conceição Evaristo, que escolhem abordar dos efeitos psicológicos e sociais à 

época da pós-escravidão, que se alarga até a atualidade, ainda vivenciados pelos 

afro-brasileiros. Evaristo transfigura a temática da diáspora pelas viagens, simbólicas 

e reais, de personagens afrodescendentes à procura de uma identidade-lugar. A 

discussão se amplia por meio da migração constante dessas personagens, acrescida 

a uma aflição permanente sobre a história dos seus antepassados, sobre quem se é, 

em síntese, uma procura por si mesmo, sua história, cultura, lugar e sentido. 

Ao considerar elementos da literatura afrodescendente, Roland Walter (2011) 

entende a aflição, concebida pela temática da viagem diaspórica, como um dos 

vestígios dessa narrativa ficcional. A essa inquietude, Walter (2011) intitula de 

“errância esquizofrênica”, faz uso dessa expressão para explicar o descontentamento, 

aflição que segue as personagens afrodescendentes e os faz se moverem 

frequentemente, e afirma que “a errância continua, não se pode sair dela porque o 

passado não foi, mas continua sendo, ou seja, na experiência da diáspora negra, o 

tempo em vez de passar, se acumula para sedimentar em memória coletiva” 

(WALTER, 2011, p. 168). No enredo em estudo, esse assunto é representado de 

várias formas. O enredo, comumente, conduz a personagem a uma busca/fuga que a 

encaminha à migração. Salientamos que essa migração não é somente física, 

geográfica e, sim, emotiva também.  

As representações das personagens exercem uma função importante na 

configuração do estilo de escrita de Evaristo. Há representações que se revestem de 

maior significação simbólica, constituindo construção metafórica que acentua um 

sentimento ou uma mensagem, como no caso da proposta de “labirinto”, lugar 

favorável ao sentimento de perturbação/desorientação, figurado pelas estradas, pelas 

ruas desconhecidas; situar as personagens nessas condições é o que confirma a 

representação de uma busca diaspórica. 

A pesquisadora Flávia Santos Araújo, ao tratar sobre a questão identitária em 

Ponciá Vicêncio (2003), ressalta o conteúdo da memória coletiva, a relevância da 

recordação e do elo da protagonista com o passado coletivo dos negros diaspóricos 
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e com a “memória cultural dos africanos escravizados” (ARAÚJO, 2007, p. 96). Apesar 

de memória coletiva e perspectiva historiográfica não se constituírem como motes 

basilares desta pesquisa, compreender a diáspora africana e as relações das 

vivências e percursos da protagonista em estudo sugere uma consideração do 

passado coletivo escravagista a que seus ascendentes estiveram sujeitados e, nessa 

perspectiva, possui pertinente paridade com um ponto da pesquisa de Araújo.  

Já no artigo “A errância diaspórica como paródia da procura em Ponciá 

Vicêncio, de Conceição Evaristo e Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves” 

(ARRUDA, 2007a); a pesquisadora Aline Alves Arruda avalia que a migração “interna” 

de Ponciá é uma metáfora diásporica. Em outro estudo, intitulado “Ponciá Vicêncio, 

de Conceição Evaristo: um Bildungsroman feminino e negro”, a pesquisadora assinala 

uma analogia da viagem de Ponciá com as migrações transnacionais11. Notamos que 

as nuanças entre o ambiente rural e a cidade, que favorecem tal observação, são um 

tanto intensas que proporcionam, efetivamente, uma simetria às atuais diásporas 

transnacionais a que se submeteram a nação negra de ascendência africana. 

Para Glissant (2005, p. 102-103), o passado “deve também ser sonhado de 

forma profética, para as pessoas, comunidades e culturas cujo passado, justamente, 

foi ocultado”. Todos os povos, os imigrantes, gostam de relembrar o passado e 

possuem a oportunidade de rememorar. Os povos diaspóricos podem se valer de suas 

culturas, memórias e ancestrais, até como material estético para se trabalhar a 

literatura e para se fortalecer. Evaristo acredita que estas histórias, estas 

reminiscências não podem se perder, serem esquecidas, são histórias exemplares, 

são paradigmas para o sujeito atual, por isso a necessidade da valorização da 

memória, da identidade e da ancestralidade na ficção. Todavia, a globalização, de 

certa maneira está fazendo com que as pessoas busquem a sua individualidade, a 

sua identidade em sua própria origem étnica ou multirracial. Mas, recentemente, isso 

passou a ser um fenômeno entre os negros brasileiros, de buscar uma integração, 

resgatando a sua identidade étnica.  

O percurso trilhado por Ponciá, quer no imaginário ou no plano físico da ficção, 

delineia e denuncia eventos históricos vividos pelos afrodescendentes em uma 

condição particular e coletiva que, durante séculos, foram maquiados e/ou disfarçados 

                                            
11 Podemos definir as migrações transnacionais como o processo pelo qual o imigrante 

constrói elemento de ligação com seu país de origem e no país de destino, isto é, entre 
distintas diásporas.  
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pela história, inseridos ou não em instituições educacionais. Essas passagens 

ratificam, consecutivamente, o não lugar do negro na sociedade. Este não lugar é 

entendido pela perturbação, ao abandonar o campo e se retirar à procura de uma vida 

melhor. Porém, a protagonista não terminaria sua busca na cidade (zona urbana). 

Depressa compreendeu que não havia espaço para ela ali também, tudo era difícil, 

inclusive encontrar um lugar para encostar a cabeça à noite, até mesmo uma fatia de 

pão para se alimentar. 

Ponciá era uma mulher simples, humilde, do campo, que não conhecia a pressa 

da vida urbana; ainda assim, entendia o universo em que estava envolvida, pois 

“enxergava de olhos abertos e fechados. Desde pequena, assistia às coisas que muita 

gente não percebia” (EVARISTO, 2003, p. 41). Superando as dificuldades iniciais de 

sua chegada à cidade grande, ela conseguiu um trabalho de empregada doméstica, 

profissão por vezes designada às mulheres negras. De tal modo, é que “[...] ela 

mesma havia chegado à cidade com o coração crente em sucessos e eis no que deu. 

Um barraco no morro. Um ir e vir para a casa das patroas. Umas sobras de roupas e 

de alimento para compensar um salário que não bastava” (EVARISTO, 2003, p. 82). 

E continua: “Estava de coração leve, achava que a vida tinha uma saída. 

Trabalharia, juntaria dinheiro, compraria uma casinha e voltaria para buscar seus 

entes queridos, mãe e irmão. A vida lhe parecia possível e fácil” (EVARISTO, 2003, p. 

42). Entretanto, a fuga que a existência lhe apontava era diferente da que sonhara. 

Prontamente, percebera que a viabilidade de uma vida melhor se resumia a fantasias. 

Uma vida sem direção, que a fazia se esquivar da realidade dura, amparando-se em 

si mesma, em sua ausência interior. Ponciá, em sua languidez: “[...] perguntava-se se 

valera a pena ter deixado a sua terra” (EVARISTO, 2003, p. 33). 

Ressaltamos que Ponciá representa os povos diaspóricos negros. Na obra, 

vários são os componentes que se adicionam para construir a conjuntura cultural da 

diáspora: noções sobre os costumes, as religiões africanas, a imagem do avô, a arte 

no barro; por fim, uma pluralidade de alusões culturais que explanam a real vivência 

dos afrodescendentes, os medos e os deleites, metaforizados nos termos “sangue e 

garapa”.  

Ao sair da Vila Vicêncio e chegar à cidade, a personagem estabelece relação 

com um meio social que segrega o “Outro”, devido não integrar a classe dominante, 

através das histórias dos que apostaram na sorte e não obtiveram êxito.  E como 

afirma Fernandes (1972, p. 43), “segregação do ‘negro’ é sutil e dissimulada”. São 



64 
 

numerosos os informes que descrevem as desgraças dos homens que buscaram uma 

condição melhor de vida e se perderam pela cidade. 

 
Algumas vezes, ela já havia passado a noite em claro, em festa ou 
velório, mas nunca sozinha. Sentia frio e medo. [...] Ponciá descobriu 
alguns já deitados, agasalhados em jornais e sentiu um calafrio. 
Lembrou-se dos santos que estavam lá dentro, das velas e dos 
castiçais, dos vitrais coloridos, dos bancos largos e lustrosos de 
madeira. [...] Olhou novamente para os lados, todos calmos, muitos 
até dormindo. Ela abriu a trouxa, tirou o terço de lágrimas de Nossa 
Senhora, beijando respeitosamente as contas escuras que diluíam na 
cor mesma da noite, benzeu-se e começou a rezar a Ave-Maria 
(EVARISTO, 2003, p. 39). 
 

Ponciá, ao chegar à cidade, deslocada do seu ambiente de origem, depois de 

adormecer na porta da igreja, ao lado dos “mendigos, crianças, mulheres e homens” 

(EVARISTO, 2003, p. 39), e de com eles compartilhar a fome, a pobreza e a 

negligência social diante daquela ocasião, em oposição ao “chão liso, brilhante, quase 

escorregadio da igreja” (EVARISTO, 2003, p. 39), pede auxílio a uma mulher, em 

quem confia, por ela lembrar a figura de sua mãe:  

 
Escolheu uma mulher de certa idade, que se parecia com sua mãe, 
para poder exercitar o treino de abordagem para pedir trabalho. A 
pedinte olhou para Ponciá e sorriu, dizendo que não tinha trabalho 
nenhum para oferecer a moça, mas, se quisesse, poderiam pedir 
esmolas juntas (EVARISTO, 2003, p. 42). 

 
Distante da família, a personagem perde a ligação que a vincula a sua 

identidade, e ao não encontrar estes contatos de reiteração do “Eu”, deixando de 

pertencer ao grupo, tornando-se “Outro”, um sujeito de fora, sentenciado a viver à 

margem, distante dos olhares da classe dominadora estipuladora de regras, como nos 

apresenta a narrativa no fragmento que descreve a ida para a cidade, Ponciá, quando 

se observa envolvida por vários outros excluídos e à margem da sociedade. 

Destacamos que o modo de vida simples, a culinária, os hábitos, as tradições, 

os costumes, a herança cultural africana, juntos se presentificam na história. Na 

narrativa é possível encontrar recordações que despertam os sentidos: a visão, com 

a descrição dos lares; o tato, com o chão escorregadiço; o olfato, com o aroma do 

alecrim do colchão de capim; o paladar, com os tachos de saborosos doces de frutas 

nativas com que as crianças se lambuzavam, segundo nos expõe o trecho a seguir: 

 
As casas das terras dos negros, para o olhar estrangeiro, eram 
aparentemente iguais. Chão batido, liso, escorregadio, paredes de 
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pau-a-pique e cobertura de capim. As camas dos adultos e das 
crianças eram jiraus que os homens e mesmo as mulheres armavam 
com galhos de árvores amarrados com cipós. O colchão de capim era, 
às vezes, cheiroso, dado ao alecrim que se misturava ali dentro na 
hora de sua feitura. Os grandes vasilhames de barro ou de ferro e os 
tachos onde as mulheres faziam doces permitiam imaginar farturas. 
As crianças gostavam de raspar os tachos se lambuzando com os 
doces de mamão, cidra, banana, goiaba, leite, abóbora e o melado de 
rapadura (EVARISTO, 2003, p. 59).  
 

O fragmento nos apresenta um cenário de pobreza, entrecortado, entretanto, 

por fragrâncias, paladares e vida em família, onde adultos, crianças, mulheres, 

homens, mães e filhos expõem o cotidiano de comunidades povoadas por negros 

africanos. 

Percebemos impressões e vivências da protagonista, da infância à fase adulta. 

É nítida a biografia de uma mulher negra que vive um processo de diáspora, na 

intenção de resgatar sua identidade. Trabalha como empregada doméstica na cidade, 

apaixona-se, casa-se, gera alguns filhos e se enxerga vazia, na ânsia de um resgate 

de si mesma.  

Observamos que em diversas declarações, a autora cita vivências, episódios 

da infância e adolescência que tiveram influência na evolução da sua escrita, 

revelando que sua escrita se inspira e é comprometida com sua existência. Evaristo 

assevera, em distintas argumentações, que a tradição de contar histórias 

continuamente foi uma tradição das mulheres de sua família, dando ênfase à tia 

Filomena e à mãe como mantenedoras dessa tradição. O transmitir de histórias 

através da oralidade é um intenso traço da tradição cultural africana, e esse traço se 

conservou em nossa cultura brasileira, principalmente nos grupos religiosos afro-

brasileiros. A liderança feminina nas famílias e em outras esferas sociais foi uma 

herança que os grupos afrodescendentes no Brasil conseguiram cultivar na diáspora.  

Ratificamos que na leitura proposta sobre o texto de Evaristo, é importante, 

sobretudo, refletirmos sobre o processo identitário presente na obra, partindo de 

fragmentos que destacam a figura do avô, estando inteiramente ligada aos conflitos 

identitários de Ponciá, inseridas tais desordens durante seus percursos. Narrativa que 

apresenta em sua estrutura o fluxo de idas e vindas no plano ficcional, representando 

a diáspora da personagem. 

Ademais, o barro é um componente fortíssimo presente no texto. Destina-se, 

aqui, à arte milenar da modelagem, no caso, cultura vinda da África com a diáspora, 

desempenhada especialmente pelas mulheres, tanto na venda como na fabricação de 
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utensílios domésticos. Ponciá modela o barro, é artesã, igualmente sua mãe; no 

entanto, não consegue sobreviver de sua arte. 

Não conseguindo reencontrar seu irmão e sua mãe, a personagem Ponciá 

continua uma busca por si e, de tal modo ela decide ir à procura dos demais parentes 

na comunidade que morava, pois: 

 
Todos eram parentes por ali. Desde que os negros haviam ganho 
aquelas terras, ninguém tinha chegado e eles se casavam entre si. 
Eram parentes, talvez, desde sempre, de lá de onde tinham saído. Ela 
decidiu, então, que ia rever os outros, aqueles que também eram os 
seus (EVARISTO, 2003, p. 58). 
 

Ponciá sente o anseio de esculpir o presente, o futuro e o passado, através do 

barro rememora a ideia de remodelar a si mesma, após uma desconstrução causada 

pela sociedade e recriar um novo ‘eu’, afirmando e resgatando a identidade extinguida 

pelos processos sociais de segregação. 

A busca identitária de Ponciá simboliza a ação de preservar a memória coletiva 

e individual do lugar de origem, que exerce a função de retenção, uma ancoragem de 

suas ascendências do lar onde nasceu, já que os sujeitos da diáspora vivem seu 

movimento entre fronteiras, modificando e sendo modificados por meio das práticas 

culturais e religiosas nas afinidades estabelecidas entre distintos povos no decorrer 

de suas experiências.  

Há uma denúncia, no enredo, acerca da condição escravizada a que eram 

subordinados crianças e adultos negros, padecendo sob o poder do imperialismo 

selvagem dos brancos poderosos: “sob o jugo de um poder que, como Deus, se fazia 

eterno” (EVARISTO, 2003, p. 48). Ponciá relembra sua história e, sobretudo, de outros 

povos da diáspora africana, que foram trazidos às Américas, espalhados pelo país, 

especialmente na zona rural, com o intuito de fazê-los trabalhar nas plantações. A 

experiência diaspórica que vários povos têm vivenciado no decorrer do tempo pode 

ocasionar discussões sobre suas identidades. Dessa forma, a personagem persiste 

em conservar viva sua memória, que opera como um moderador de uma vida 

carregada de ausências, solidão e perdas. Por meio dos deslocamentos, Ponciá 

sustenta sua forte ligação com suas raízes, embora não queira para si mesma o 

destino que fora atribuído aos seus ancestrais.  

A ação de rememorar exerce, até como componente que reconstrói posições 

de um passado remoto, como se aspirasse torná-lo presente, para purificá-lo e, 
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destarte, tentar viver uma história distinta de seus ancestrais. No entanto, Ponciá vai 

compreendendo paulatinamente que viver na cidade grande não é tão distinto daquela 

vivenciada no espaço rural. A labuta era penosa e o estado de pobreza perdurava, 

alterava o ambiente geográfico; porém, não modificava seu “ambiente” social, seus 

problemas, suas amarguras e, por não ter ânimo para enfrentar tudo, refugiava-se em 

si mesma, ocultando-se no vazio das ausências. Ponciá Vicêncio sentiu o vazio, e 

quando retornou a si, ficou tonta. 

 

 [...] Tentou relembrar os fatos e não sabia como tudo se dera. Sabia 
apenas que de uma hora para outra, era como se um buraco abrisse 
em si própria, formando uma grande fenda dentro e fora dela, um 
vácuo com o qual ela se confundia. Mas continuava, entretanto, 
consciente de tudo ao seu redor. [...] No princípio, quando o vazio 
ameaçava encher a sua pessoa, ela ficava possuída pelo medo. 
(EVARISTO, 2003, p. 44). 
 

Ponciá era consciente de sua condição, inclusive o distanciamento de tudo era 

a sua fuga, seu refúgio. Todavia, eram nestes estados de vazio que Ponciá relembrava 

sua experiência de tempos passados. Arriscamos afirmar que é através das 

passagens de memória que o leitor testemunha a história real, que não é somente da 

protagonista, mas do povo proveniente da África.  

A voz narrativa informa sobre a ação oculta do coronelismo, como os “escravos 

libertos” eram enganados e explorados pelos brancos, mesmo tendo sido “alforriados” 

pelas leis dos homens: 

 
[...] quando os negros ganharam aquelas terras, pensaram que 
estivessem ganhando a verdadeira alforria. Engano. Em muito pouca 
coisa a situação de antes diferia do momento. As terras tinham sido 
oferta dos antigos donos, que alegavam ser presente de libertação. E, 
como tal, podiam ficar por ali, levantar moradias e plantar seus 
sustentos. Uma condição havia, entretanto, a de que continuassem 
todos a trabalhar nas terras do Coronel Vicêncio (EVARISTO, 2003, p. 
47). 

 
Conforme Ribeiro (2006), no Brasil, logo em seguida à Lei do Ventre Livre 

(1871), alguns senhores de escravos ordenavam que os filhos de suas criadas fossem 

abandonados nas estradas. Em Ponciá Vicêncio, um acontecimento corriqueiro no 

período é rememorado na passagem da venda dos filhos de Vô Vicêncio pelo Coronel 

Vicêncio, mesmo após a promulgação da Lei do Ventre Livre. Vô Vicêncio, apesar de 

liberto, permanece vivendo nas terras onde fora escravizado, em troca da promessa 

de direito a um pedaço de terra, promessa que jamais foi concretizada. Exaurido e 
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oprimido durante anos de violência, não detém mais a força física para reiniciar e não 

alimenta qualquer ambição. 

Ademais, a desordem do espaço em que vive no plano físico da narrativa é 

alterada pela organização de seu lar, que ficou no âmago da vida rural; assim como 

no íntimo de sua memória. As imagens que as memórias de Ponciá auxiliam o leitor a 

se familiarizar com os processos de diáspora africana que atravessam a história e a 

captar a “desordem” que tal processo provocou, ao massacrar os negros escravizados 

que vieram da África, isolando-os em várias partes do continente americano.  

