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[...] o premeditado ato de traçar uma escrevivência  

 (Evaristo, 2011). 

 

Ponciá Vicêncio, elo e herança de uma memória 

reencontrada pelos seus [...] (EVARISTO, 

2003). 

 

[Ponciá Vicêncio] Suas mãos seguiam 

reinventando sempre e sempre. E quando quase 

interrompia o manuseio da arte, era como 

perseguisse o manuseio da vida, buscando 

fundir tudo num ato só, igualando os dois lados 

da moeda (EVARISTO, 2003). 

 

 

 



 
 

LITERATURA E AFRODESCENDÊNCIA: a “escrevivência” de Conceição Evaristo 

em Ponciá Vicêncio. 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar na obra Ponciá Vicêncio (2003), da 
escritora Conceição Evaristo, como se instaura a discussão em torno da 
representação identitária do afrodescendente brasileiro, simbolizado pela 
personagem protagonista – homônima do título da obra – em sua busca pelo 
autoconhecimento.  E, no intuito de atingir o proposto, sistematizamos a seguinte 
trajetória: identificar os  caminhos traçados pela protagonista na busca do 
autoconhecimento, assim como marcas de possíveis subversões – ou não – de uma 
perspectiva de representação identitária calcada na polaridade e averiguar se o 
rastro da voz autoral, presente no texto, coíbe a constituição da identidade como 
diferença, mas sem a negação da alteridade. As reflexões realizadas nos levam à 
ratificação da hipótese inicial, a saber: ainda que no texto ecoe a voz autoral via 
marca da diferença, em termos étnico-culturais, fazendo remissão às raízes 
africanas, a constituição identitária dos afrodescendentes no Brasil está calcada na 
interação dialógica, sendo, portanto, concebida enquanto processo. 
 
 
Palavras-chave: Ponciá Vicêncio. Dialogismo. Construção identitária. Conceição 
Evaristo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LITERATURE AND AFRODESCENDÊNCIA: the “writeliving” of Conceiçao Evaristo 
in Poncia Vicencio. 

 

  

ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate in Poncia Vicencio (2003), a literary work 
written by the Brazilian fictionist Conceição Evaristo, how the discussion about the 
afro-brazilian identitary representation is established, symbolized by the protagonist – 
eponymous of the book’s title – on her pursuit of self-knowledge, beyond the black 
and white binarism. And, in order to achieve what was proposed, here is 
systematized the following trajectory: identify the paths traced by the main character 
on her pursuit of self-knowledge, as well as signals of possible subversions – or not – 
of a perspective of the identitary representation formed on the polarity and to 
question if the authorial’s voice trail, present in the text, restrain the identitary 
constitution as a difference, without the denial of otherness. The reflections here 
made lead us to the ratification of the initial hypothesis, in other words, even if in the 
text echoes the authoral voice via difference mark, in ethnic-cultural terms, making 
reference to the african roots, the identitary construction of the African-descendants 
in Brazil is based in the dialogic interaction, being, therefore, conceived while 
procedure. 

 

Key-words: Ponciá Vicêncio. Dialogism. Identitary construction. Conceição Evaristo. 
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PALAVRAS INICIAIS  

 

 

Assumir a relação dialógica como essencial na constituição dos seres humanos 
não significa imaginá-la sempre harmoniosa e consensual e desprovida de 

conflitos.
1
 

 

 

Vivemos em um momento histórico, político e social em que o caráter híbrido 

como ideal de democracia tornou-se recorrente em várias áreas do conhecimento 

humano, provocando rasura nas perspectivas binárias. A contemporaneidade  

caracteriza-se por pesquisas  voltadas para a exploração do movimento, “as 

identidades negociadas, as fronteiras e as autenticidades instáveis” (COSER, 2011, 

p. 298). Essa perspectiva favorece a abertura de espaços intermediários que 

referenciam o impuro, as identidades móveis. Contudo, o paradoxo é um traço desse 

momento histórico, pondo em evidência o grau de complexidade da questão que se 

propõe a refletir: “a literatura negra e/ou afro-brasileira” num contexto de exaltação 

do híbrido como lógica democrática.  

É nesse contexto que o estudo proposto – sobre o romance Ponciá Vivêncio 

(2003), da escritora Conceição Evaristo – insere-se e justifica-se, ao propor uma 

perspectiva de descentramento que vislumbra não apenas a pluralidade dos valores 

estéticos, mas também o cultural e o político como valores da arte literária. A 

escolha do romance como corpus também se justifica ao constatarmos o quão 

visível é, no panorama artístico atual, um crescente número de escritores a ocupar a 

cena em quantidade e intensidade, mas com uma tímida circulação e notoriedade no 

âmbito acadêmico, a exemplo da escritora objeto deste estudo. É quando se torna 

imprescindível que o espaço acadêmico – pós-graduação – por seu caráter 

fomentador de toda uma movimentação crítica e social com maior propriedade 

científica venha contribuir nesse intuito. Pois, para que essa vertente literária venha 

a constituir um corpus sólido se faz necessário que haja não somente vozes 

produzindo, mas instâncias que legitimem esses discursos. O presente estudo, 

                                                             
1
 Em GERALDI, João Wanderley. A diferença identifica. A desigualdade deforma. Percurso 

bakhtiniano de construção ética e estética. In: FREITAS, Maria Tereza; SOUZA, Solange Jobim; 
KRAMER, Sônia.  Ciências Humanas e Pesquisa: Leituras de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 

2003, p. 42. 
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portanto, surge como contribuição relevante ao propiciar a abrangência de espaço 

no meio acadêmico à reflexão voltada para a vertente literária “literatura negra e/ou 

afro-brasileira”.  

Ao se pensar em uma escrita que busca dizer-se negra por afirmação e, mais 

especificamente, em seu traço de militância contra o racismo, vem à tona uma das 

questões polêmicas em torno dessa vertente literária, a saber: que o combate ao 

racismo gera a conformação de uma identidade de resistência materializada pelas 

estratégias de distinção, nos remetendo a Manuel Castells, em sua afirmativa de “a 

exclusão dos que excluem pelos excluídos” (1999, p. 25).  

Essa, dentre outras tantas afirmações, apontam para a necessidade de um 

discurso fora da mesma formação discursiva que objetiva combater e “da 

necessidade constante que têm os dispositivos identitários de se constituírem e se 

desconstituírem no próprio percurso de sua determinação” (BERND, 2003, p. 25). 

Tais posicionamentos caracterizam posturas de um tempo em que a teoria crítica 

tem revisitado binarismos e a crença em uma identidade pura não mais se sustenta. 

Para Lobo, “não tem meio-termo”. Ela é enfática ao afirmar: “é preciso ser 

convidado para romper o cerco que os afro-brasileiros se criaram para pensarem 

sua identidade”. No entanto, ao dar voz a Mirian Alves – por meio do uso do discurso 

direto –, esta salienta “o que nós, poetas negros, vivemos hoje não é gueto. Gueto é 

quando se é segregado pelos outros. Hoje nós vivemos o quilombo; a revolta que 

nós mesmos provocamos” (LOBO, 2007, p. 244). No mais, ao pensarmos no quadro 

de desigualdade e preconceito em que vive, ainda hoje, a população negra no Brasil, 

acreditamos que alguns pontos devem ficar sob rasura. 

 A breve explanação tem por objetivo, antes, evidenciar quão polêmica e um 

tanto escorregadia é a questão a que nos propomos discutir. Momento em que se 

faz pertinente pontuar algumas questões: primeiro, no tocante aos estudos sobre 

identidades e seu traço interdisciplinar e por vezes deslizante, em consequência das 

variadas vertentes teóricas com suas convergências e divergências, além de seu 

caráter processual inviabilizando qualquer verdade absoluta. Segundo, no que diz 

respeito à escritora e sua proposta de “escrevivência de dupla face”, caracterizada 

por marcas do sujeito autoral negro e feminino na narrativa. Todavia, decidimos por 

não enveredar na discussão de gênero para não corrermos o risco de cairmos na 

superficialidade – devido à delimitação do campo de atuação desta pesquisa – 
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circunscrevendo nossa reflexão no âmbito da identidade étnico-cultural, ficando a 

questão do gênero, de certa forma, implícita.  