Em Ponciá Vicêncio (2003), o tempo da narração é relacionado ao da libertação 

dos escravos, período esse de transição. O excerto a seguir recupera esse período: 

 
O coração de muitos se regozijava, iam ser livres, ter moradia fora da 
fazenda, ter as suas terras e os seus plantios. Para alguns, Coronel 
Vicêncio parecia um pai, um senhor Deus. O tempo passava e ali 
estavam os antigos escravos, agora libertos pela “Lei áurea”, os seus 
filhos nascidos do “Ventre Livre” e os seus netos, que nunca seriam 
escravos. Sonhando todos sob os efeitos de uma liberdade assinada 
por uma princesa, fada-madrinha, que do antigo chicote fez uma 
varinha de condão (EVARISTO, 2003, p. 47- 48). 
 

Como vimos, em virtude da Lei Áurea, os negros estavam libertos; contudo, 

aprisionados financeiramente à autoridade escravocrata do Coronel Vicêncio, que 

mantinha o sistema de escravidão em suas terras. O passado dos ancestrais 

conduziu, de certo modo, o futuro de Ponciá, que desde criança crescera na penúria 

e sem educação sistemática. Entretanto, consciente que os “negros eram donos da 

miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida” (EVARISTO, 2003, p. 82). 

Assim como os demais negros, Vô Vicêncio possuía família, filhos e mulher, 

que mesmo nascidos do “Ventre Livre”, foram afastados dos seus familiares e 

vendidos. Perante essa realidade, onde as leis não favoreciam os negros, Vô Vicêncio 

enlouquece, e num ato de desespero, assassina a esposa e tenta acabar com a 

própria vida, não tendo êxito; todavia, resta-lhe somente a mão decepada a recordá-

lo de seu gesto de agressão contra si mesmo e de obstinação, à medida que se 

tornara testemunha do desgosto, dos martírios do seu povo, em meio a prantos e 

risos, até o derradeiro suspiro. A representação de Vô Vicêncio é marcante no 

romance, e está inteiramente entrelaçada aos conflitos identitários de Ponciá. Assim, 

para a personagem:  

 

 



69 
 

[...] uma imagem se presentificava pela força mesma do peso de seu 
vestígio: Vô Vicêncio. [...] a estatueta do homem-barro enviesada 
olhava meio para fora, meio para dentro, também chorando, rindo e 
assistindo a tudo (EVARISTO, 2003, p. 132). 
 

Enfatizamos que o romance se caracteriza como uma narrativa que apresenta 

em sua estrutura o fluxo de idas e vindas espaço-temporais no plano ficcional, 

representando esses deslocamentos a própria diáspora. Concluindo, vimos neste 

tópico, que a personagem imerge em atitudes de dispersão, isso é, foge para inúmeras 

partes de um passado longínquo, à procura de restabelecer seu trajeto entrecortado 

de histórias e vivências de uma vida sofrida: “às vezes, era um recordar feito de tão 

dolorosas, de tão amargas lembranças que lágrimas corriam sobre o seu rosto” 

(EVARISTO, 2003, p. 93); em outro enfoque, “outras vezes eram tão doces, tão 

amenas as recordações que, de seus lábios surgiam sorrisos e risos” (EVARISTO, 

2003, p. 93-94). 

Concluímos que a metaforização utilizada por Evaristo reconstrói a história de 

modo crítico, ao abordar a temática da diáspora africana que ainda deixa marcas nos 

negros no Brasil. Desse modo, formam uma abertura para a imersão de uma narrativa 

que funciona como reflexo para um mundo que ainda ignora as imagens originárias 

das reminiscências diaspóricas afro-brasileiras. E, decerto, a migração da 

personagem-título do interior para a cidade grande representa um subterfúgio da 

realidade que apenas ratifica a angústia, a dor e a amargura que os circunda. 
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2 IDENTIDADE E ERRÂNCIA: Ponciá Vicêncio 

 

Como já mencionado, Ponciá Vicêncio (2003) é uma narrativa que trata de uma 

busca afrodescendente identitária. Diante disso, nos caminhos a serem percorridos 

para reencontrá-la, delineiam-se os reflexos da escravização, a busca pela libertação, 

o desejo por se fixar, a necessidade de trilhar percursos diferentes dos experienciados 

por seus ancestrais, as denúncias sociais e o não pertencimento, não se distanciando 

de suas identidades ancestrais. Neste capítulo, interessa-nos, em particular, conduzir 

discussões sobre identidade e errância, por meio do aporte teórico de Stuart Hall 

(2009; 2011), Silva (2014) e Édouard Glissant (2005), que também estabelece 

reflexões acerca do identitário, além de outras questões culturais que serão 

mencionadas ao longo do texto.  

Pretendemos, ainda, analisar a questão identitária e os traços de errância 

pautados no processo de deslocamentos, exílio, experiências, 

recordação/lembranças frequentes no enredo, construídas através da figura do Vô 

Vicêncio esculpida em barro, do regresso a ambientes que transmitem expressão 

emotiva à protagonista. 

 

2.1 Ponciá Vicêncio: uma identidade em movimento 

 

Na tentativa de descortinar a discussão sobre identidade, iniciamos com a 

afirmativa de que não há identidades fixas, estáveis, unificadas (HALL, 2011). A 

discussão envolvendo identidade se tornou significativa, nos últimos anos, devido, 

sobretudo, à fragmentação do indivíduo contemporâneo, não mais percebido como 

uma unidade. Dessa forma, a identidade, entendida como um conjunto de 

características próprias de um indivíduo, lida com abalos em suas bases.  

“As identidades são construções, isto é, são criadas e recriadas no decorrer do 

tempo e respondem às necessidades dos indivíduos que as constroem. Por isso são 

fundadas na fantasia, na projeção e na idealização” (HALL, 2009, p. 107). Geralmente 

as identidades são construídas não a partir do que o indivíduo é, mas do que ele 

gostaria de ser e da maneira como gostaria de ser visto pelo grupo com o qual 

estabelece interação. De tal modo, as identidades são ligadas ao processo de 

autorreconhecimento que cada indivíduo organiza. Para Edward Said:  
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Todas as famílias inventam seus pais e filhos, dão a cada um deles 
uma história, um caráter, um destino e até mesmo uma linguagem. 
Sempre houve algo errado com o modo como fui inventado e 
destinado a me encaixar no mundo de meus pais e de minhas quatro 
irmãs. Se isso ocorreu porque constantemente interpretei mal meu 
papel ou por causa de uma falha profunda no meu ser, é algo que não 
sei dizer no que se refere à maior parte de minha infância. Às vezes 
eu era intransigente e sentia orgulho disso. Outras vezes parecia a 
mim mesmo quase desprovido de caráter. Tímido, inseguro, sem 
vontade. Contudo, minha sensação predominante era a de sempre 
estar fora do lugar (SAID, 2004, p.19).  
 

Esta invenção de uma tradição de antepassados, fruto de uma idealização, de 

um lugar do mundo é o processo de identificação pelo qual todo indivíduo passa. As 

identidades são, antes de tudo, relacionais. Parte-se da alteridade, do que não se é, 

para se definir aquilo que se gostaria de ser. Traz tranquilidade ao ser humano 

acreditar que se é o que se pensa ser. “As identidades são marcadas pela diferença 

e pela formulação de símbolos que as identifiquem” (WOODWARD, 2000, p. 9). Uma 

forma de se vestir, de se comportar, uma linguagem específica pode simbolizar a 

adesão a um determinado processo de identificação, gerando estima a um 

determinado grupo, mas também o afastamento de outros setores sociais, com os 

quais o processo de identificação os define.  

Destarte, Glissant (2005) afirma que “identidade” assume variadas formas ou 

aspectos que se apresentam em meio às desordens, às crises e, até mesmo, ao 

conforto, e que são determinadas na errância ou no exílio. Esta nova distinção da 

identidade se corrobora com clareza na forma como a interdependência marca as 

relações entre distintos e diferentes grupos e culturas do mundo contemporâneo. 

Estes últimos vêm substituindo as antigas ideologias identitárias e de independência 

nacional que descrevem as lutas pela descolonização no mundo ocidental. Identidade 

não constitui constância; é, previamente, a habilidade de transformação. E a 

variabilidade da relação é traço de que um princípio ontológico “fixo”, imóvel, não 

sucede. O pensamento aqui é de que a relação com o Outro determina novas 

identidades, a partir das linguagens comuns e relação. O autor propõe que se pense 

na identidade como um sistema relacional. 

A identidade, voltando a Hall (2011), é constituída na interação entre o Eu e a 

sociedade, sendo transformada através de diálogo sucessivo com os mundos culturais 

e as identidades que esses mundos proporcionam. Deste modo, a identidade se 

edifica levando em consideração as relações com outrem e o reconhecimento da 
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história coletiva e individual de cada um. Ponciá possui uma vivência completa de 

desencontros e uma identidade afro-brasileira muito presente, assim como as 

cicatrizes do período de escravização. A personagem simboliza um elo entre a história 

assinalada pela subalternidade, escravização, discriminação e marginalidade que 

continua presente na memória dos negros e da sociedade de modo geral. No Brasil, 

a história das mulheres é abalizada pela opressão, violência, exploração sexual, pela 

não liberdade. Nos dias atuais, essas questões ainda são presentes em todas as 

esferas sociais. 

A busca de Ponciá por sua identidade ergue uma discussão sobre a condição 

humana, que se delineia no enredo. Por meio do complexo perfil da personagem, ao 

concretizar seus atos e no seu estado psicológico, notamos a presença do conceito 

de identidade proposto por Stuart Hall quando assevera que ela: 

 

[...] é definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas (HALL, 2011, p. 13). 
 

Ademais, ratificamos que “a identidade não está pronta e acabada, é um 

sistema em andamento, surge da forma como imaginamos ser vistos, reconhecidos 

pelos outros” (HALL, 2011, p. 39). Por conseguinte, afirmamos que devido às ações 

de desvalorização do sujeito negro, os afrodescendentes introjetam uma visão 

soberana e superior do sujeito branco, em virtude das relações hierárquicas históricas 

que foram estabelecidas ao longo do tempo. 

O fato de grupos terem que afirmar sua identidade indica que houve uma falha 

de relação neste processo histórico. Se as relações históricas tivessem sido 

tranquilas, não haveria, atualmente, grupos que precisassem afirmar suas 

identidades. Se há uma busca da afirmação da identidade, pressupõe-se que neste 

processo de relações, em algum momento a identidade foi subjugada. Dessa forma, 

podemos refletir sobre o processo em África, assim como podemos pensar no 

processo histórico do Brasil sobre a questão dos descendentes dos povos africanos. 

 
[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. Assim a chamada “crise de identidade” é vista como parte 
de um processo mais amplo de mudanças, que está deslocando as 
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estruturas e processos centrais das sociedades e abalando os 
quadros de referências que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social (HALL, 2011, p. 7). 

 
A significação da palavra “crise” remete à ideia de uma ruptura de equilíbrio 

entre distintos elementos. A exemplo disso, as crises identitárias podem ser pensadas 

como perturbações, agitações e inquietações. As crises estão no centro das 

construções identitárias, sempre frágeis e inacabadas.  

As crises se multiplicam em todas as existências e em todas as faixas etárias, 

desde aquelas às vezes muito prematuras, que se chamam supostamente de forma 

errônea, isolamentos; frustrações; separações; dificuldades da vida; mudanças 

forçadas; decepções; abandonos de crenças. A mudança de modelo/espaço cultural 

implica doravante ser intenso, forte e, sobretudo, “ser si mesmo”. O sujeito adaptado, 

que aplica os preceitos de sua cultura, de seu meio, de sua classe social, “como os 

outros”, ou que se identifica com representações idealizadas (o corajoso, o herói, o 

sensato, o sacrossanto, entre outros), foi substituído pelo sujeito-trajeto para a 

conquista de sua identidade. Diante dessa vigente imposição, inúmeros indivíduos, 

num momento ou outro de sua vivência, e mesmo de modo mais ou menos enraizado, 

padecem de um certo sentimento de carência, insuficiência, falta de uma consciência 

aguda de não estar à altura de algo, de uma sensação de incapacidade que se pode 

expressar por sintomas distintos e bem conhecidos: abatimento, cansaço, fadigas 

crônicas, insônias, ansiedades e angústias, ataques de fobia e distúrbios diversos. 

Ponciá assimilou, embora inconscientemente, a herança identitária deixada pelo avô, 

e com isso também absorveu a loucura e o vazio do mesmo. “Nas primeiras vezes 

que Ponciá Vicêncio sentiu o vazio na cabeça, quando voltou a si, ficou atordoada. O 

que havia acontecido? Quanto tempo tinha ficado naquele estado?” (EVARISTO, 

2003, p. 44). 

A sensação dominante da personagem é a de padecer de si mesmo: um 

enfraquecimento do Ego, de um abatimento ou destruição da autoestima, 

principalmente e, sobretudo, “aos próprios olhos”. Para Ponciá, a vida se torna 

cinzenta. Não obstante, a arte com o barro, na narrativa, é um escape que estabelece 

um caminho de superação de Ponciá. É no artefato da arte que as emoções podem 

ser postas, sem que sejam vistas como loucura. De outro modo, a suposta “loucura” 

pode representar um desejo de evasão, uma vez que a protagonista em certo 

momento da narrativa “gostava da ausência, na qual ela se abrigava, desconhecendo-
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se, tornando-se alheia do seu próprio eu” (EVARISTO, 2003, p. 44). 

Isso posto, cremos que “a crise de identidade” de Ponciá se evidencia de 

maneira acentuada em formas de descentramentos indicados por Hall. Pontuamos, 

inicialmente, o deslocamento do seu “lugar no mundo social”, compreendido neste 

estudo, sobretudo, como espaço geográfico. Ademais, conforme Hall (2011), as 

relações sociais e culturais estão arroladas ao processo de identificação que se 

manifestam de um modo consciente ou não no sujeito, estando rigorosamente 

conectado, gera um processo de representação, necessitando assim de uma 

identificação com o outro. Além disso, “esta perda de um ‘sentido de si’ estável é 

chamada, algumas vezes, de deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de 

seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmo – constitui uma ‘crise de 

identidade’ para o indivíduo” (HALL, 2011, p. 9).  

Assim, a “crise de identidade” é presente no momento em que Ponciá, 

insatisfeita com o ambiente onde habitava e com o modo de vida subalterno a que se 

sentia sentenciada, decide migrar para a cidade. À procura de novas experiências, 

Ponciá repentinamente decidiu sair do povoado, e exaurida: 

 
[...] De ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas 
mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas 
terras dos senhores, e depois a maior parte das colheitas ser entregue 
aos coronéis. Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se 
entregam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns 
conseguiam enriquecer-se a todo dia. Ela acredita que poderia traçar 
outros caminhos, inventar uma vida nova. E avançando-se sobre o 
futuro, Ponciá partiu no trem do outro dia, pois tão cedo a máquina não 
voltaria ao povoado (EVARISTO, 2003, p. 32). 

 

Ademais, encontramos na personagem Ponciá três categorias que marcam a 

sua subalternidade: a cor, a pobreza e o gênero (o ser mulher), princípios categóricos 

para situar a mulher negra em ambientes marginais, abalizados ideologicamente. 

Entretanto, Ponciá expõe artimanhas de deslocamentos no espaço social: “Um dia, a 

mãe com ela nos braços estava de pé junto do fogão a lenha, olhando a dança do 

fogo sob a panela fervente, quando a menina veio escorregando mole. Veio forçando 

a descida pelo colo da mãe e pondo-se de pé, começou as andanças” (EVARISTO, 

2003, p. 13). 

A fase adulta é assinalada pelo silêncio, característica compartilhada pelos 

homens da família de Ponciá, pois assim como o pai, Luandi também era um calado, 

emudecido. Ponciá foi a precursora na aventura de sair das terras do Coronel 
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Vicêncio. Levando somente uma pequena trouxa, atreve-se a efetuar o que nenhum 

homem da família havia feito até o momento: ir para a cidade grande. Embora 

estivesse temerosa, Ponciá caminhou rapidamente, seguiu em frente, sem olhar para 

trás. Salientamos que somente após algum tempo, Luandi, irmão de Ponciá, decide 

migrar para a cidade, onde acreditava ser melhor que o interior.  

Outro deslocamento da protagonista diz respeito ao descentramento do seu 

universo cultural. A marca do senhor, deste modo, suprime as raízes familiares, 

íntimas e étnicas de Ponciá Vicêncio, modificando sua existência numa não 

existência, em um processo histórico de subalternidade que permanece, registrando 

novos capítulos sem cessar (cf. WALTER, 2011). Ponciá encara o paradoxo de ser 

liberta “constitucionalmente”, porém, sem possibilidade de praticar integralmente sua 

liberdade social: 

 
Não sendo institucionalmente, escravos, como entender sua nova 
condição se ao mesmo tempo articulava-se toda uma política 
sociogeográfica no sentido de afastá-los do olhar da oficialidade 
pública? Onde movimentarem-se e onde fazerem circular sua palavra? 
(NASCIMENTO, 2006, p. 35). 

 

Mergulhada em recordações significativas de uma vivência repleta de 

reminiscências do período escravocrata, seu sentimento é de inquietação e angústia, 

por viver em uma sociedade onde o negro é sistematicamente subalternizado. A 

protagonista se percebe deslocada da cultura de seus ancestrais. A diáspora sofrida 

por seus ancestrais emudeceu toda a cultura; somente os mais antigos ainda 

detinham uma faísca da cultura africana: 

 

A mãe ainda devia estar bastante forte, pois ainda labutava na terra. 
Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles 
trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros 
mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga 
de voltar que os homens, lá na África, entoavam sempre quando 
estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar 
(EVARISTO, 2003, p.88-89). 

 
E, por fim, o último descentramento da personagem, o deslocamento de si 

mesma, é decorrência do seu descentramento cultural, marcado pelo sentimento de 

não pertencimento ao seu sobrenome, pelo emudecimento e estagnação perante o 

mundo: “via a vida e os outros se fazendo, assistia os movimentos alheios se dando, 

mas se perdia, não conseguia saber de si” (EVARISTO, 2003, p. 44).  

Este descentramento acontece, sobretudo, quando Ponciá se frustra com a sua 



76 
 

vida na cidade grande. “O que acontecera com os sonhos tão certos de uma vida 

melhor? Não eram sonhos, eram certezas! Certezas que haviam sido esvaziadas no 

momento em que perdera o contato com os seus. E agora feito morta-viva, vivia” 

(EVARISTO, 2003, p. 33). Até aquela ocasião a personagem é concebida com a 

identidade de uma mulher intensa, ativa em incessante agitação; todavia, sua 

identidade se modifica; após a decepção, passara a ser uma mulher inativa, apática, 

descendente de uma herança escravocrata: 

 
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito 
é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 
pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo 
é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de política de 
identidade (de classe) para uma política de diferença (HALL, 2011, p. 
22). 
 

A narrativa em estudo aparenta ser um lamento de uma mulher negra que, 

independentemente das pelejas por uma vida melhor, compreende que a vida 

escravizada, de que buscava com tamanha intensidade se distanciar, persiste. A 

protagonista se percebe escrava de uma condição de vida que se reproduzia. 

“Escrava do desespero da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas 

batalhas, de organizar novos quilombos, de organizar outra e nova vida” (EVARISTO, 

2003, p. 84). Logo, Ponciá na fase adulta procura na Ponciá criança o contentamento 

vivenciado durante a infância, na qual se movimenta com a “dança do fogo”. A 

personagem busca uma identidade perdida, olhava para o nada, em busca de outra 

vivência, outro lugar, sem o menor interesse na vida atual. Ponciá buscava a vivência 

e o lugar de sua infância:  

 
Ponciá, na verdade, simboliza o espaço e o tempo de uma história 
contundida, de exclusão e subserviência que foi imposto ao povo 
afrodescendente brasileiro. Ficção e realidade se imbricam nas 
camadas narrativas, todavia o que vai aflorando é uma escrita tensa e 
densa de dizeres sofridos, numa lírica contundente (SILVA, 2007, p. 
73). 
 

O desapontamento de Evaristo com o pós-abolição é evidente, pois através de 

Ponciá a autora manifesta toda a sua repulsa no que concerne ao não avanço na vida 

dos afrodescendentes.  

Portanto, o discurso de Conceição Evaristo, através da representação de 

Ponciá Vicêncio é, concomitantemente, de denúncia e completa insatisfação perante 

uma história que impossibilita uma vida honrada à população negra, posto que se 
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tornam recorrentes a marginalização e a discriminação social e racial que os negros 

sofrem desde o período escravista. 

Constatamos, então, que este traço de efeitos de subalternidade é perceptível 

nos vazios, contratempos e fracassos de Ponciá, em todas as suas fases, em que a 

personagem se distancia de sua família e do que constitua enraizamento da 

identidade em um tipo de isolamento interno.  

 

2.2 Identidade e memórias entrelaçadas 

 

Acreditamos que a identidade e a memória caminham paralelamente, transitam 

por trilhas que se dividem nos cruzamentos temporais. Deste modo, as memórias da 

autora e de Ponciá se entrelaçam e compõem uma identidade histórica feminina 

negra, que busca ardorosamente compreender de que maneira são construídos seu 

passado e a herança na narrativa, a começar pelo sobrenome, aos elementos 

relacionados à arte, aos afazeres com o barro e, ainda, às questões místicas, a 

exemplo, a fábula de que ao passar por debaixo de um arco-íris12 a personagem se 

transformaria em um menino. O arco-íris, representação de transformação e 

passagem, conforme assinala o “Dicionário de símbolos”, de Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant (2002, p. 77-79), é a caricatura do mito de Oxumarê13, deus do arco-íris, 

que é também considerado a serpente do arco-íris, com o papel de conduzir as 

energias que causam ação, transformação e movimento. Em síntese, o arco-íris 

aparece na cultura afrodescendente, e no enredo, com o sentido de transmutação. 

Em algumas declarações, Evaristo expõe seu contato, a datar-se da infância, com a 

crença de que se passasse por baixo do arco-íris, sendo mulher, transformaria-se em 

homem e, já amadurecida, soube do elo do arco-íris com Oxumarê. Ela enfatiza a 

origem do mito do arco-íris que havia sido esquecido por sua família, perdido por conta 

de uma imposição católica, mas os traços gerais do mito estavam lá. A personagem-

título surge destituída do nome de família: 

 

                                            
12 Símbolo do orixá Oxumarê – que pode significar a reconquista das raízes mais profundas 

dos ancestrais. 
13 “Oxumarê é ao mesmo tempo macho e fêmea. Esta dupla natureza aparece nas cores 

vermelha e azul que cercam o arco-íris” (VERGER, 2002, p. 206). Na tradição ioruba, o 
oxumarê agrega as crenças do catolicismo com o misticismo africano, originando o 
Candomblé, religião afro-brasileira,com um processo híbrido de doutrinas; no entanto, 
preservando suas raízes africanas. 
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Pois o ‘Vicêncio’ que todos os seus usam como sobrenome provém do 
antigo dono da terra e era como ‘lâmina afiada a torturar-lhe o corpo’. 
Essa marca de subalternidade, que denuncia a ausência entre os 
remanescentes de escravos dos mínimos requisitos de cidadania, 
estende-se pelo penoso circuito de vazios e derrotas no qual tanto a 
menina quanto a mulher vão sendo alijados dos entes queridos e de 
tudo o que possa significar enraizamento identitário (DUARTE, 2007, 
p. 26). 
 

Nota-se que o não reconhecimento de si no sobrenome herdado de seus 

antepassados revela uma reconstrução de uma identidade própria, por uma história 

que seja dela, e não dos senhores, evidencia a procura da personagem por um sentido 

de pertencimento que não é identificado no sobrenome, pois provém do opressor. 

Ponciá Vicêncio, nascida de ventre livre, desde a infância sentia desconforto 

com o próprio nome. O ápice do apagamento identitário de Ponciá se dá nesse 

momento, em frente ao espelho, ela grita por seu nome à procura de uma resposta: 

“Uma noite ela passou todo o tempo diante do espelho chamando por ela mesma. 

Chamava, chamava e não respondia” (EVARISTO, 2003, p. 17). Como se identificar? 

“Na assinatura dela, a reminiscência do poderio do senhor, de um tal coronel Vicêncio. 

O tempo passou, deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos 

homens” (EVARISTO, 2003, p. 29). 

Uma das angústias vividas por Ponciá se refere à não identificação com seu 

nome. No período de escravização, frequentemente o batismo era efetivado nas 

embarcações ou nos telheiros onde os homens negros eram escravizados, até serem 

vendidos. Ao receberem um nome cristão, os comerciantes os vendiam com rapidez, 

uma vez que os presumíveis donos entendiam que aquele africano não era um 

insurgente, que era subalterno, além de reconhecê-lo com facilidade. Tal nova 

designação ainda colaborava para distanciar o negro de suas lembranças, de sua 

memória, sua identidade precedente à prisão; acreditavam tornar mínimas as marcas 

particulares, como se aniquilasse ou arriscasse aniquilar aquele que vivia antes de 

transformar-se em um “objeto”, “mercadoria”. 

O descontentamento a fazia criar outros nomes, todavia, a não identificação 

continuava. Conforme o fragmento abaixo: 

 

O amanhã de Ponciá era feito de esquecimento. Em tempos outros, 
havia sonhado tanto! Quando mais nova, sonhara até um outro nome 
para si. Não gostava daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito 
de ir à beira do rio e lá, se mirando nas águas, gritava o próprio nome: 
Ponciá Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se como se estivesse 
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chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder dentro de 
si. Inventava outros. Pandá, Molenga, Quieti, nenhum lhe pertencia 
também. Ela, inominada, tremendo de medo, temia a brincadeira, mas 
insistia. A cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem nome. 
Sentia-se ninguém (EVARISTO, 2003, p. 16).  
 

De tal modo, Ponciá rejeitava o seu nome, assim como os africanos prisioneiros 

rejeitavam o nome cristão dado a eles. Continuar com o nome africano causava para 

eles a impressão de estarem ligados às suas culturas originais, suas memórias 

íntimas. A respeito dos agravos concernentes a esse apoderamento identitário que a 

ação de alcunhar provoca, Walter estrutura um importante pensamento: 

 
Nomear de forma imprópria é um meio primário de gerar dissonância 
cognitiva. Definições externas impostas forçadamente sobre uma 
episteme cultural geram dissonância identitária. Desde o início de sua 
diasporização nas terras americanas, o africano/afrodescendente 
tinha e continua tendo que lidar com essas dissonâncias enquanto 
resultado de um conjunto de violências corporais, mentais e 
epistêmicas. O motivo de se voltar ao passado é que no negreiro, na 
plantação e em outros lugares do sistema escravocrata, se originou a 
produção de epistemologias que violentam os corpos, as mentes, as 
experiências e culturas africanas/afrodescendentes. Dessa forma, o 
resgate de eventos e pessoas do passado na literatura 
afrodescendente das Américas deve ser visto enquanto quilombismo 
cultural, que tenta estabelecer uma consonância cognitiva e identitária 
mediante a transformação da não-história esquizofrênica em memória 
coletiva sedimentada que explica as trilhas do passado que levam ao 
presente (WALTER, 2011, p. 160). 

 

Em face do exposto, entendemos que o amanhã de Ponciá era feito de 

esquecimento, a passagem das lembranças é efetivada através das figuras e dos 

espaços, seja construída pela imagem do Vô Vicêncio esculpida em barro, seja 

através do regresso a ambientes de representação afetuosa da protagonista. 

Ponciá era diferente do seu povo, uma vez que sabia ler e se interrogava sobre 

a sua vivência, sua realidade. Possuía consciência da situação de infortúnio que vivia 

e se aventura na busca de uma condição de vida melhor. Ao se deslocar do campo 

para a cidade, apresenta uma obstinação e descontentamento com a vida paupérrima 

e carregada de opressão, vazio, sobretudo, uma insatisfação identitária. 

Notamos que na obra em estudo os espaços campo e cidade são uma espécie 

de modelo, não há um nome geográfico próprio da região. Encontramos somente a 

informação de que para Ponciá chegar à cidade levaria três dias e três noites, o que 

caracteriza expressiva separação de um espaço ao outro. Se, no lugar de origem, a 

personagem não se reconhecia, é na cidade que ela se perde completamente. Longe 
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de sua terra e da família, pressente o vazio dominar a razão, tratava-se da herança 

do avô, que já se manifestava gradativamente. 

Ponciá se enxergava “anônima”, “ninguém”, “sem nome”, angustiada por uma 

crise de identidade. Esta necessidade de ser, de fazer parte de um lugar, resgatar um 

passado através da memória, oferece implicações que se desdobram no texto. Em 

sua ausência interior, Ponciá Vicêncio compreendia seu não pertencimento e, dessa 

maneira, não enxergava a si mesma com o nome imposto. É o fardo de carregar no 

seu eu as marcas cravadas por relações de poder. Todavia, seu comportamento de 

resistência evidencia a razão ou loucura que aparece em “vontade de choros e risos”. 

Tal consciência põe em ênfase uma identidade que se encontra em conflito, em 

condição contínua de mudanças.  

O auge da autonegação da protagonista se cristaliza na seguinte afirmação: 

“Às vezes, num exercício de autoflagelo ficava a copiar o nome e a repeti-lo, na 

tentativa de se achar, de encontrar o seu eco. E era tão doloroso quando grafava o 

acento. Era como se estivesse lançando sobre si mesma uma lâmina afiada a torturar-

lhe o corpo” (EVARISTO, 2003, p. 27). 

A personagem percorre concomitantemente o presente e o passado em busca 

de si. Delgado assevera que “o homem é um ser permanentemente em busca de si 

mesmo, de suas referências, de seus laços identificadores” (DELGADO, 2006, p. 51). 

Essa procura começa pela insatisfação no tocante ao seu sobrenome: 

 
Ponciá Vicêncio sabia que o sobrenome dela tinha vindo desde antes 
do avô de seu avô, o homem que ela havia copiado de sua memória 
para o barro e que a mãe não gostava de encarar. O pai, a mãe, todos 
continuavam Vicêncio (EVARISTO, 2003, p. 27). 

 
Conforme Duarte (2006b), a “marca da subalternidade” intitulada pela 

designação do mesmo sobrenome dos senhores aos escravos é a representação dos 

precários direitos à cidadania, destinados aos descendentes. E esse exercício foi 

fortemente praticado entre os senhores proprietários das terras, que faziam uso desse 

artifício com o intento de garantir ainda mais seu direito de exploração sobre seus 

escravizados. 

Ao evidenciar seu desgosto do nome que legou “daqueles que se fizeram donos 

das terras e dos homens”, Ponciá se queixa de suas ascendências e por sua história, 

emudecida por registrarem apenas episódios em que os dominadores estiveram 

presentes. Logo, no enredo, é admissível para personagens como Ponciá resgatar 
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elementos de seu passado liberto dos estereótipos construídos sobre si, por sujeitos 

que por bastante tempo centralizavam a criação do conhecimento. 

A rejeição do sobrenome Vicêncio, imposto a antepassados de Ponciá há 

gerações, leva a uma indagação que corrobora com a reflexão de Fanon (2008) sobre 

a aspiração psíquica do sujeito colonial: “O que quer o homem negro?”, o que nos faz 

questionar, o que quer a personagem Ponciá, como negra, pobre e mulher, ao rejeitar 

o nome imposto? Qual o seu desejo? Avaliamos que contrariamente ao sujeito 

colonial, no pensamento desse autor, Ponciá não busca o lugar do colonizador; nem 

sequer o espaço do subalterno. 

Ponciá, com seu posicionamento de resistência, da rejeição deste “Eu” que não 

optara, desta visão que não autoriza o outro a pronunciar seu nome, escolhendo ser 

chamada de “nada”. Além disso, este anseio por ser “nada” é significativo, se 

analisamos que no “nada” está subentendido o “todo” e o “tudo”, e que este “nada” 

vivente é de fato um associado de toda aflição de Ponciá, devido às questões 

mencionadas anteriormente. Destarte, este “tudo/nada”, de certa maneira preenche 

um espaço em seu interior, que de certa maneira explica as suas inquietações.  

Conforme Bhabha (2013, p. 76), “a questão da identificação é sempre a 

produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao assumir 

aquela imagem”. Ponciá não assume a identidade que lhe fora imposta, visto que tal 

identidade lança uma representação distorcida da esperada pela personagem, 

atravancando seu autorreconhecimento. Por essa razão, renuncia “a demanda da 

identificação”, rejeita “ser para um Outro”. Deveras, nega-se a ser para o Outro, 

naqueles termos de indivíduo invisibilizado e colonizado. 

Para Bhabha (2013, p. 77), “a identificação [...] é sempre o retorno de uma 

imagem de identidade que traz a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem.” 

Prontamente, este momento de “desidentificação colonial” da protagonista se torna 

representativo e simbólico para a temática estabelecida no romance, sobretudo 

porque Conceição Evaristo utiliza a atitude da personagem, um modelo de um 

processo de “descolonização das mentes dos povos da diáspora negra” (HALL, 2009, 

p. 318).  

A insatisfação e não reconhecimento do sobrenome “Vicêncio” persistia. A 

designação “autonegação” é sinônima de uma ação estabelecida por meio de 

preconceito suportado, e atua como uma blindagem psicológica usada perante um 

histórico de discriminações e preconceitos, até nos dias atuais. Enfatizamos a relação 
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que existe entre esta situação de defesa e as relações da identidade étnica que se 

delineiam entre as fronteiras da crise da constituição de ser ou se admitir como negro. 

Nos dias atuais, o negro, a despeito das desventuras, tem interrogado esta 

“sentença” e batalhado pela concreta afirmação identitária negra. A cada dia, as 

máscaras brancas são negadas e o negro evoca o seu negrume, sem o temor dos 

julgamentos da chamada sociedade hegemônica. Segundo Fanon (2008), o complexo 

de inferioridade passa pela cor da pele; possuindo uma triagem social, existe e 

somente será combatido quando o negro adquire noção das realidades sociais e 

econômicas, que segundo Kabengele Munanga, aceitando-se, “o negro se afirma 

cultural, moral, física e psiquicamente. Ele se reivindica com paixão, a mesma que o 

fazia admirar e assimilar o branco. Ele assumirá a cor negada e verá nela traços de 

beleza e de feiura como qualquer ser humano “normal” (MUNANGA, 2012, p. 43). 

A personagem estudada vive um processo de construção identitária de 

diferentes formas, não se fixando em nenhuma, moldando-se às imposições sociais e 

culturais. E conforme Tyson (2001), os princípios culturais do afrodescendente são 

privilegiados pela “importância da família, da comunidade, da igreja no esforço de 

sobreviver às duras realidades do racismo; de desenvolver os aspectos positivos e 

espirituais da vida; e de garantir que cada negro tenha a oportunidade de alcançar 

plenamente seu potencial humano” (TYSON, 2001, p. 152), refletido na forma 

identitária de Ponciá, uma vez que ela, mesmo manifestando outras identidades, não 

se distancia de suas origens. 

A conceituação de identidade é engenhosa, isto é, esta ideia de identidade “não 

tem como referência aquele segmento do eu que permanece, sempre e já, ‘o mesmo’, 

idêntico a si mesmo ao longo do tempo” (SILVA, 2014, p. 108). Nesta transmutação, 

Ponciá deixa de ser autora de suas ações para se metamorfosear em um indivíduo 

movido por recordações.  

A construção identitária afrodescendente na obra de Conceição Evaristo se faz 

através da construção do imaginário e da identidade étnica que ressignifica a história 

dos ancestrais, descrita a Ponciá quando essa regressa ao lar dos familiares 

afrodescendentes. A utilização do flashback é eficaz para o leitor “percorrer” as 

memórias da personagem e conhecer sua história, sem uma cronologia precisa. Esse 

recurso é empregado para apresentar, de modo fragmentado, interpondo passado e 

presente, “[...] como se quisesse emendar um tempo ao outro, seguia agarrando tudo, 

o passado-presente-e-o-que-há-de-vir” (EVARISTO, 2003, p. 132), os conflitos vividos 
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pela personagem, desde a infância na Vila Vicêncio, até o momento de sua chegada 

à metrópole, quando ocorre o choque com a cruel realidade de uma sociedade que 

lhe coíbe os sonhos e deixa manchas motivadas pela amargura, pelo sofrimento com 

a exclusão. 

No que concerne à herança ancestral de Ponciá, impõe-se como o centro da 

busca existencial, uma vez que ela concebe, na circunstância, como seguimento não 

apenas do avô, mas dos afrodescendentes que viveram em circunstâncias parecidas 

à que a família de Vô Vicêncio fora submetida. “Quando se trata do tema da 

ancestralidade, pensa-se em ir ao encontro das suas origens, conscientizar-se e, 

desse modo, ser bravo e valente para realizar os projetos políticos que valorizam a 

vida dos afro-descendentes” (SANTOS, 2009, p. 4).  

Embora não tenha convivido com o avô, Ponciá apresenta sentimentos e traços 

ancestrais, como percebemos no trecho a seguir: “O primeiro homem que Ponciá 

Vicêncio conhecera fora o avô. Guardava mais a imagem dele do que do próprio pai” 

(EVARISTO, 2003, p. 12). A imagem do avô carrega intensas lembranças enigmáticas 

que conduzem Ponciá durante a vida.  

Ponciá inventara um mundo paralelo, com o propósito de se esquivar das 

dificuldades da vida. Parecia estar ligada à história de seu avô Vicêncio, inclusive 

antes de conhecê-lo. E para a protagonista, ser herdeira do avô significava 

permanecer unida à amargura que ele espalha em sua história individual. O riso e o 

choro do avô, no enredo, marcaram o espírito da protagonista. Os traços eram 

expressivos e intensos, e podem ser entendidos como contundente legado. “Ele 

chorava e ria muito [...]. O pouco tempo em que conviveu com o avô bastou para que 

guardasse as marcas dele. Ela reteve na memória o choro misturado aos risos, o 

bracinho cotoco e as palavras não inteligíveis de Vô Vicêncio” (EVARISTO, 2003, p. 

12). 

Nesse sentido, a alegria e a tristeza se entrepõem na existência de Ponciá, 

constituindo o grande fio condutor na procura de si e no esforço e assimilação de seus 

encontros e desencontros, à medida que as contínuas perdas da protagonista 

adentram no “apartar-se de si mesma”. E como destaca no prefácio Barbosa (2003, 

p. 6), “Ponciá trabalha cada lembrança como alguém que precisasse recuperar sua 

primeira veste, para nunca mais se sentir nua”. Assim, sentia a alma despida, além 

dos afetos, dos sonhos; portanto, desnuda do próprio nome. 
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No propósito de resgatar a própria identidade, a protagonista também tentava 

reencontrar, por meio das lembranças, as raízes de seu povo. Entretanto, estava 

perdida, não sabia que o que buscava estava dentro dela mesma, na herança que 

carregava consigo, cujo significado lhe era desconhecido: “Ela gastava todo o tempo 

com o pensar, com o recordar. Relembrava a vida passada, pensava no presente, 

mas não sonhava e nem inventava nada para o futuro” (EVARISTO, 2003, p. 19). 