Assim, a reflexão proposta contempla não apenas o estético; é de igual 

relevância o fato de o texto retratar – através da busca identitária da protagonista – 

os movimentos de busca dos afrodescendentes no Brasil. Logo temos uma reflexão 

marcada pelo tom problematizador da questão da representação identitária do 

afrobrasileiro e seu caráter híbrido em um contexto de resistência. 

Ao considerarmos que a obra problematiza a questão do universo dos 

afrodescendentes no Brasil, estamos cientes de ser a abordagem da questão 

identitária da protagonista um fragmento, não devendo ser concebida como síntese 

das vozes afrobrasileiras, ou seja, não sintetiza tal diversidade. Todavia, vale 

ressaltar que a protagonista tem em comum com os demais afrodescendentes 

brasileiros a experiência de desterritorialização, a escravidão e a discriminação 

social. Logo, a construção identitária está para uma proposta de releitura de suas 

histórias a partir do legado cultural africano. 

 Diante disso, objetivamos investigar, na obra Ponciá Vicêncio, como se 

instaura a discussão em torno da representação identitária do afrobrasileiro 

simbolizado pela personagem protagonista homônima do título da obra.  E, no intuito 

de atingir o proposto, sistematizamos a seguinte trajetória: identificar os  caminhos 

traçados pela protagonista na busca do autoconhecimento, assim como, marcas de 

possíveis subversões – ou não – de uma perspectiva de representação identitária 

calcada na polaridade e averiguar se o rastro da voz autoral, presente no texto, 

coíbe a constituição da identidade como diferença, mas sem a negação da 

alteridade. Para realização do estudo em questão, partiremos da seguinte hipótese; 

ainda que no texto ecoe a voz autoral via marca da diferença, em termos étnico-

culturais, fazendo remissão às raízes africanas, a constituição identitária dos 

afrodescendentes no Brasil está calcada na interação dialógica, sendo, portanto, 

concebida enquanto processo. 

Assim, nossa reflexão partirá do seguinte pressuposto básico: o dialogismo 

como intrínseco ao funcionamento da linguagem humana, e, por sua vez, entendido 

como interação do discurso de um sujeito com o(s) discurso(s) de outro(s) sujeito(s) 

em uma situação real de comunicação estabelecida socialmente. Visto por esse 

prisma, o ser humano  é concebido como ser da linguagem, sendo impossível 

pensar a construção identitária fora de um processo relacional e dialógico.  
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A interação viabiliza a atitude responsiva e, por sua vez, o caráter de 

responsividade2 do diálogo gera a possibilidade de resistência.  Dessa forma para 

Bakhtin, o sujeito não é totalmente assujeitado ao social, pois na réplica está o 

inacabamento do sujeito, em outras palavras, o ser humano é inacabado e isso o 

possibilita um espaço de liberdade.   Assim sendo, o dialogismo assume um caráter 

de discurso ou enunciado saturado ideologicamente. É no processo de interações 

contínuas que o “eu” vai se constituindo. Assim, a questão da alteridade pressupõe 

uma dimensão dialógica onde a interação entre o “eu” e o outro é crucial, 

configurando-se o hibridismo – “uma mistura de duas linguagens sociais no interior 

de um único enunciado” (BAKHTIN, 2010, p.156).  

Seguindo essa linha de raciocínio, é preciso entender o hibridismo como uma 

confluência, numa relação conflituosa, no âmbito da linguagem, de culturas, valores 

e consequentemente ideologias díspares apontando para uma inevitável imbricação 

e a impossibilidade de identidades puras, essenciais, bem como de um sujeito 

acabado. 