Nesse sentido, a memória é o eixo central do texto, e através de digressões, a 

narração constrói um discurso não linear; a divisão do romance não é feita por 

capítulos, mas pela sequência de recordações.  

Da mesma forma como os povos africanos tirados à força de suas origens pelo 

colonialismo, Ponciá faz uso da memória para recordar sua origem e se conservar 

viva. Os africanos forçados a permanecerem em uma terra de outrem, passando pelo 

esquecimento de seus nomes, suas tradições, suas crenças e seus costumes, na 

inviabilidade de retornar à terra natal, utilizaram a memória para recordar e preservar 

a identidade de seus povos. Nota-se que as culturas africanas conferem à memória 

uma importância acentuada, visto que é um instrumento de validação da identidade 

coletiva. Em vista disso, percebemos nas culturas africanas, sobretudo pelo aspecto 

oral verificado em suas bases, a intensa relação entre identidade e memória. 

Conforme Le Goff (2003): 

 
A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades [...] Mas a memória 
coletiva é não somente uma conquista, também um instrumento e um 
objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é, sobretudo, 
oral, [...] aquelas que melhor permitem compreender esta luta pela 
dominação da recordação e da tradição, esta manifestação da 
memória. (LE GOFF, 2003, p. 469-470) 
 

A oralidade é um importante mecanismo para perenizar as tradições das 

gerações passadas. A memória é utilizada como um instrumento de continuidade dos 

ensinamentos dos mais velhos aos jovens. Assim, a nação negra reforça suas 

culturas, uma vez que com as raízes consolidadas, a identidade será composta, como 

destaca Bernd: “Alicerçados em uma memória coletiva, resgatada, os grupos negros 

passariam a ter certeza de si próprios e acesso a esta dimensão mais ampla da 

identidade, que os integraria como agentes e não mais como atores na realidade 

nacional” (BERND, 1987, p. 41). 
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As reminiscências, o elo com o passado, na tentativa de entendê-lo, é 

continuamente parâmetro essencial para a constituição do resgate do amor-próprio 

do povo afrodescendente. A pesquisadora Neuza Santos Souza acentua que o 

desconhecimento de um passado de batalhas dos antepassados é um dos suportes 

da submissão emotiva que distanciou, por um longo período, os negros do prélio por 

seus direitos. Na narrativa, a busca de Ponciá sucede de múltiplas maneiras: o esforço 

de se nomear, a composição de bonecos que apresenta a figura dos antepassados, a 

imitação do caminhar do avô e, além disso, ao procurar Nêngua Kainda. Essa 

personagem faz referência à busca pela memória dos antepassados, constituído em 

um enfoque religioso. Nêngua Kainda é um sustentáculo para os familiares de Ponciá, 

uma profetiza à qual todos os habitantes recorriam. Nêngua Kainda que institui um 

vínculo entre mortos e vivos, revela vestígios sobrenaturais, além de sonhos. 

Ponciá, apesar de interrogar abertamente sua situação, refletia continuamente 

sobre o que significaria viver em solos em que os brancos e ex-senhores não fossem 

donos. Após o falecimento do pai, Ponciá já era uma jovem, dividia os afazeres da 

casa com a mãe, praticava, junto com a mãe, a arte de barro para comercializar. Os 

objetos e bonecos produzidos pela protagonista são subsídios fundamentais na busca 

da personagem para entender a si mesma, sua situação, sua história, já que no 

instante em que manejava o barro e exercia sua arte, aparentava perceber-se em 

liberdade. Com a mãe, Ponciá consegue aprender a moldar o barro; Maria Vicêncio 

fazia uso da arte para finalidades práticas, já Ponciá, utilizava para fins artísticos, 

principiando, por meio da arte, uma busca por uma nova identidade. Um dos bonecos 

moldados por Ponciá era idêntico ao avô Vicêncio, descortinando, novamente, sua 

preocupação com a história do seu passado e sua ligação com a personalidade do 

avô.  

A maneira como a menina esculpia o avô, de modo fidedigno, sem tê-lo 

conhecido, impressiona, e aparece de modo inexplicável, como se verifica no seguinte 

fragmento: 

 
Um dia ela fez um homem baixinho, curvado, magrinho, graveto e com 
o bracinho cotoco para trás. A mãe pegou o trabalho e teve vontade 
de espatifá-lo, mas se conteve, como também conteve o grito. 
Passados uns dias, o pai veio da terra dos brancos trazendo os 
mantimentos. A mãe andava com o coração aflito e indagador. O que 
havia acontecido com aquela menina? Primeiro andou de repente e 
com o jeito do avô... Agora havia feito aquele homenzinho de barro, 
tão igual ao velho (EVARISTO, 2003, p. 18). 
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A intenção de resgatar a identidade se confirma, pois, desde a infância, quando 

Ponciá tende a copiar o comportamento do avô. Imitá-lo, para a protagonista, exigia 

uma ação dupla: visto que reproduzia os gestos do avô, Ponciá molda um perfil para 

si, modelando-se como o barro, ao constituir uma ligação com a sua ancestralidade. 

Ponciá e a mãe ficavam em casa produzindo “panelas, potes e bichinhos de 

barro” (EVARISTO, 2003, p. 18). Quando o pai e o irmão voltavam, a mãe “enrolava 

as vasilhas de barro em folha de bananeira e palhas secas, apontavam as que eram 

para vender e estipulava preço. Das que eram para dar de presente, nomeava quem 

seria o dono” (EVARISTO, 2003, p. 24). Porém, “se eram livres, por que continuavam 

ali? Por que, então, tantos e tantas negras na senzala? Por que todos não se 

arribavam à procura de outros lugares e trabalhos?” (EVARISTO, 2003, p. 14). Pois, 

uma vez isolados da sociedade, perante a violência, a condição de objeto e da 

carência de identidade, o que lhes restava, exceto permanecer trabalhando para o 

indivíduo branco, afinal, como iriam sobreviver, se apenas aprenderam a ser 

escravos?  

O barro aparece como símbolo de amplo destaque na narrativa. Na infância, a 

personagem molda uma figura semelhante ao avô. Ponciá Vicêncio possuía 

parecenças com o avô, e na meninice, tal semelhança causou estranhamento nos que 

eram próximos a ela. Ponciá conseguia materializar a figura do avô através do boneco 

de barro esculpido por ela mesma. Ponciá “[...] andava com um dos braços escondido 

às costas, e tinha a mãozinha fechada como se fosse cotó. [...] Quando o avô morreu, 

a menina era tão pequena! Como agora imitava o avô? Todos se assustavam [...]” 

(EVARISTO, 2003, p. 13). 

No tocante à ancestralidade, acreditamos que efetivamente constitui o veículo 

para que se conheça a herança cultural da personagem e dos ancestrais, resgatando, 

desse modo, os traços de seu povo. O narrador onisciente deixa transparecer as 

lembranças de Ponciá, para que se conheçam seus pensamentos nas circunstâncias 

de ausência. A onisciência narrativa e as excursões por meio do tempo psicológico 

favorecem o acompanhamento do intuito dessa reconstrução de lembranças: “Ponciá 

Vicêncio gostava de ficar sentada perto da janela olhando o nada. Às vezes, se 

distraía tanto que até se esquecia da janta e, quando via, o seu homem estava 

chegando do trabalho” (EVARISTO, 2003, p. 16). 
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Em um âmbito inteiramente alheio, na situação de clausura, os negros 

passam a encarar o ato de recordar como importante tarefa para se preservar a 

memória e, por conseguinte, para a reconstrução identitária. Foi preciso, pois, cultivar 

laços com sua cultura de raiz, modo de resistir perante a perda incitada pela 

brutalidade da desapropriação, desarraigamento, desterritorialização do continente 

africano. Em síntese: 

 

A memória recria a africanidade da diáspora negra em obras literárias 
– a Africanidade de uma África que não foi representada de maneira 
direta durante a escravatura e que até hoje em dia pulsiona como 
presença – ausência transculturada em toda arte da diáspora negra 
no Novo Mundo (WALTER, 2011, p. 50). 
 

O procedimento mnemônico de resistência negra para a constituição de uma 

história e de uma nova identidade diaspórica se encontra exposta na produção de 

inúmeros escritores afrodescendentes nas Américas: Nicolás Guillén, Aimé Césaire e 

Langston Hughes, entre outros. Na escrita de Conceição Evaristo também há 

evidentes referências que sinalizam para esse anseio identitário de pertencimento 

cultural negro, do qual tratamos aqui. Ao investigar esses escritores, nos deparamos 

com a ambiguidade da consciência identitária peculiar dos povos da diáspora, 

consequência da experiência divergente e conflitante com que habitantes negros se 

depararam na história, ocasionada pela opressão colonialista.  

As distintas posições identitárias são rastros de uma “existência intervalar” – o 

cruzamento do oceano – e esse dualismo se expõe na produção de diversos escritores 

afrodescendentes nas Américas: “Ao confrontar o indivíduo com a natureza plural e 

contraditória de identidade, a luta de identificação não leva à livre mobilidade, mas à 

passagem temporária de limites impostos” (WALTER, 2011, p. 51). Seguramente, 

inúmeros foram os contornos conferidos e impostos pela escravidão e o colonialismo 

que notoriamente se refletem na atualidade dos afrodescendentes, por meio das 

diferenças sociais e econômicas e do racismo entre negros e brancos no mundo. Para 

Fanon (2008) e outros estudiosos interessados na construção da identidade e do 

amor-próprio dos afrodescendentes, a introjeção de modelos negativos em relação às 

vítimas de racismo é praticamente inevitável, o que inibe a mobilidade social de 

parcela desse grupo. 

É importante compreender a identidade “como um lugar que se assume, uma 

costura de posição e contexto, e não uma essência ou substância a ser examinada” 
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(HALL, 2009, p. 15). Hall rejeita o pensamento de identidade como cerne ou elemento 

da natureza dos sujeitos ou da genealogia ancestral, que compõe o Eu interior do 

indivíduo. Aspectos externos, a exemplo, a “pobreza, o subdesenvolvimento, a falta 

de oportunidades – os legados do Império em toda parte – podem forçar as pessoas 

a migrar, o que causa o espalhamento – a dispersão. Mas cada disseminação 

carrega consigo a promessa do retorno anterior” (HALL, 2009, p. 28). Tais aspectos 

são categóricos para a construção identitária.  

 
[...] a identidade é irrevogavelmente uma questão histórica. Nossas 
sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. Suas 
origens não são únicas, mas diversas. Aqueles aos quais 
originalmente a terra pertencia, em geral, pereceram há muito tempo 
– dizimados pelo trabalho pesado e a doença (HALL, 2009, p. 30). 
 

Partindo dessa ideia, entende-se que não é aceitável refletir sobre 

construção de uma identidade negra, sem mencionar a história de exploração, 

opressão, superioridade, dominação a partir da difusão do povo negro pelo mundo em 

um processo imposto pela colonização e o imperialismo europeu, que ocasionou 

o fenômeno da “diáspora negra”.  

Nas memórias de Ponciá, notamos que as recordações e a lembrança de sua 

origem a fazem regressar a sua remota morada na zona rural. Evaristo nos apresenta 

a vida simples que Ponciá ali levava, antes de partir para a cidade grande: 

 
A casinha de pau-a-pique de Ponciá Vicêncio continuava de pé. O 
tempo de chuva começava e um mato verde, ameaçador, crescia ao 
redor. Ela teve receio de cobra, mas seguiu adiante. Empurrou a porta, 
que abriu doce e lentamente, como se a casa estivesse também a 
aguardar por ela. O chão de barro batido continuava limpo. As vasilhas 
de barro que a mãe fazia estavam arrumadas na prateleira. Em cima 
do fogão à lenha estavam as canecas de café do pai, da mãe, dela e 
do irmão. Esquecidas de que a vida era outra no momento, 
teimosamente se postavam, como se estivessem à espera do líquido. 
Ponciá correu e abriu a janela de madeira. Um cheiro bom de mato, 
terra e chuva invadiu a casa. Com o coração aos pulos, reconciliou-se 
com o lugar (EVARISTO, 2003, p. 48). 

 
Observamos que o regresso de Ponciá remete a uma harmonia com o passado. 

A personagem busca resgatar sua vida que se encontra perdida. Ela desvenda que “a 

vida era outra no momento”, porém, além disso, permanecia tão igual, o que se deduz 

pela organização dos objetos na casa. Seu retorno está ligado ao reencontro de si. 

Buscava algo, mas o que precisamente? O trecho a seguir tenta responder:  
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Continuou procurando e remexendo nos objetos tão conhecidos. Foi 
ao velho baú de madeira, tirou de lá algumas palhas secas e viu, 
então, lá no fundo, o homem-barro. Vô Vicêncio olhava para ela como 
se estivesse perguntando tudo. Ponciá Vicêncio tirou o homem-barro 
de dentro do baú, colocando-o em cima da mesa. Estava cansada, 
tinha fome, emoção e um pouco de frio. A cabeça tonteou. Sentou-se 
rápido num banquinho de madeira. Veio, então, a profunda ausência, 
o profundo apartar-se de si mesma (EVARISTO, 2003, p. 48-49).  
 

Realizar uma busca a si mesma constitui o reencontro com seus ancestrais, e 

isso se concretiza com o encontro com o homem-barro, na imagem de Vô Vicêncio. 

Este reencontro com suas ascendências, concebido pelo barro esculpido, remonta à 

passagem bíblica a respeito da origem da humanidade, e na sentença dada por Deus 

às criaturas (GENESIS, 3,19): “Tu és pó e ao pó voltarás”, em uma aberta menção ao 

mito da origem da humanidade e de seu fim, compondo uma cena cíclica, 

metaforizada na representação do arco-íris e na arte de modelar o barro. É por meio 

da manipulação do barro que Ponciá principia a observar em si os traços do passado 

de seus antepassados e, sobretudo, sua ligação com o avô. É importante ressaltar o 

valor da simbologia do manuseio do barro para compor desenhos humanos, como a 

versão bíblica a respeito da origem da humanidade. Ao criar homens de barro, Ponciá 

idealiza a ideia de criar uma nova vida e entende que o passo inicial seria se distanciar 

das terras onde ainda existia a memória da escravidão, na penúria e inércia em todos 

que continuavam naquele lugar.  

É notório que os traços ancestrais e a identidade se desenham na obra, à 

proporção que se delineia o percurso da menina Ponciá. É através da memória que a 

personagem refaz seus rastros e procura, em histórias que possivelmente nem viveu, 

os traços de sua identidade. A reconstrução não se apreende exclusivamente na 

vivência de seu avô, posto que ela recorda toda a emoção do povo africano, tornando-

se metonímia no romance. Inclusive a mãe de Ponciá a declara representante do 

povo, ao reencontrá-la. “Por alguns momentos, outras faces, não só a de Vô Vicêncio, 

visitaram o rosto de Ponciá. A mãe reconheceu todas, mesmo aquelas que chegavam 

de outro tempo-espaço. Lá estava sua menina única e múltipla” (EVARISTO, 2003, p. 

129). Ponciá, ao protagonizar sua história, retrata as histórias de diversos negros, que 

igualmente sofreram e ainda sofrem mutilações sociais e culturais. As angústias de 

Ponciá não são somente individuais, representam, ainda, a angústia do povo 

afrodescendente e africano, a protagonista simboliza a pluralidade de seus 
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contemporâneos e antepassados. Por conseguinte, Ponciá pode ser compreendida 

como a metonímia do negro. 

Ponciá deixa na cidade as relações que intensificam a sua identidade, a relação 

com a família, com a arte da modelagem, e passa a padecer com o anseio de reaver 

o passado, reconhecer os laços. A figuração do “Eu” em que tem proximidade com 

sua meninice na Vila Vicêncio é composta pela relação com os progenitores. Ademais, 

a proximidade com a arte e os familiares é essencial para a constituição identitária da 

personagem. O “Eu” de Ponciá é formado através da relação com os seus. Contudo, 

na cidade, Ponciá se distancia das relações que reafirmam sua identidade. 

A criação da figura do avô, pelas mãos de Ponciá, é um elo com o passado, 

não apenas com seu passado familiar, marcado pela loucura do avô, mas com toda a 

ancestralidade de seu povo. A invenção da figura do avô no boneco de barro molda a 

si própria como extensão dele, através da postura e de trejeitos. Ponciá sustenta, 

desse modo, um laço com sua herança sociocultural. Por meio do procedimento de 

moldar o barro e regressar à sua ancestralidade, reitera seu desejo de possuir a 

identidade reconhecida e estimada em um cenário fixado pela exclusão.  

Moldar o barro constitui modelar a si mesma, destacar as restrições atribuídas 

pela sociedade e criar uma vida nova, ainda que sem esperança. Ademais, o narrador 

constrói uma narrativa mnemônica, fragmentada, multifacetada e polifônica, temos um 

narrador fora da narrativa, distanciado dos fatos, que apenas observa e narra, e ainda 

há a utilização do discurso indireto livre. Não é um narrador que apenas observa e 

narra, ele assume o ponto de vista da personagem. Contudo, ao tomarmos contato 

com o texto, percorrendo os caminhos traçados no romance, entramos em contato 

com várias vozes, que desordenam o posicionamento do narrador.  

Evaristo desnuda o modo como a sociedade pós-abolicionista enxerga o negro, 

ao abordar da “infida abolição”. Ponciá, apesar de ser componente pertencente à 

comunidade, é considerada “estrangeira”, sendo encarada com agressividade ou 

menosprezo. Através de percepções apreendidas pela onisciência rigorosa do 

narrador, temos acesso aos pensamentos de Ponciá:  

De que valeu ao padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? 
De que adiantara a coragem de muitos em escolher a fuga, de viverem 
o ideal quilombola? De que valera o desespero de Vô Vicêncio? Ele, 
num ato de coragem-covardia, se rebelara, matara uns dos seus e 
quisera se matar também. O que adiantara? A vida escrava continuava 
até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também. Escrava de uma 
condição de vida que se repetia (EVARISTO, 2003, p. 83-84). 
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De tal modo, percebemos uma mulher que se insere em uma sociedade onde 

é vista como “estrangeira” e padece com a alienação de si mesma, consoante ao olhar 

externo, arraigado em preconceito, que submerge seu íntimo, dando início a um 

processo de esvaziamento identitário étnico. Assim, conforme Santos: 

 

[ir] para a cidade grande é, certamente, deixar atrás uma cultura 
herdada para se encontrar com uma outra. Quando o homem se 
defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja a história 
desconhece, cuja a memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de 
uma vigorosa alienação (SANTOS, 2010, p. 597). 

 

Nos subterrâneos das reminiscências de Ponciá surgem os problemas 

vivenciados por seus ancestrais, ela não encontra prestígio algum nos caminhos 

percorridos por seus ancestrais, como vimos. A memória de Ponciá se torna coletiva. 

Desta forma, sua identidade se relaciona com os descendentes de africanos. O refletir 

coletivo e a dinâmica de grupo que envolve a personagem se relacionam à sua 

ancestralidade e se referem ao contexto da África Mãe, que origina e sustenta seus 

filhos e os propaga pelo mundo; contudo, procura cultivar um laço fraterno entre eles. 

Irene Oliveira ressalta que “os ancestrais têm a finalidade de garantir e assegurar a 

identidade e a herança comuns dos povos africanos” (OLIVEIRA, 2004, p. 6).  

A reescrita identitária se revela a partir da infância, quando Ponciá se conduz a 

copiar a imagem do avô. À proporção que imita os gestos do avô, constrói uma nova 

personalidade, moldando-se igualmente ao barro, quando institui uma ligação com 

seus antepassados. O encontro pessoal da protagonista está em Vô Vicêncio. Ao 

recordar seus passos e retornar ao lar em que viveu quando criança, Ponciá se depara 

com a escultura, como se admirasse a sua própria imagem, conforme já mencionado. 

Além disso, na cidade grande, a personagem deixa para trás as relações que 

reafirmam sua identidade, a relação com a mãe, com o irmão e com o barro, isto é, a 

sua arte sofre com a necessidade de resgatar o seu passado, de reafirmar essas 

ligações. A representação do “eu” com o qual a personagem tem contato, quando 

criança na Vila Vicêncio, é constituída pela relação dos pais. Ademais, seu 

relacionamento com familiares e com a sua arte é essencial para a construção da 

identidade da personagem. 

O final da história se liga ao começo, e Ponciá pressentia onde se reencontraria. 

Deste modo, afirmamos que a personagem reencontra, presumivelmente, sua 

identidade, ao retornar à Vila Vicêncio, no encontro com o rio, acompanhada da mãe 
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e do irmão, “lá fora, no céu do arco-íris, um enorme angarô multicolorido se diluía 

lentamente, enquanto Ponciá Vicêncio, elo e herança de uma memória reencontrada 

pelos seus, não se perderia jamais, se guardaria nas águas do rio” (EVARISTO, 2003, 

p. 132). Finalmente, a solidão na cidade grande se atenua no instante em que a 

personagem reencontra a mãe e o irmão, que parece pôr fim à errância vivida por 

Ponciá. 

Isso posto, dos males de que se lastima, e que ressurgem com constância nas 

declarações de quem por alguma razão se exilou, é a solidão o que mais a abate. 

Encarar e dominar, firmemente, as provações de um exílio arbitrário, pode tornar o 

sujeito engrandecido da sua estranha “experiência humana”. Até na magnitude 

filosófica do deslocamento/viagem, que prepara o sujeito para sobrepujar 

preconceitos e medos, compõe-se, no caso de Ponciá Vicêncio, de ficção. Desse 

modo, o desânimo, o desalento, as carências, as penúrias, as agressões, os vazios, 

os maus-tratos, o sofrimento e as mazelas do indivíduo viriam lhe mostrar que podem 

se converter em força, perseverança e resistência.  

 

 

2.3 Errância 

 

Ela acreditava que poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida 
nova.  

 
Conceição Evaristo 

 

Para Glissant (2005, p. 152), a errância é “o apetite do mundo. Aquilo que nos 

leva a traçar caminhos pelo mundo”, uma “obstinação pelo movimento”, movido pelo 

desejo de conhecer, de dar sentido, de vivenciar o múltiplo. Em Ponciá Vicêncio 

(2003), temos a errância como metáfora da busca identitária étnica, errância que se 

configura por meio de distintas memórias, espaços e circunstâncias. Ratificamos que 

a narrativa se concentra em traçar os percursos trilhados pela personagem, a trajetória 

de Ponciá apresenta um movimento interno aos limites do lugar onde nasceu. Sua 

migração acarreta uma intensa transformação. Ademais, resgata uma história 

ancestral diaspórica e as implicações trazidas pelo período. 

A ideia de errância funciona, neste trabalho, sobretudo como um 

desenraizamento da personagem e seu deslocamento contínuo por entre caminhos 
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passageiros, num caminhar incessante, que sugere a ideia de errância, lembrando, 

dessa forma, Deleuze e Guattari (1995), que desenvolveram a noção de rizoma. De 

acordo com o sentido que provém da Botânica, rizoma é um caule, parte da planta 

que fica abaixo da superfície, destinada a realizar trocas estreitas, é uma raiz 

horizontal, feita por vários vasos entrelaçados, e serve de inspiração para a noção de 

rizoma de Deleuze e Guattari. O rizoma, conforme o pensamento potencializado pelos 

autores, é a raiz que percorre várias direções, expande-se e se desenvolve.   

 
Do exílio à errância, a medida comum é a raiz, que em ambos os casos 
falta. É por aí que há que começar. Gilles Deleuze e Félix Guattari 
criticaram os conceitos de raiz e, porventura, de enraizamento. A raiz 
é única, é uma origem que de tudo se apodera e que mata o que está 
à volta, opõem-lhe o rizoma, que é uma raiz desmultiplicada, que se 
estende em rede pela terra ou no ar, sem que nenhuma origem 
intervenha como predador irremediável. O conceito de rizoma 
mantém, assim, a noção de enraizamento, mas recusa a ideia de uma 
raiz totalitária. O pensamento do rizoma estaria na base daquilo a que 
chamo uma poética da Relação, segundo a qual toda a identidade se 
prolonga numa relação com o outro (GLISSANT, 2011, p. 21). 

 
Do mesmo modo que Deleuze e Guattari (1995) opõem a noção de raiz única 

(árvore como representação do mundo) e a de inúmeras raízes indo ao encontro de 

muitas outras (representação dos rizomas), Glissant (2005) replica e defende uma 

identidade de raiz única a uma identidade (ou identidade relação). A particularidade 

principal das relações rizomáticas passa a ser, desse modo, a imprevisibilidade, o que 

denota o abandono, a recusa de seguir planos predefinidos e ordenados. Há um 

procedimento de ir e vir que causa uma desterritorialização e reterritorialização, 

conforme denominam Deleuze e Guattari. 

Glissant (2011) recupera a questão das identidades afrodescendentes, 

percebendo-as em uma construção em rede, rizomática, que corrobora as inter-

relações culturais características das culturas colonizadas. A metáfora do rizoma 

minimiza a simbologia do enraizamento e persiste nos deslocamentos em direção ao 

outro, nas relações e nos contatos intra e interculturais: “É com a imagem do rizoma 

que se pode descrever a identidade, que não relaciona com raiz, mas com a relação” 

(GLISSANT, 2011, p. 31). 

As características do rizoma estão implícitas no que Glissant (2005) propõe 

como “mudança de imaginário”, através da afirmação da identidade relação (ou 
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rizoma), do “caos‐mundo” e da “crioulização”14. Para o autor, as relações culturais 

rizomáticas formam o “Todo-Mundo”, ou seja, contextos de “Caos-Mundo” onde em 

cada localidade (caos-mundo) a identidade é consecutivamente composta e 

reconstituída por intermédio da interação de “enraizamento e errância”, um universo 

marcado pelo entrelaçamento da humanidade (todo-mundo). E refletir sobre errância 

como desenraizamento nos conduz a pensar, inicialmente, sobre o movimento de 

saída de determinado território, isto é, uma desterritorialização; deslocamento do 

sujeito, tanto físico como imaginário, e suposta perda das raízes, que sugere 

considerar a não estaticidade, o dinamismo, e a opacidade da origem e, por 

conseguinte, uma aflição e/ou lembrança melancólica e dissipada dessa origem. 

Conforme Glissant: 

 
[...] a imprevisibilidade não seria uma carência, ou em todo caso, ela 
não criaria espaço para uma carência do querer, da vontade, ou aquilo 
Schopenhauer denominou de querer-viver? [...] conhecer o 
imprevisível é sincronizar-se com o presente, com o passado em que 
vivemos, mas de uma outra maneira, não mais empírica nem 
sistemática, mas sim poética (GLISSANT, 2005, p. 106-107). 

 
No que concerne a Ponciá, o rizoma representará o lugar de encontro, das 

imprevisibilidades circunstanciais existentes ao longo da narrativa, onde estes 

encontros são felizes ou funestos. Ponciá Vicêncio vagueia confusa até encontrar, na 

cidade15, um lugar para permanecer. Lembrando que, anteriormente, ela viajava de 

trem, sem saber ao certo para aonde ia ou o que iria fazer especificamente. Há uma 

desorientação nela, que aparenta somente querer se distanciar de onde vivia, 

porventura a procura de um lugar longínquo da lembrança de serva. 

Ao migrar para a cidade, Ponciá se distancia daquela realidade que a fazia 

lembrar do passado de escravidão, que não lhe dava oportunidades, perspectivas, 

que aparenta ser a motivação de sua viagem, apesar de que Ponciá apenas cita as 

razões sem detalhar: “Estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com a mãe, 

de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias” (EVARISTO, 2003, p. 32). 

                                            
14 A ideia de “crioulização” ultrapassa, quando compartilhamos o pensamento de Glissant, a 

simples formação de sociedades mestiças. Para ele, a crioulização diz respeito ao contato 
de diversas culturas ou, no mínimo, de certos elementos culturais distintos, algum lugar do 
mundo, tendo, como consequência um dado cultural novo, totalmente imprevisível diante de 
critérios deterministas que tentam estabelecer uma síntese de seus elementos (CARDOSO, 
2014, p. 131). 

15 A cidade é o lugar onde há mais mobilidade e mais encontros (SANTOS, 2010, p. 589). 
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Esse trecho indica que a personagem estava em busca de algo, embora não tivesse 

consciência do que procurava; induz-nos a pensar que seria a busca por uma vida 

melhor, com novas perspectivas. Cremos que Ponciá buscava, sobretudo, o 

entendimento da história dos seus ancestrais, assim como de um espaço 

verdadeiramente seu. 

A mudança de Ponciá Vicêncio de seu lar de origem na zona rural e o confronto 

dos fatos de um novo ambiente provocou uma imersão no mundo de suas lembranças, 

conduzindo a personagem a vivenciar o seu “presente” através do “passado” de seus 

antepassados. Dessa forma, as lembranças da personagem fluíam em seu 

pensamento com tamanha intensidade que a desligavam do seu presente, guiando-a 

a viver repleta de desânimo do passado e ansiando desmemoriar-se de seu presente. 

Retirando-se de seu ambiente originário, os devaneios e as fantasias de Ponciá 

Vicêncio se acharam desamparados perante a realidade distinta da idealizada 

originalmente. Tal realidade invoca as lembranças, as ilusões que Ponciá possuía em 

seu primeiro lar e, sobretudo, a utopia de um amanhã distante dos vividos por ela. A 

realidade na cidade deixa a protagonista Ponciá sem a proteção da casa de sua 

origem. 

Salientamos que a ação de deslocamento geográfico na obra contribui para um 

encadeamento de uma memória ancestral, entretanto, ambicionando um futuro que a 

engrandeça. Isso nos leva a crer que a personagem se desloca de duas formas: 

externa, em um deslocamento geográfico, e internamente, deslocamento interior da 

busca por seu “Eu”. Em Ponciá Vicêncio, a busca, o resgate é representado pela 

viagem, pelo vai e vem das personagens no decorrer da narrativa, a errância 

esquizofrênica, que no âmbito da literatura afrodescendente Walter (2011) entende 

como a inquietude, a qual é constituída pela temática da viagem diaspórica, como um 

dos traços dessa escrita. 

Para Glissant (2005), a “identidade” assume variadas formas ou aspectos que 

se apresentam em meio às desordens, crises e, até mesmo, conforto, que são 

determinações imprevisíveis na errância ou no exílio. Identidade não constitui 

constância; é, previamente, a habilidade de transformação. O pensamento aqui é de 

que a relação com o outro determina novas identidades, deste modo, o autor propõe 

que se pense na identidade como um sistema relacional. Assim, as errâncias e 

migrações, conforme Glissant (2005), são a representação de identidades 

compósitas, transitórias e mutáveis, que brotam nas e das relações. 
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No romance em estudo, é incontestável que encontramos uma história de 

migração, desenraizamento e errância, além da identidade de uma mulher migrante 

subalterna, e seus abalos em um mundo em que a deixam à margem. Nesse 

deslocamento de cruzar espaços, Ponciá tenta recuperar sua identidade fragmentada. 

A migração causou na personagem um sentimento de perda, agonia e vazio 

existencial, que podemos comparar a um exílio, ao causar uma ruptura sem cura entre 

o Eu e seu genuíno lar. Em um silenciamento autoimposto, repleto de significações, 

por vezes contraditórias, como revolta, ausência de esperança e resistência:  

 
Ponciá Vicêncio não queria mais nada com a vida que lhe era 
apresentada. Ficava olhando sempre um outro lugar de outras 
vivências. Pouco se dava se fazia sol ou se chovia. Quem era ela? 
Não sabia dizer. Ficava feliz e ansiosa pelos momentos de sua auto-
ausência (EVARISTO, 2003, p. 92). 
 

Essa condição de ausência, tantas vezes presente na vida da personagem, é 

resultante, presumivelmente, de uma relação entre a mudança de vida que desejava 

e a constante fraqueza diante da existência. Deste modo, o silêncio media o seu 

pensamento e o mundo. Ratificamos que Ponciá é um sujeito diaspórico, transita por 

lugares, sem pertencer a nenhum deles completamente. A experiência do indivíduo 

diaspórico, o estar distante o bastante para vivenciar um sentimento de perda e exílio, 

mas próximo o bastante para entender o enigma de um regresso continuamente 

adiado.  

O exílio se liga, por interação, ao amplo espectro dos males da ausência. Unido 

à ideia de perda e desarraigamento, podem revelar, se não uma, todas as infindas 

definições de saudade. De qualquer modo, o vocábulo do exílio e dos seus males está 

longe de esclarecer o próprio exílio na sua relação com o tempo, com o meio e com 

as imaginações. Padecido e suportado por exilados, deportados, degredados, 

desterrados, proscritos, banidos, o mal do exílio tanto se compreende num dos temas 

mais aflitivos da história da infâmia como nas laudas da literatura ou no registro das 

doenças mentais.  

O exílio, segundo Said (2003, p. 46), é uma “fratura incurável entre o ser 

humano e o lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais 

pode ser superada”. Isto é, o exílio é centenário e histórico, é uma condição criada 

para uma negação identitária do distanciando de sua tradição, cultura, o sujeito se 

sente fraturado, desnorteado, alienado, desarraigado e desorientado. Conforme Said 
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(2003), ser exilado constitui ser um indivíduo no qual o passado, sua gênese, suas 

raízes foram perdidas; desse modo, o exílio denota perda da identidade, das raízes, 

perda de seu ambiente social e familiar, trauma, fratura. O sujeito exilado é um mortal 

mutilado, fragmentado, deslocado, que vive fora de seu espaço-tempo, em um entre-

lugar.  

 
A menina ouvira dizer algumas vezes que Vô Vicêncio havia deixado 
uma herança para ela. Não sabia o que era herança, tinha vontade de 
perguntar e não sabia como. Sempre que falavam dele (falavam muito 
pouco, muito pouco) a conversa era baixa, quase cochichada e 
quando ela se aproximava, calavam. Diziam que ela se parecia muito 
com ele em tudo, até no modo de olhar. Diziam que ela, assim como 
ele, gostava de olhar o vazio. Ponciá Vicêncio não respondia, mas 
sabia para onde estava olhando. Ela via tudo, via o próprio vazio 
(EVARISTO, 2003, p. 27-28). 
 

O exílio sugere o distanciamento das raízes, do passado. O exilado passa a ter 

uma vida anômala e melancólica, com um estereótipo de alienígena. Assim, o sujeito 

se vê obrigado a conviver, em alguns casos, por vezes de maneira intolerável, com 

uma ausência concreta, e transportar os sinais de reclusão, de perda, de 

deslocamento, de afastamento. O exilado incorpora o estigma do forasteiro e, 

portanto, pertencerá continuamente à condição do entre-lugar, visto que tendo partido 

de sua terra natal, não terá mais o mesmo elo identitário que o concatena de modo 

direto ao lugar. Sequer será reconhecido pelos demais ou se reconhecerá como 

sujeito pertencente ao novo ambiente de habitação. 

Salientamos que o exílio sempre foi, de modo geral, o castigo por primazia, 

incumbia encontrar sérias e justas razões para a partida, sobretudo, sem retorno. Por 

mais próspera e lucrativa que fosse, a viagem supunha regresso e nele se resolvia, o 

que não sucede quando não se tem família, nem lar fixo. Daí, a presença de certos 

excluídos, marginalizados, desertores, fugitivos, delinquentes, deserdados, 

bastardos, degredados, exilados em viagens com minguadas expectativas de 

regresso. O castigo não se encontrava no barco nem na estadia em mar tormentoso, 

mas na privação, ausência do lar para o repouso da volta. Ser banido de casa pela 

fome, pela peste, pela guerra, pelas invasões ou pelo exílio era, isso sim, o pior dos 

males.  

Conforme Queiroz (1998), a temática do exílio é extensa. Os exilados, 

incalculáveis. Expulsos do jardim do Edén, Adão e Eva conhecem o primeiro exílio de 

que se tem conhecimento: a expulsão do paraíso, o exílio é, portanto, moral. E se 
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relaciona à sorte do indivíduo sobre a terra. A Grécia antiga concedeu um caráter 

político com os isolamentos, distância, solidão, desprezo, recusa, rejeição, repulsa e 

abandono. Roma, por exemplo, legitimou-se com os cruéis, enclausuramentos e 

exílios. Cícero fez uso do exílio para refletir sobre a filosofia; Maquiavel, Petrarca e 

Dante Alighieri escreveram, exilados, suas obras-primas. As contrariedades e 

repressões políticas justificavam, durante a Renascença, o exílio de poetas e 

escritores; além disso, os grandiosos pontífices da Igreja, como Irineu e Crisóstomo, 

inclusive o papa Gregório IV, foram exilados. A literatura está marcada pela questão 

do exílio, expõe a ideia da trajetória do homem pelos caminhos tortuosos que são os 

exílios da pátria, a estada em solo estrangeiro e os males todos da ausência. 

Destacam-se poetas e prosadores cujas literaturas estão marcadas pela questão do 

exílio: Voltaire, Homero, Ovídeo, Sêneca, Kant, Camões, Victor Hugo, Gonçalves 

Dias, Raduan Nassar, dentre outros. Todos os séculos possuem seus exilados. 

O exílio como ausência de algo familiar ou perda, torna-se uma “experiência 

terrível, que rompe os laços entre pessoas e seu lar natal, levando-os a algum lugar 

que nunca será o seu, e no qual nunca se sentirá como parte dele, não havendo, 

assim, aquela sensação de pertencimento” (SAID, 2003, p. 46). A essa condição de 

inconformismo, de não pertencimento e de solidão, Said nomeia de exílio metafórico.   

Além disso, para Guillén (2005), o exílio metafórico é permeado pelo 

sentimento de não pertencimento, pelo sentimento ambíguo de não estar ou estar em 

vários lugares. Ele ocasiona o sentimento de não pertencimento, apropriado ainda 

para as condições em que se vivencia um exílio interior, em alguns casos, até mesmo 

sem sair de seu domicílio. Nesta situação, a alienação ocorre como se constituísse 

um silenciamento de si. O exilado se envolve no aprisionamento sem grades, sem 

muros, estabelecendo um afastamento com a vida, visto que para o sujeito, resta 

compensar sua segregação, imergindo em um mundo próprio, restrito. 

Assim, morando na cidade e casada, Ponciá se sente alheia a tudo. O marido, 

com a distração/ausência de Ponciá e sem compreender o que acontecia, já que a 

esposa estava descuidada (com as roupas aglomeradas no quarto, com a casa) e na 

ausência de diálogo, conversas, argumentos, recorria à agressão, com a intenção de 

irromper o silêncio, passando a maltratá-la e agredi-la. A violência física era a 

estratégia utilizada pelo marido para enfrentar a circunstância que o deixava 

impaciente, visto que ele se encontrava “cansado” de perceber a “mulher tão alheia”. 

 



99 
 

[...] teve desejos de trazê-la ao mundo à força. Deu-lhe um violento 
soco nas costas, gritando-lhe pelo nome. Ela lhe devolveu um olhar de 
ódio. Pensou em sair dali, ir para o lado de fora, passar por debaixo 
do arco-íris e virar logo homem. Levantou-se, porém, amargurada de 
seu cantinho e foi preparar a janta dele (EVARISTO, 2003, p. 17). 

 

Em um exílio interno, Ponciá não enxergava uma perspectiva positiva de futuro 

e, inicialmente, tinha receio do vazio que sentia. Se Ponciá vivia triste, não queria 

engravidar, gerar um filho e colocá-lo no mundo, pô-lo no mundo para padecer com 

os pesares da vida. Por conseguinte, o marido depressa readquiria o entusiasmo e 

“voltava, dizendo que iria fazer outro filho e que aquele haveria de nascer, crescer e 

virar homem” (EVARISTO, 2003, p. 52). Não percebendo se Ponciá partilhava do 

mesmo anseio de ter filho, o marido deseja cada vez mais que ela engravidasse, para 

dar continuidade de si. Todavia, o marido percebeu que a mulher estava ficando 

desorientada, entendeu que as falhas, carências, ausências eram mais contínuas, 

ficando frequentemente “fora de si” (EVARISTO, 2003, p. 124). 

Com base nessas ausências, a barbaridade do marido se acentuava a cada 

dia, mas a bebida estimulava sua agressividade, pois possuía “a natureza fraca”. 

Apresentava constantemente irritação com relação a Ponciá, “por qualquer coisa lhe 

enchia de socos e pontapés. Vivia a repetir que ela estava ficando louca” (EVARISTO, 

2003, p. 54).  

Ponciá, além de padecer com as violências físicas, suportava as agressões 

verbais. Certo dia, o marido chegou à casa fatigado, depois de beber pinga, encontrou-

a “parada, alheia, morta-viva, longe de tudo, precisou fazê-la doer também, e começou 

a agredi-la. Batia-lhe, chutava-a, puxava-lhe os cabelos. Ela não tinha um gesto de 

defesa” (EVARISTO, 2003, p. 98).  A dor vivida por Ponciá era física e moral, apesar 

de ser incômodo viver com o marido, faltava-lhe coragem para sair dessa situação de 

martírio. A protagonista se apresentava apática, imóvel, apenas recordava o passado,  

antes direcionava a visão para o presente, entretanto, após pancadas certeiras de 

agressões causadas pelo marido, Ponciá se lançou em um ambiente diferente da sua 

realidade e passou a interrogar-se sobre quem ela era, uma vez que desconhecia o 

seu Eu.  

Destarte, Ponciá, casada com um homem agressivo, é inserida em um cenário 

patriarcal, de dominação masculina. Essa agressão, além de atingir o corpo da 

personagem, também afeta o seu psicológico, Ponciá não reage a nada, sente-se uma 

subalterna e, progressivamente, apática. Após as agressões e os abortos sofridos, 
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Ponciá dá início a uma busca solitária pelo legado do avô, que nos foi exposto por 

uma autorreflexão dela.  

Compreendemos que a mulher é historicamente acompanhada por uma 

repressão constante. A mulher existia somente para atender aos desejos masculinos 

e exercer o papel de reprodutora humana. Além de ser vista na organização social 

como “o outro” masculino e desempenhar as funções de cuidar do lar, viver para o 

marido, para os filhos e a família. Isso ocasiona sua inserção em segundo plano, não 

expressando seus anseios e desejos. No que diz respeito à mulher negra, a 

circunstância é ainda mais delicada, em decorrência das questões de etnia e gênero. 

Essa condição gera um esforço de inferiorização na identidade cultural feminina, 

bloqueando, na maioria das vezes, uma atitude contra a violência ou a discriminação 

sofrida. 

Em decorrência disso, percebemos que não há valor algum atribuído à mulher, 

pelo contrário, ela é vista como ser subalterno. Em relação a isso, Spivak (2010, p. 

121-126) salienta que o subalterno não pode falar; logo, a mulher (subalterna) afro-

brasileira é destituída de fala, o lhe permitiria se sobressair socialmente.  

No entanto, o marginalizado, ao fazer uso da palavra pode acabar o 

inconformismo, revelar o que não se vê e proporcionar uma reflexão sobre a condição 

do subalterno, de acordo com o que percebemos no seguinte trecho: “O grito do 

homem reclamando da lerdeza de Ponciá fez com que, mais uma vez, ela 

interrompesse as lembranças. Irritou-se, mas não disse nada. Engoliu a raiva em 

seco, junto com o silêncio” (EVARISTO, 2007, p. 21). O silêncio feminino é, nesse 

sentido, extremamente significativo para dar suporte a discussões a respeito da 

condição de dominação e poder. 

Ponciá carrega consigo a herança deixada pelo avô ex-escravo, e o abatimento 

vivenciado pela personagem pode ser atribuído a uma errância interior, visto que pode 

ser relacionada a uma diáspora interna. Assim, na visão de Santos (2010, p. 589), “o 

número de viagens internas é muitas vezes superior ao de deslocamentos para outros 

subespaços”. As idas e vindas marcam as lembranças da personagem na reprodução 

de um lugar-espaço entre o passado e o presente. Consequentemente, ela pode ser 

analisada como um sujeito diaspórico, que reconquista seu espaço e se une às 

energias espirituais. Para a personagem, a reconquista de um espaço não é um lugar 

fixo; entretanto, um espaço de identificação. As suas reminiscências traçam o caminho 

percorrido por seus ancestrais, revivendo experiências históricas e readquirindo 
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marcas da cultura africana, nesse processo de reconstrução de seu Eu. 

Após perder os sete filhos, cai na languidez, perde-se de si mesma. Isso posto, 

a busca de si ou resgate é representado pela viagem, pelo vai e vem no decorrer da 

narrativa. A saída de Ponciá, determinada sem qualquer plano, consente, 

principalmente, a uma necessidade interna. Conforme Cardoso (2015, p. 243), “a 

errância aponta para uma (co)presença disponível e aberta, num percurso à paisagem 

do mundo que não responde a nenhum itinerário preconcebido e que, por isso, aponta 

para uma realização futura permeável à imprevisibilidade.” 

A personagem viaja no primeiro trem que chega à vila, julgava que seria 

possível trilhar novos caminhos, alcançar uma vida diferente daquela vivida, e segue 

viagem. Contudo, consideramos que a errância de Ponciá é motivada pelo sofrimento, 

sucedido das consequências da história escravagista. As ações da protagonista 

indicam a desorientação que assinala a mesma nessa errância.  

Pensar sobre a noção de lugar transporta sujeitos a outros espaços e a outra 

forma de funcionamento. Não significa pensar o sujeito em um território, mas esses 

territórios no sujeito, estabelecendo o seu lugar. A respeito dessa noção, Glissant 

(2005) se distancia da ideia de território, pois, para o autor, o lugar deve ser idealizado 

e vivenciado “dentro de um pensamento de errância”. Ainda segundo o mesmo autor: 

 
Esse lugar – que é incontornável – não deve ser um território a partir 
do qual olha-se o vizinho por cima de uma fronteira absolutamente 
fechada, e imbuído do desejo surdo de ir ao espaço do outro para 
impor-lhe as próprias ideias ou as próprias pulsões. Penso que se trata 
de uma mudança no imaginário das humanidades que nós todos 
devemos realizar (GLISSANT, 2005, p. 156). 

 

As noções de lugar e território não ecoam como sinônimas. São espaços cujos 

contornos são complexos de serem esquematizados, posto que nem o território nem 

o lugar se limitam a um âmbito apenas físico. Deslocar-se entre espaços constitui, de 

certo modo, uma alteração/movimentos no modo de refletir e atuar; isto é, influencia 

a base de compreensão cultural/identitária. Identidades diaspóricas e fixas constituem 

encruzilhadas intricadas, onde sociedades se transnacionalizam.  

A errância pode se estabelecer como um resgate do pensamento, revelando o 

desejo de lutar contra os enraizamentos atávicos: 

 
Ponciá Vicêncio, sentada no cantinho perto da janela, em seu matutar, 
acabou esquecendo o grande propósito com o qual se levantara 
naquela manhã. Tinha decidido firmemente a deixar o pensar de lado 



102 
 

e ir à luta, dar um jeito na vida. Mas nem se deu conta nem percebeu 
o momento exato em que se assentou ali, antes mesmo do primeiro 
gole de café, e começou a buscar na memória as coisas, os fatos idos 
(EVARISTO, 2003, p. 61). 

 
É persistente a saga de Ponciá em busca de tracejar seu futuro diante dos 

infortúnios sociais: 

 
O inspirado coração de Ponciá ditava futuros sucessos para a vida da 
moça. A crença era o único bem que ela havia trazido para enfrentar 
uma viagem que durou três dias e três noites. Apesar do desconforto, 
da fome, da broa de fubá que acabara ainda no primeiro dia, do café 
ralo guardado na garrafinha, dos pedaços de rapadura que apenas 
lambia, sem ao menos chupar, para que eles durassem até ao final do 
trajeto, ela trazia a esperança como bilhete de passagem. Haveria, 
sim, de traçar o seu destino (EVARISTO, 2003, p. 35). 

 
A errância não se opõe ao desejo de construção de uma identidade própria, 

entretanto, deixa de ser filiada a um território,  para  se tornar  “identidade-relação”, 

que organiza e se diferencia como a busca dentro de seu entorno; contesta as 

intransigências territoriais da raiz única, as quais são culpadas por batalhas, conflitos 

étnicos e  religiosos, que  são,  em última  instância, desordens identitárias.   

Entregar-se à vida errante ou ser levado a andarilhar sem norte por inquietação 

fascinante, decorre da crença popular, do infortúnio. As viagens se cercavam de rituais 

piedosos que pretendiam dissuadir as divindades de todo mal contra o viajante ou 

andarilho. A felicidade do retorno, nenhuma divindade a despreza, não encontra 

desfecho na chegada. Considerando as situações daqueles que, de volta ao lar, não 

são reconhecidos pelos familiares nem pelos amigos. A extensa estadia longe de 

casa, tanto desfigura o rosto e o corpo como transforma o caminhar, altera o sotaque, 

alteram-se os costumes, tornando estrangeiro e até irreconhecível, o melancólico 

regressado.  

Assim, o errante não é o viajante nem o conquistador, ele busca conhecer a 

totalidade do mundo e tem uma consciência prévia que esse conhecimento é 

impossível. O errante emerge nas opacidades do mundo. “O pensamento da errância 

é uma poética, e que subentende que a um dado momento falará. E a fala da errância 

é a fala da relação” (GLISSANT, 1990, p. 31). Já o exílio interior, que inclui, de forma 

imóvel e acentuada, o pensamento da errância, na maioria das vezes, consome o 

sujeito, através de compensações parciais de prazer. O exílio interior se inclina para 

a comodidade das coisas, que não se afasta do sentimento de aflição. Todos os 
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indivíduos são suscetíveis a exílios interiores, a errância interna ocasiona exílios 

internos, a sensibilidade se isola, torna-se alheia a tudo o que se passa ao redor do 

indivíduo. Segundo Glissant: 

 
[...] em um mesmo espaço onde temos hoje cada vez mais errância 
internas – ou seja, cada vez mais projeções em direção a totalidade 
mundo e retornos sobre si mesmo quando se está imóvel, sem sair de 
seu lugar – essas formas de errância desencadeiam frequentemente 
o que chamamos de exílios interiores, momentos em que o imaginário, 
a imaginação, ou a sensibilidade estão completamente alheios àquilo 
que se passa a sua volta (GLISSANT, 2005, p. 105). 

 

Ponciá, ao longo da narrativa, não consegue lidar com as lembranças cativas 

no lar onde morava com seus familiares e a realidade vivenciada na cidade. A 

ausência de um espaço de pertencimento resulta em um vazio interior da 

personagem. Somente no final do romance, no momento em que retorna para a casa 

de sua família, é que se irradia de expectativa e reencontra seu “Eu” identitário. 

Ponciá, com sua arte de moldar o barro, descendente de ex-escravo, continuava 

recriando com suas mãos, sem demora resolve regressar ao rio, “para as águas-mãe”; 

“Ponciá voltaria ao lugar das águas e lá encontraria a sustância, o húmus para o seu 

viver” (EVARISTO, 2003, p. 129). 

Somente após a herança deixada pelo avô Vicêncio ser cumprida, Ponciá 

percebe que deveria regressar e criar outro futuro no local para onde migrou, 

salientando que ao ir para a cidade grande tinha como objetivo alcançar uma vida 

melhor, mais digna. Todavia, não era se deslocando que o problema seria 

solucionado. Para Walter, o modo como o enredo é concluído corrobora com a ideia 

de que “tempos, espaços e identidades estão em processo” (2011, p.80), Ponciá:  

 
Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só 
tomaria corpo, só engrandeceria, se se tornasse matéria argamassa 
de outras vidas. Descobria também que não bastava saber ler e 
assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era 
preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso 
ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso [...] perceber 
que, por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas 
havia. A vida era um tempo misturado do antes-agora-depois-e-do-
depois-ainda (EVARISTO, 2003, p. 131). 

 
O ciclo de Ponciá, que foi cessado com sua saída para a cidade grande, 

supostamente se conclui com esse reencontro com sua família, com Oxum, mas, 

sobretudo, com o “rio” que se liga ao oceano, ao Atlântico, às perdas nos navios 
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negreiros. De acordo com Walter (2011, p. 79), o regresso da personagem “é 

profundamente marcado pela espiritualidade africana porque restabelece sua ligação 

com os vivos – sua mãe –, os mortos – seu avô – e os orixás – Oxum, deusa das 

águas doces, da vida, do amor, da fecundidade.” 

A errância de Ponciá a impulsiona ao encontro da sua identidade e nos situa 

diante de uma evidência: a de que a errância/exílio é status natural do indivíduo. Uma 

vez nascido, o que de melhor lhe pode ocorrer é reestabelecer relação o mais rápido 

possível com a origem de onde veio. 

Contudo, no que tange ao término do romance, afirmamos que considerar que 

a narrativa tem “final feliz”, segundo a pesquisadora Arruda, é seriamente inquietante, 

no tocante a temas étnicos e de gênero. Alega-se um “final feliz” trazendo como 

fundamento o retorno de Ponciá ao seu espaço de gênese e “seu reencontro com a 

arte e com sua história individual e coletiva” (ARRUDA, 2007b, p. 93). Entretanto, o 

final da narrativa não expõe tal reencontro, somente o regresso de Ponciá, sua mãe e 

o irmão para a roça. O término deixa em aberto se o retorno será positivo ou negativo 

para a personagem, e não há uma descrição de seu retorno à produção artística 

verdadeiramente, uma vez que Ponciá desempenha um “imaginário ato de fazer” sua 

arte (EVARISTO, 2003, p. 131). 

Nesse cenário, conferimos que a questão identitária é presente no enredo em 

suas inúmeras manifestações, por intermédio das passagens das memórias que se 

efetivam através das representações e espaços, seja construída pela figura esculpida 

em barro do avô, seja do regresso a ambientes de representação afetuosa. Em 

síntese, concluímos que a errância entre o seu lar de infância e o estar fora dela, 

estabelece sua condição, que é assinalada pelo exílio e uma busca por liberdade. 
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3 PONCIÁ VICÊNCIO E A RELAÇÃO COM O OUTRO 

 

Glissant (2005) declara que a “relação” pode ser uma trama em que surgem 

tentativas de libertação e enunciação de discursos dos sujeitos que foram 

emudecidos, extinguidos em seus grupos. Ainda para Glissant (1990), o pensamento 

rizoma é a origem da poética da relação, onde toda identidade se alarga ao encontro 

do Outro. Para o autor, é possível ligar-se ao Outro sem abandonar a si, ou nutrir uma 

identidade não se fechando ao Outro, sem ameaça de diluição. Como anteriormente 

mencionado, a identidade é vista como uma raiz única. De tal modo: 

 
[...] toute identité est une racine unique et exclusive de l’autre. Cette 
vue d’identité s’oppose à la notion “réelle”, dans ces cultures 
composites, de l’identité comme facteur et comme résultat d’une 
créolisation, de l’identité non plus comme racine unique mais comme 
racine allant à la rencontre d’autres racines16 (GLISSANT, 1990, p. 23). 
 

Do mesmo modo, Woodward (2000, p. 13) afirma que a identidade é “relacional, 

e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras 

identidades”. Deste modo, esse processo relacional existente para a composição da 

identidade, marca essencialmente as conflituosas relações sociais que compreendem 

as relações entre brancos e negros, desde a escravidão. Ressaltamos que as relações 

sociais geram o processo de construção identitária, pois as identidades não são 

inerentes, necessitam ser construídas através da diferença e interação com o Outro. 

Isso posto, em Ponciá Vicêncio (2003), ratificamos a importância da relação 

com o Outro para a construção da protagonista. Essa relação se dá entre a família 

Vicêncio, pessoas de seu convívio social, e os espaços; relação essa, que surge de 

modo expressivo, onde uma ligação é estabelecida entre os familiares e a raiz 

identitária da protagonista. Vale salientar, também, que ao destacar Ponciá como elo 

entre todas as personagens da narrativa, a autora a escolhe como guardiã de uma 

memória familiar que nos remete ao período da escravidão, concomitantemente em 

que determina ligações com sua herança ancestral africana. 

 

                                            
16 [...] toda identidade é uma raiz única e exclusiva do outro. Esta visão de identidade se opõe 

à noção 'real', nestas culturas compósitas, da identidade como fator e como resultado de 
uma crioulização, da identidade não mais como raiz única, mas como uma raiz indo ao 
encontro de outras raízes. 
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3.1 Maria Vicêncio 

 

Maria Vicêncio, mãe de Ponciá, ocupa a função de transmissora da história da 

ancestralidade africana, a exemplo destacamos o “rio” como representação de um 

renascimento, reencontro, retorno ancestral. Além das cantigas ritmadas por Maria 

Vicêncio e Ponciá, até os homens da família entoavam cantigas, e por mais que não 

compreendessem o sentido das palavras, tinham consciência de sua origem. 

Ademais, o elemento água se faz presente em todas as fases da vida de Ponciá. 

Durante a infância, era às margens do rio que ela retirava o barro para ela e a mãe 

trabalharem. E quando adulta, após ter vivenciado novos caminhos, as lembranças 

do rio eram sucessivas nos pensamentos da personagem, ela desejava reencontrá-

lo.  

A relação maternal entre Ponciá e Maria Vicêncio se manifesta através da 

intensa ligação existente entre ambas. À medida que o pai e o irmão de Ponciá saíam 

de casa para trabalhar na “terra dos brancos17”, as duas costumavam ficar sozinhas, 

e dentre outras tarefas, elas construíam a arte com o barro retirado do rio: “Quando a 

filha se foi, ela se sentiu meio aleijada. Foi como se tivesse perdido uma parte de seu 

corpo. A menina era sua filha mulher. Falavam, trabalhavam e cantavam juntas. Já 

bem pequena, ela entendia o barro e ia ao rio buscar a massa” (EVARISTO, 2003, p. 

77). Entretanto, a identidade étnica da personagem-título se revela, sobretudo, na 

ligação existente com Vô Vicêncio. Durante toda a narrativa somos rememorados 

sobre a herança deixada pelo avô, que se confirma através das parecenças de 

determinados atos e comportamentos entre Vô Vicêncio e a neta.  

Além disso, destacamos a batalha de Maria Vicêncio em relação às limitações 

que a vida infligia, tal posicionamento da mãe representava para Ponciá um 

sentimento de força e confiança: “A mãe nunca reclamava da ausência do homem. 

[...] Quando ele chegava, era ela quem determinava o que o homem fará em casa 

naqueles dias, o que deveria fazer quando regressasse [...] Era tão bom ser mulher!” 

(EVARISTO, 2003, p. 27). Maria Vicêncio, metaforicamente simboliza a alteridade, o 

Outro que rompe os princípios institucionalizados, que choca pela conduta do Outro 

que transgride. Pois, nem mesmo o falecimento do esposo lhe causou abatimento, ela 

                                            
17 Expressão retirada da obra em estudo.  
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permaneceu cantando e trabalhando, apesar das lembranças do marido que ainda 

povoavam a sua mente.  

Notamos que aparentemente Maria Vicêncio não crê na ausência do marido: 

“E nos dias em que o filho regressava do trabalho, ela esperava por ele na soleira da 

porta e depois que o abençoava, caminhava para frente cinco passos e com um gesto 

longo e firme abraçava o vazio” (EVARISTO, 2003, p. 32). Nessa perspectiva, Maria 

Vicêncio lida com dois vazios: a morte de seu esposo e a partida de Ponciá e Luandi: 

“A mulher sofrera muito com a ida da filha, depois a do filho. Antes, havia vivido o 

pesar da passagem de seu homem, naquela tarde clara e ensolarada. E foi 

acumulando idas, partidas, ausências” (EVARISTO, 2003, p. 76). 

Em Ponciá Vicêncio (2003) percebemos o analfabetismo na família da 

protagonista. Maria Vicêncio, compreendendo a valia do aprendizado da leitura e 

escrita, estimula Ponciá a saber, ela tem seu contato inicial com a escrita através dos 

missionários, que no período que estiveram na vila montaram uma escola, ademais, 

realizaram batizados, casamentos, etc. 

 
Quem quisesse aprender a ler, poderia ir. Ponciá Vicêncio obteve o 
consentimento da mãe. Quem sabe a menina um dia sairia da roça e 
iria para a cidade. Então, carecia de aprender a ler. Na roça, não! 
Outro saber se fazia necessário. O importante na roça era conhecer 
as fases da lua, o tempo de plantio e de colheita, o tempo das águas 
e das secas. A garrafada para o mal da pele, do estômago, do intestino 
e para as excelências das mulheres. Saber a benzedura para o 
cobreiro, para o osso quebrado ou rendido, para o vento virado das 
crianças. O saber que se precisa na roça difere em tudo do da cidade. 
Era melhor deixar a menina aprender a ler. Quem sabe, a estrada da 
menina seria outra (EVARISTO, 2003, p. 25). 
 

Nesse instante, percebemos a esperança que Maria Vicêncio possui na 

aquisição do conhecimento sistemático, que poderia assegurar uma vida distinta 

daquela destinada aos seus; poderia fazê-la prosperar socialmente. Ponciá continua 

a estudar, mesmo com a partida dos padres, que seguem viagem após o cumprimento 

das obrigações: “Quando os padres partiram, depois de terem cumprido todos os seus 

ofícios, Ponciá logo percebeu que não podia ficar esperando por eles para aumentar 

o seu saber. Foi avançando sozinha [...]. E em poucos meses já sabia ler” (EVARISTO, 

2003, p. 28). 

Há uma intensa ligação entre as personagens (Maria Vicêncio e Ponciá) e a 

terra (espaço). Através dos pensamentos de Maria Vicêncio, o elemento terra aparece 

ligado à identidade, à raiz dos sujeitos que nela surgem: 
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Maria Vicêncio sabia que, por mais que relutasse, um dia a cidade 
também faria parte de sua travessia. Não sentia desejo algum pela 
aventura da viagem. Se sua vida era a da terra, em que ela vivia, o 
que faria agora longe de lá? Entretanto, preparava-se para se afastar 
do lugar onde havia nascido. Da terra que guardava o seu umbigo, que 
ali fora enterrado, selando, pois, a filiação dela com o solo do povoado. 
Os filhos tinham ido, mas pedaços do ventre deles também haviam 
sido enterrados (EVARISTO, 2003, p. 108). 
 

Isto posto, Maria Vicêncio estende o sentido da terra de origem à sua 

identidade, bem como a de Luandi e Ponciá, seus filhos. Passados vários anos, a mãe 

sabia que “era preciso tomar o trem e ir de encontro [sic] aos filhos para trazê-los 

novamente à terra” (EVARISTO, 2003, p. 117). Além da representação da terra como 

espaço identitário, é possível destacar na obra o trabalho com o barro, feito por Maria 

Vicêncio e Ponciá, como uma arte representante de suas identidades. 

Do mesmo modo que a terra, o rio guarda enorme significado na vida da 

protagonista. Essa ligação aparece a partir de sua gestação, pois sempre que chorava 

no ventre da mãe, só conseguia acalentar-se quando Maria Vicêncio, guiada por 

Nêngua Kainda, deslocava-se ao rio e mergulhava nas águas a barriga chorosa que 

acolhia Ponciá. Assim como uma genitora, as águas do rio aquietavam a menina ainda 

em gestação e findava o choro. 

 
O choro vinha de dentro dela. A criança chorava no interior de seu 
ventre. Alisou a barriga acarinhando a filha que ali cumpria o tempo de 
ser, sentiu movimentos e soluços. O que fazer? O que fazer? Como 
aliviar o choro de um rebento ainda guardado, mas tão suplicante, que 
parecia conhecer as dores infindas do mundo? Caminhou 
intuitivamente para o rio e à medida que adentrava nas águas, a dor 
experimentada pela filha se fazia ouvir de maneira mais calma 
(EVARISTO, 2003, p. 128-129). 
 

Ressaltamos que a relação com o rio tem continuidade, à proporção que Ponciá 

se torna adulta. O trabalho da personagem com o barro depende da água do rio. Os 

componentes terra e água surgem na narrativa como um aviso do regresso às raízes, 

basilar para a reescrita da identidade da personagem-título. Como um modo de 

resistência, ela deseja reencontrar sua família, com o barro e o rio. Deste modo, 

reaveria o que perdera de si. 

Maria Vicêncio, em contínuas idas e vindas, parte para a cidade grande em 

busca dos seus filhos. Quando Maria Vicêncio e Ponciá se reencontram, a autora 

infere, através da mãe da protagonista, que o tempo havia “ido e vindo. E neste ir e 
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vir, Ponciá Vicêncio voltava para ela. Para ela, não! A menina nunca tinha sido dela. 

Voltava para o rio, para as águas-mãe” (EVARISTO, 2003, p.128). 

Maria Vicêncio é responsável por organizar a casa, o trabalho com a terra na 

ausência do esposo e por reunir a família novamente, que ratifica a sua importância. 

Além disto, estabelece com os filhos relações mais sensíveis do que com o marido, 

visto que durante o tempo que ele passava em casa, mantinha-se em silêncio, mudo, 

por isso, ao saber da morte do marido, sentiu mais espanto que tristeza. Salientamos 

que a personagem-título tem sua existência assinalada pelo silêncio, de modo geral, 

as relações familiares e amorosas, na maioria das vezes, eram conduzidas pelo 

silêncio, pela ausência de comunicação verbal entre os sujeitos. 

Assim, concluímos que Maria Vicêncio, enquanto coadjuvante, possui papel 

fundamental no romance. A relação entre Maria Vicêncio e Ponciá, mãe e filha, era 

sempre “harmoniosa” e “sadia”. Havia cumplicidade e identificação entre ambas, de 

modo que o caminhar sem destino, a errância diásporica é motivada, supostamente, 

por uma busca da suas origens, de modo especial, uma busca por sua mãe, de onde 

se originou.  

 

3.2 Luandi Vicêncio 

 

Era preciso perceber que (...) a vida era um tempo misturado do 
antes-agora-depois-e-do-depois-ainda. 

 
 

Pensamento de Landi 

 

Luandi e o pai de Ponciá trabalhavam na lavoura para o Coronel Vicêncio, dono 

das terras e do sobrenome por eles carregado. Evaristo recupera fragmentos da 

história afro-brasileira que denunciam as sequelas do sistema escravocrata pós-

abolição e nos propicia pensar sobre o racismo e a opressão do sujeito que se avalia 

superior em relação ao outro que acredita ser inferior e, por conseguinte, na nulidade 

de sua identidade. 

 
Filho de ex-escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos 
pais. Era pajem do sinhô-moço. Tinha a obrigação de brincar com ele. 
Era o cavalo onde o mocinho galopava sonhando conhecer todas as 
terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigiu 
que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina 
do outro caia escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua 
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boca. Sinhô-moço ria, ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe 
salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas 
(EVARISTO, 2003, p. 14). 

 

Ademais, em virtude de o pai e o irmão de Ponciá passarem a maior parte do 

tempo fora de casa, por causa do trabalho, a relação com eles, consequentemente, 

não era de grande proximidade. Após a morte do pai, seguindo o mesmo caminho de 

Ponciá, Luandi também migra para a cidade, em busca de uma vida melhor. Todavia, 

ao chegar à cidade grande, não encontra a irmã. Logo conhece o Soldado Nestor, que 

atua como uma espécie de guia; além de ensiná-lo a ler e a escrever, o Soldado 

Nestor era um modelo de autoridade (negro que tinha “autoridade” sobre o branco). 

Sob esse ponto de vista, nota-se que a narrativa reforça a ideia de 

subalternidade da personagem, pelo fato de Luandi ficar admirado ao ver o Soldado 

Nestor na estação. “Acabava de fazer uma descoberta. A cidade era mesmo melhor 

do que na roça. Ali estava a prova. O soldado negro! Ah! que beleza! Na cidade, negro 

também mandava!” (EVARISTO, 2003, p. 70). Do mesmo modo que o Soldado Nestor, 

Luandi “queria mandar. Prender. Bater. Queria ter a voz alta e forte como a dos 

brancos” (EVARISTO, 2003, p. 71). Nesse fragmento, observamos que Luandi é 

oprimido; deseja pertencer a uma posição social superior, com o intuito de vingar-se 

dos que o oprimiram. Assim, para Paulo Freire (2005, p. 35), “[...] os oprimidos, em 

vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também ou sub 

opressores. A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição 

vivida na situação concreta existencial em que se formam”. 

Mais tarde, Luandi entende que a autoridade conquistada era apenas uma 

ilusão, pois estaria ainda seguindo ordens, apesar de que mandava e prendia. 

Compreende que por mais que soubesse ler e escrever o próprio nome, deveria ler o 

mundo, “autorizar o texto da própria vida”, e deveria ajudar “a construir a história dos 

seus”, sem esquecer o passado, “continuar decifrando nos vestígios do tempo os 

sentidos de tudo que ficara para trás” (EVARISTO, 2003, p. 131).  

Luandi traçou caminhos semelhantes ao de Ponciá. Ele também reencontrou 

Nêgua Kainda, que o aconselhou a não desejar tornar-se o soldado, pois:  

 
[...] o moço estava num caminho que não era o dele. Que estava 
querendo ter voz de mando, mas de que valeria mandar tanto se 
sozinho? Se a voz de Luandi não fosse o eco encompridado de outras 
vozes-irmãs sofridas, a fala dele nem no deserto cairia. Poderia, sim, 
ser peia, areia nos olhos dele, chicote que ele levantaria contra os 
corpos dos seus (EVARISTO, 2003, p. 96). 
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Após ir à cidade grande, como já mencionado, Luandi retornou à Vila Vicêncio 

para ir ao encontro da mãe, contudo, do mesmo modo que a irmã, encontrou o lar 

vazio.  

Podemos supor que, de modo semelhante a Ponciá, Luandi também possui 

uma trajetória errante, ele decide seguir rumo à cidade, sem nenhuma orientação, 

direção, a personagem também regressa à Vila Vicêncio. Salientamos que Luandi 

(irmão) e Maria Vicêncio (mãe) se mantêm ligados a Ponciá, não somente pelo laço 

sanguíneo, mas pelo movimento de sustentar viva a memória e a confiança de 

encontrar em Ponciá, a “herdeira de uma história tão sofrida” (EVARISTO, 2003, p. 

130).  

 

3.3 Nêngua Kainda 

 

Nêngua Kainda é uma velha sábia, personagem mitológica, uma espécie de 

mensageira, enunciava expressões quase enigmáticas de valor profético, apontava 

caminhos. Essa personagem é exposta como uma “mulher sempre velha, muito velha 

como o tempo” (EVARISTO, 2003, p. 95). Ela possuía enorme consideração na Vila 

Vicêncio, sua presença representava respeito, era vista como uma autoridade; a ela 

todos pediam conselhos e bênção antes de decidirem algo que fosse importante; a 

personagem é responsável por alertar Maria Vicêncio de que há um momento certo 

para reencontrar seus filhos. Além de prever o destino de Ponciá – o cumprimento da 

sua herança. Nêngua Kainda, “aquela que tudo sabia, mesmo se não lhe dissessem 

nada” (EVARISTO, 2003, p. 128), a personagem auxiliava os moradores da Vila 

Vicêncio a atenuar os males da alma e do corpo: por meio das rezas e garrafadas, ela 

era metáfora de transgressão e sabedoria. Todos se prendiam aos ensinamentos da 

benzedeira para desenhar o futuro. 

A sábia Nêngua Kainda tinha “a cabeça branca, a voz rouca, o olhar embaçado 

contemplando a vida refeita pelo movimento das lembranças. Ela as olhava a 

distância” (EVARISTO, 2003, p. 59). No tocante ao constructo da narrativa, a 

personagem simboliza a memória do seu povo e, por essa razão, possuí enorme 

significação na narrativa, pois seja através de sua sabedoria, de suas “garrafadas” 

que ajudavam na cura de doenças, dos conselhos dados àquele povo, atua no enredo 

como a presença de um passado ainda presente, proporcionando uma reflexão sobre 
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o futuro. Ela é a ligação entre Ponciá e os seus. E como uma profética: “Tinha o olhar 

vivo, enxergador de tudo” (EVARISTO, 2003, p. 60). Isto posto, Nêngua Kainda 

prenuncia o futuro de Ponciá e a orienta em suas aflições: 

 
A velha pousou a mão sobre a cabeça de Ponciá Vicêncio dizendo-lhe 
que, embora ela não tivesse encontrado a mãe e nem o irmão, ela não 
estava sozinha. Que fizesse o que o coração pedisse. Ir ou ficar? Só 
ela mesma é quem sabia, mas para qualquer lugar que ela fosse, da 
herança deixada por Vô Vicêncio ela não fugiria. Mais cedo ou mais 
tarde, o fato se daria, a lei se cumpriria. Ponciá nada indagou. Nada 
respondeu. Pediu bênção a Nêngua Kainda e se dispôs a continuar a 
vida (EVARISTO, 2003, p. 60). 
 

Além do destaque da personagem Nêngua Kainda na vida de Ponciá, é 

perceptível a influência da idosa na vida de Luandi, que também procura a velha ao 

retornar à vila, de onde também partira logo após a irmã no intuito de tornar-se 

soldado, no qual podemos encarar como uma tentativa de situar-se numa posição de 

domínio do poder patriarcal. Em diálogo com Luandi, a sábia reproduz o prenúncio 

sobre Ponciá e questiona sobre a direção que o mesmo estava seguindo, declarando 

que seu sentimento combativo careceria se lançar para a peleja em prol dos seus 

semelhantes: seu grande encargo era reencontrar Maria Vicêncio, sua mãe, e Ponciá, 

sua irmã, colaborando, portanto, para reunir os retalhos de sua própria história. Neste 

encontro com Kainda, Luandi pede sua benção: 

 
Nêngua Kainda, falando a língua que só os mais velhos entendiam, 
abençoou Luandi. Falou que a mãe do rapaz estava viva e que eles 
se encontrariam um dia. Falou de Ponciá Vicêncio também. A irmã 
estava na cidade, não muito longe dele. Carecia de encontrá-la 
urgente, acolhê-la antes que a herança se fizesse presente. Depois 
Nêngua Kainda olhou os trajes de Luandi e deu de rir, mas com os 
olhos.[...] Luandi não entendeu o riso, o deboche, as palavras da velha 
Nêngua Kainda. Ele sempre ouvia a velha, não só ele, mas todos do 
povoado também. Entretanto, Kainda que o perdoasse, com as suas 
bênçãos ou sem elas, ele estava decidido, haveria de ser soldado um 
dia (EVARISTO, 2003, p. 96). 

 
Nêngua Kainda surge nos momentos cruciais das personagens, atentando para 

a direção correta a ser seguida, criando, além disso, reflexões sobre sua própria 

vivência. Assim, a personagem assume papéis fundamentais no enredo, e se 

estabelece não apenas como uma contadora de histórias, mas, sobretudo, como uma 

mensageira de seu povo, a guia de todos. 

Portanto, nesse cenário, percebemos que Ponciá consegue reescrever sua 



113 
 

identidade a partir do instante em que compreende, através da ajuda da anciã Nêngua 

Kainda, que há uma herança identitária destinada a ela, e que essa herança irá 

cumprir-se nela. A partir de então, a protagonista compreende a própria identidade, 

segue seu caminho, supostamente consciente de si. 

 

3.4 Vô Vicêncio 

 
 

A personagem mais ligada a Ponciá é Vô Vicêncio, apesar de o convívio entre 

ambos ter sido passageiro. No período em que ele faleceu, Ponciá ainda era um bebê. 

Cronologicamente, Ponciá desde a infância manifestava ter absorvido características 

da identidade de seu Vô Vicêncio.  

 
Ela era a pura parecença com Vô Vicêncio. Tanto o modo de andar, 
como braço para trás e a mão fechada como se fosse cotó, como ainda 
as feições do velho que se faziam reconhecer no semblante jovem da 
moça. A neta, desde menina, era o gesto repetitivo do avô no tempo 
(EVARISTO, 2003, p. 63). 
 

A incorporação da herança identitária de Vô Vicêncio pela protagonista provoca 

indagações sobre o que a conduz a tal assimilação, de modo que gera interrogações 

sobre a constituição desta identidade. Além disto, o desejo da protagonista por saber 

de suas origens, ainda que fosse através de fatos melancólicos, faz com que ela se 

inclua em grupos, com um sentimento de pertencimento a eles, considerando-os, 

assim, da família: 

 
Restava-lhe, porém, os outros membros da família por todo o 
povoado. [...] As crianças, os jovens, as mulheres, os homens, as 
velhas e os velhos, imagens de um passado se presentificavam aos 
olhos de Ponciá Vicêncio, à medida que a moça caminhava. Ela não 
tinha percebido que já vinha padecendo de uma saudade que era de 
muito e muito tempo (EVARISTO, 2003, p. 58). 

 
Vô Vicêncio tivera o braço mutilado, Ponciá somente soubera o porquê anos 

depois, pois era uma história delicada, que guardava marcas de um infortúnio.  Como 

inúmeros negros da vila, Vô Vicêncio, a esposa e os filhos viviam nas terras do 

Coronel e trabalhavam no canavial, enriquecendo o Coronel Vicêncio, que vendeu três 

de seus quatro filhos, embora estivessem esses possivelmente resguardados pela Lei 

do Ventre Livre. Enlouquecido e revoltado contra todo abuso e exploração a que fora 

submetido por seu dono no decorrer dos anos, Vô Vicêncio mata sua esposa com 
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uma foice e, em seguida, em mais um ato de desespero, de autoflagelação, amputa a 

própria mão, no intuito de suicidar-se, ato não concretizado por interferência dos 

vizinhos. Contudo, a “morte em vida” conduz Vô Vicêncio à insanidade. A partir desse 

acontecimento, o avô de Ponciá se tornou um sujeito desvairado, reproduzindo 

sempre os mesmos gestos, chorava e ria de modo agitado, frenético, gestos que, 

posteriormente, o levam à morte: em dado momento, Vô Vicêncio teve uma crise de 

choro e riso muito forte e, exausto, morre.  

 
Quiseram vendê-lo. Mas quem compraria um escravo louco e com o 
braço cotó? Tornou-se um estorvo para os senhores. Alimentava-se 
das sobras. Catava os restos dos cães, quando não era assistido por 
nenhum dos seus. Viveu ainda muitos e muitos anos. Assistiu, 
chorando e rindo, aos sofrimentos, aos tormentos de todos. E só 
quando acabou de rir todos os seus loucos risos e de chorar todos os 
seus insanos prantos, foi que Vô Vicêncio se quedou calmo. Ponciá 
Vicêncio era pequena, muito pequena, criança de colo ainda 
(EVARISTO, 2003, p. 50-51). 

 
O autoflagelo de Vô Vicêncio possui uma simbologia no enredo, que alude à 

história de Ponciá, mas também à história da diáspora africana, assinalada pela 

loucura, ações violentas, perdas, mutilações, exílios, perdas identitárias e culturais. 

Diante disso, compreendemos a reprodução da figura do homem-barro e da herança 

do avô no decorrer da narrativa como artifício para ligar os caminhos de 

deslocamentos e confluências na construção da identidade. A figura do homem-barro 

feita pela protagonista causa, além disso, a presentificação da memória cultural de um 

povo cuja proteção e continuidade teria sido confiada a Ponciá, como havia anunciado 

Nêngua Kainda e seu pai.  

De tal modo, ao retornar à Vila Vicêncio, depara-se com o lar onde habitara 

durante sua infância. Ao chegar a sua casa na Vila Vicêncio, encontra a casa vazia, 

pois a mãe e o irmão haviam se deslocado para a cidade. Contudo: 

 
Correu lá no fundo da casa, no seu quarto de empregada, e tirou o 
homem-barro de dentro da trouxa. Cheirou o trabalho, era o mesmo 
odor da mão. Ah! Então, era isso! Era o Vô Vicêncio que tinha deixado 
aquele cheiro. Era de Vô Vicêncio aquele odor de barro! O homem 
chorava e ria. Ela beijou respeitosamente a estátua sentindo uma pal-
pável saudade do barro. Ficou por uns instantes trabalhando uma 
massa imaginária nas mãos. Ouviu murmúrios, lamentos e risos... Era 
Vô Vicêncio. Apurou os ouvidos e respirou fundo. Não, ela não tinha 
perdido o contato com os mortos. E era sinal de que encontraria a mãe 
e o irmão vivos (EVARISTO, 2003, p. 74-75). 
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Enfatizamos que o homem-barro perdido no fundo de um baú, produzido por 

Ponciá, é de fundamental importância. O homem-barro é a metáfora do anseio por 

ligar o passado ao presente, e a arte, através do barro, surge como representação 

dos vazios e das dores, e ainda sob outra perspectiva, também simboliza um cuidado 

com a arte. A arte e a vida se confundem: 

 
Com o zelo da arte, atentava para as porções das sobras, a massa 
excedente, assim como buscava ainda significar as mutilações e as 
ausências que também conformam um corpo. Suas mãos seguiam 
reinventando sempre e sempre. E quando quase interrompia o 
manuseio da arte, era como se perseguisse o manuseio da vida, 
buscando fundir tudo num ato só, igualando as faces da moeda. Seus 
passos em roda se faziam ligeiramente mais rápidos então, sem 
contudo se descuidar das mãos (EVARISTO, 2003, p. 131-132). 

 
Portanto, era necessário entender que “a vida era a mistura de todos e de tudo. 

Dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser” (EVARISTO, 2003, p. 

131). O final da narrativa se liga ao seu início no cenário paisagístico do rio, 

encerrando, dessa forma, supostamente, o ciclo da trajetória de Ponciá. As 

peregrinações da protagonista, seu ir e vir, seu retorno à Vila Vicêncio, com a intenção 

de rever sua família, também são seguidas pelos deslocamentos errantes de Maria 

Vicêncio e, sobretudo, de Luandi.  

 

3.5 A casa: relação espacial 

 

No romance Ponciá Vicêncio, o espaço é percebido não apenas como base 

física, mas como um alicerce das relações sociais, como organização social. Segundo 

Santos, “o espaço é a síntese entre o conteúdo social e as formas espaciais” 

(SANTOS, 1985, p. 88). O espaço é a casa, o local de trabalho, de encontros, e os 

caminhos que ligam esses espaços, conduzem as ações dos sujeitos. Isso posto, a 

discussão sobre a identidade de Ponciá também se dá através do retorno à sua casa 

de origem, onde há um permanente deslocamento.  

De modo semelhante a “Ponciá Vivêncio”, a metáfora do regresso à casa está 

representada em fragmento que encerra o livro “Na casa de meu pai”, de Appiah, no 

qual também nos deparamos com o retorno à casa paterna, que confere um sentido 

simbólico de volta às raízes. Concomitantemente, no cerne do próprio ato de retorno 

se discutem o passado e o presente, a ancestralidade esculpida por uma herança 
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familiar africana, expondo um sujeito desterritorializado e híbrido. Regressar à casa 

paterna simboliza, por conseguinte, encadear um enfrentamento interior identitário 

próprio, no qual se discutem a idolatria ao passado e a imprescindível urgência de 

promover uma transformação. Assim, a experiência fundamental concebida é a da 

desterritorialização. 

Para a protagonista, a casa é o reduto das lembranças de sua origem. Ela 

sente, nesse espaço, a impressão de reconforto e equilíbrio. Quando criança, Ponciá: 

 

[...] gostava de ser menina. Gostava de ser ela própria. Gostava de 
tudo. Gostava. Gostava da roça, do rio que corria entre as pedras, 
gostava dos pés de pequi dos pés de coco-de-catarro, das canas e do 
milharal. Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé 
(EVARISTO, 2003, p. 9).  

 
Ponciá trazia consigo um lar memorial, espaço em que almejava rever, reabitar, 

onde poderia encontrar a felicidade, um espaço que dava razão à sua vida. Ao ir para 

a cidade, afastou-se de seu “mundo” e esvaziou-se de sonhos, intrigantemente, do 

mesmo modo como é vazio o espaço de seu quarto na casa na favela, vazio assim 

como o útero da personagem após as perdas de seus filhos. Segundo Bachelard: 

 
[...] a casa é um dos maiores poderes de integração para os 
pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem [...]. A casa, na 
vida do homem afasta contingências, multiplica seus conceitos de 
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades da vida. Ela é o corpo e a alma. É o 
primeiro mundo do ser humano (BACHELARD, 1993, p. 59). 
 

Nessa perspectiva, em todos os deslocamentos, as lembranças da casa na Vila 

Vicêncio simbolizam questões importantes: denotam a proteção de Maria Vicêncio em 

suas idas e vindas, o lugar de espera, expectativa, esperança, onde Maria Vicêncio, 

Ponciá e Luandi creem reencontrar-se.  

 A protagonista, em seu regresso, evidencia a constância do elemento casa 

como referencial de continuidade, a casa de pau a pique “continuava de pé” 

(EVARISTO, 2003, p. 48). Os objetos seguiam enfileirados à sua frente, o chão da 

casa que continuava limpa, as vasilhas na prateleira, o fogão a lenha, as canecas de 

café, conservavam as lembranças das produções em barro feitas por Maria Vicêncio, 

sua mãe.  

Ponciá também se reconstrói com base na reintegração dos espaços e 

lembranças da infância, sobretudo relacionadas ao barro. A assimilação do homem-
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barro com Vô Vicêncio é vigorosa, e Ponciá pressente que, assim como o avô, ruiria 

em “choros e risos” (EVARISTO, 2003, p. 16). As lamúrias que parecem surgir do 

homem-barro indicam que, apesar de ela estar longe dos seus, traz ainda relação com 

eles, e sentindo que no futuro irá reencontrá-los. No regresso de Luandi, o barro é 

indicativo também do reencontro com o seus, e os objetos intactos expressam 

ausências. Quanto a Maria Vicêncio, em seus deslocamentos de Vila a Vila, é 

surpreendida, em cada ambiente, pelos inúmeros objetos de barro que havia criado 

junto com Ponciá, e somente naquele momento era capaz de apreciar o que havia 

feito. Neste momento, já não trabalhava mais com o barro, e sequer cantava, tudo 

estava presentificado em suas lembranças.  

Luandi reconhece a mãe como produtora de arte, ao ser levado pelo Soldado 

Nestor a uma exposição artística, ao olhar os objetos, as memórias afloram, o dia a 

dia na roça, a vida que levava na Vila Vicêncio são rememoradas. Emotivo, reconhece 

os objetos expostos como criações feitas pela mãe e Ponciá. Ao receber um cartão 

que se encontrava próximo aos objetos, ele leu: “Autores: Maria Vicêncio e filha Ponciá 

Vicêncio’ /Região: Vila Ponciá Vicêncio/ Proprietário: Dr. Aristeu Pena Forte Soares 

Vicêncio” (EVARISTO, 2003, p. 106). Luandi admira os jarros, panelas, potes como 

se desejasse tornar a vida uma miniatura, “para que ela coubesse e eternizasse sobre 

o olhar de todos, em qualquer lugar” (EVARISTO, 2003, p. 107). 

Quando Ponciá verdadeiramente consegue se “apropriar” da herança de Vô 

Vicêncio, através do barro, que a liga entre o passado e o presente, é que os irmãos 

Vicêncio se sentem “livres” do abatimento. Por meio da arte com o barro, Ponciá 

presentifica a história subalterna do sujeito negro, transformando seu “sofrimento vivo 

na memória de todos, quem sabe não procurariam, nem que fosse pela força do 

desejo, a criação de um outro destino” (EVARISTO, 2003, p. 130).  

Sair de casa significava, para Ponciá, alcançar o que ela mais desejava: a 

cidade; por mais que fosse frustrante, hostil, violenta, ir para a cidade grande garantia 

a ela um exílio e a “liberdade” de uma contínua busca, que se principia na ação de 

partir. Para Said (2000, p. 58), o exílio é lugar onde se vivencia, paradoxalmente, de 

um lado a dor de “uma fratura incurável” e, de outro, a liberdade existencial de quem 

“atravessa fronteiras, rompe barreiras do pensamento e da experiência”. Tal 

experiência de liberdade pode ser concebida, de certo modo, como uma avidez que 

movimenta as personagens do início ao fim do enredo, tornando essas personagens 

aguerridas que transpõem as determinações que, de acordo com a história, as 
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fixavam ao lar materno. Em razão desse livre-arbítrio de cruzar fronteiras é que a 

personagem Ponciá se move, erra, perde-se; entretanto, “recomeça”.  

Por fim, evidencia-se no enredo uma impermanência relativa ao tempo e 

espaço que principia uma representação de construção de identidade. Em linhas 

gerais, as representações do barro, rio, trem, arco-íris, casa e do Outro reforçam a 

ideia de que estas construções e afirmações identitárias se efetivam nas ações 

ininterruptas das idas e vindas e nos movimentos da identidade. Portanto, 

compreendemos que a metáfora da casa por tantas vezes encontrada abandonada, 

presumivelmente, caracteriza o não pertencimento das personagens, no tocante ao 

lugar e, em contrapartida, apresenta-se como um liame imprescindível.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conceição Evaristo se afirma como escritora afro-brasileira, ficcionaliza, 

recorda, inventa e recria, usando como base sua vivência, na qual a sua motivação 

de escrita diverge de outros escritores brasileiros, embora seja notório que cada autor 

traga a sua experiência nas entrelinhas de seu texto. A afirmativa de Evaristo está 

relacionada a uma ancestralidade, escrita marcada pela condição de mulher negra na 

sociedade brasileira, pela condição de descendente de povos africanos, pela condição 

de pessoa diaspórica, esta “afro-brasilidade” possui uma conotação política e 

ideológica que não pode deixar de ser afirmada.  

O texto de Evaristo é marcado pela herança de oralidade que ela carrega, na 

qual se envolvem e se confundem, em sua escrita, ficção e realidade. São escrituras 

dolorosas, de memórias de escravidão, de angústias, uma memória ainda “recalcada” 

e, principalmente, reivindicatória. Evaristo cresceu ouvindo histórias sobre escravidão 

e intenciona ressignificar a posição dos negros na sociedade brasileira, através da 

revisitação a um passado que permanece “vivo” e presente, por meio da oralidade. 

Ressaltamos que as primeiras publicações da autora permaneciam somente no 

círculo de movimento social negro, e o principal grupo social que legitimava seu texto 

era, sobretudo, o das mulheres, círculo onde o texto chegava com mais veemência. 

Contudo, podemos afirmar que, atualmente, ela é detentora de um público diverso.  

A narrativa Ponciá Vicêncio se constitui através das memórias da protagonista 

que, do início ao fim, desordena e ordena a narrativa. As lembranças se constroem 

pelos espaços e imagens, sejam engendradas da figura moldada em barro de Vô 

Vicêncio, sejam do regresso a locais de feição afetiva para Ponciá.  

Posto isto, o fluxo de idas e vindas, no plano ficcional, representa a diáspora 

da protagonista. Ponciá sente o anseio de esculpir o presente, o futuro e o passado; 

através do barro rememora a ideia de remodelar a si mesma, após uma desconstrução 

causada pela sociedade e recriar um novo “eu”, afirmando e resgatando a identidade 

extinguida pelos processos sociais de segregação. 

Como vimos, Ponciá, ao chegar despreparada profissionalmente à cidade, 

ocupa vaga de doméstica. Fugia da pobreza em que nascera e crescera, e na cidade 

ambicionava ganhar bastante dinheiro, o necessário para buscar a família e lhe 

proporcionar condições melhores de vida. Embora a personagem tenha conseguido 

comprar um barraco (cômodo) na favela e ter com o marido (composto um lar), não 
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difere do que ocorre com muitas mulheres na mesma condição dela: a estância à 

margem da sociedade, seguia com uma vida subalterna e opressora. Ponciá é 

maltratada pelo marido e pela sociedade: física e simbolicamente. O que contribui 

para um isolamento progressivo da personagem, ela buscar explicações sobre sua 

existência e entender a relação consigo e com os demais.  

Notamos, através das peregrinações, vazios contínuos, ilusões e desencantos 

da protagonista, um enredo intricado e entrecortado a compor, de forma angustiante, 

o passado e o presente, lembranças, fantasias, devaneios, deixando-nos refletir sobre 

a dor e a agonia de uma raça assinalada pela opressão, desconhecendo sua 

identidade. Assim sendo, é interessante observar que a narrativa imortaliza a 

protagonista, através das amarguras e alegrias, perfaz a vida de Ponciá em suas 

inúmeras e infelizes situações. São expostas as diversas perdas que a protagonista 

sofre ao longo de sua trajetória: perdeu seu pai, seu avô; sua mãe e seu irmão 

desapareceram; gerou e perdeu os sete filhos; deixou de acreditar na vida; perdeu-se 

em suas fantasias. Dessa forma, o leitor volta ao sofrimento de uma existência cheia 

de dor, ao afirmar a solidão e as dores que a mulher negra enfrenta diariamente.  

As queixas que surgem na obra, como o trabalho em regime de 

semiescravidão, a exploração, a violência, o êxodo rural, a violência contra a mulher 

e o impasse à inclusão do negro no mundo intelectual ativo, constituíam a vivência de 

Ponciá. Ademais, há marcas de uma sociedade que exclui, traça um rótulo da mulher 

negra ligada ao prazer, à pobreza, à sujeição e à inferioridade, que reunidos à cor da 

pele, conferem a elas o dobro de discriminação: por ser negra e mulher, induzindo a 

uma mudança da representação feminina negra como legado cultural de um passado 

histórico, capitalista, branco e opressor. 

Além disso, a narrativa nos traz uma herança cultural de um sincretismo 

enorme, através da presença Nêngua Kainda, que predizia o futuro; da presença dos 

mortos entre os vivos, da crença de que eles viviam entre nós, a exemplo temos a 

figura do avô (já falecido) de Ponciá, bastante presente na vida dela, em vários 

momentos, não apenas nas lembranças, como também na forma como ela se 

colocava perante o mundo e as coisas. Ratificamos que Evaristo, por meio de Ponciá 

Vicêncio, reinscreve novas acepções a respeito da vivência do negro, na tentativa de 

desconstruir pensamentos estereotipados, e reescreve uma história que se compõe 

na heterogeneidade e diversidade e, para isso, usa como base a sua infância, 

experiências de vida, seu passado em uma favela. A linguagem, apesar de clara e 
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dinâmica, extremamente poética, permeia toda a narrativa, por meio de ocorrências 

cotidianas; o enredo esboça as peregrinações, as marcas e as desilusões de Ponciá. 

Concluímos que o processo de reescrita de identidade da protagonista parte de 

fragmentos que confirmam, sobretudo, que a figura do avô é marcante na narrativa, 

estando inteiramente ligada aos conflitos de identidade da personagem, inseridas tais 

desordens durante seus percursos erráticos. O resgate da identidade se comprova a 

partir da infância, Ponciá se conduz a copiar a imagem do avô. À proporção que imita 

os gestos do avô, constrói uma nova personalidade, moldando-se igualmente ao 

barro, quando institui uma ligação com seus antepassados. Ponciá busca elementos 

do passado para reescrever/afirmar uma identidade que já não era a mesma e que foi 

negada por meio de um sobrenome imposto; desse modo, a identidade de Ponciá 

estaria situada em um passado histórico, e confirmamos isso através da relação com 

Vô Vicêncio. Como vimos, a reprodução desse passado, as idas e vindas implicam 

em um momento de suposta crise de identidade de Ponciá.  Atrelada à figura do avô, 

asseveramos a importância do Outro na construção de identidade da personagem, 

que é construída pela “necessidade” do Outro, sobretudo, por meio da diferença entre 

os seus.   

Em face do exposto, concluímos que a questão identitária é presente no enredo 

em suas inúmeras manifestações e elementos. A passagem das memórias se efetiva 

através das representações e espaços, sejam construídas pela figura esculpida em 

barro do avô, sejam do retorno a ambientes de representação afetuosa, sejam através 

das relações com os Outros. Acreditamos que a narrativa em questão se fixa em um 

“não-lugar”, assim, acentuamos que Ponciá, após distanciar-se dos seus, 

absolutamente mergulhada nos vazios, nas memórias e abstrações, além de 

reencontrar a família (Maria Vicêncio e Luandi), reencontra também identidades em 

fluxo.  

O final da narrativa não elucida a direção que Ponciá seguirá. Contudo, através 

do regresso ao “rio”, lugar da infância e, por conseguinte, do encontro com os seus, a 

protagonista espera, de certa forma, reconstruir ou reconfigurar uma identidade 

fraturada por anos de submissão e anulação. O anseio da personagem por 

reencontrar os seus, de voltar a casa onde nascera e crescera, ratifica seu 

pertencimento àquele espaço, ao ambiente que a “gerou”, à reminiscência de seu 

povo. Partilhar das águas do rio e afundar as mãos no barro formam ações que 
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simbolizam o regresso às raízes. É fato que Ponciá não tem êxito na sua experiência 

de modificar sua vida, a de seus familiares e todos aqueles que estão próximos a ela. 
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