Tese em convergência com a sustentada pelo teórico Stuart Hall (2003-2006), 

ao enfatizar a inviabilidade da busca de uma pureza identitária original, de uma 

essência. A identidade não é algo a ser atingido, mas algo que se vive na tensão, 

em permanente incompletude. Esse ponto de vista nos leva a pensar a discussão 

acerca da identidade como algo que ultrapassa uma concepção binária que tem 

como base dois polos opositivos; em vez disso as identidades devem ser 

concebidas segundo significados e posições relacionais e em constante 

transformação. A identidade é definida historicamente e não biologicamente.  

Tais reflexões possibilitam fundamentar a ostensiva presença da noção de 

identidade como uma construção discursiva de caráter híbrido  na obra Ponciá 

Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo (2003), bem como dá subsídio para a 

análise das relações e tensões que essa noção cria no desenrolar do romance via   

caminhos traçados pela protagonista na busca do autoconhecimento. Assim, para 

realização desta proposta de trabalho tomaremos, basicamente, como aporte 

                                                             
2
 De acordo com Irene Machado; “[...] a capacidade potencial de os seres vivos reagirem ao meio em 

que vivem [...] tornou-se o centro das reflexões de Bakhtin sobre a resposta. [...] Antes mesmo de o 
dialogismo ganhar a dimensão de unidade para a análise cultural e se transformar no conceito-chave 
de sua poética, Bakhtin se dedicara ao estudo da resposta na relação dialógica do homem com o 
mundo. Suas reflexões nesse sentido constam do ensaio ‘Arte e responsabilidade’ de 1919” 
(MACHADO, 1990, p. 1). 
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teórico, a noção de identidade em Stuart Hall (2003,2006) e a noção de dialogismo 

em Bakhtin (2010). 

Este texto dissertativo constará de cinco capítulos, sendo o capítulo 2, “A 

produção literária de afrodescendentes no Brasil: usos terminológicos”, uma reflexão 

sobre a proposta de substituição da expressão “literatura negra” por “literatura afro-

brasileira,” como possibilidade de propiciar a ”construção de operadores teóricos 

mais eficazes à reflexão crítica”. Vale ressaltar que não pretendemos apresentar 

soluções para um assunto tão complexo e sim, antes, problematizá-los. Sobre essa 

questão, são considerados neste texto pontos de vista de Eduardo de Assis Duarte 

(2011), Florentina da S. Silva (2005), Luiz Silva – Cuti – (1985,2010), Luiza Lobo 

(1993 e 2007), Nazareth Fonseca (2000, 2006, 2007 e 2011), Silvio Roberto dos 

Santos Oliveira (2004) e Zilá Bernd (1987,1988, 2003, 2010 e 2011). 

No capítulo 3, “A presença da autoria feminina na produção literária 

afrodescendente no Brasil (romance): brevíssima abordagem”; com o intuito de 

situar a ficção evaristiana, bem como ressaltar que a vertente literária 

afrodescendente não se limita à poesia, far-se-á uma visão panorâmica dos 

romances de autoria feminina e negra publicados no Brasil. Foram consultados, para 

tanto, Adélcio de S. Cruz (2011), Geni Mariano Guimarães (2010),  Maria C. Cunha 

Campos (1992), Marisa Lajolo (2007, 2011) e Moema Parente Augel (2011). 

No capítulo 4, “Conceição Evaristo: seu projeto de escrita”, trataremos – no 

subtítulo: 4.1 A produção evaristiana: a experiência como mote – sobre a sua 

proposta de “escrevivência”, em outras palavras, uma escrita literária comprometida 

com o narrar de experiências vivenciadas por afrodescendentes no Brasil. Evaristo é 

uma das escritoras contemporâneas que mais reivindica o “estatuto de 

escrevivência”. Tomaremos como auxílio pontos de vista da própria Conceição 

Evaristo (2007, 2011a e 2011b), Eduardo de A. Duarte (2011), Eliane T. A. Campello 

(2012), Florentina Souza (2007), Iris Amâncio (2011), Jorge Larrosa Bondia (2002), 

Maria Aparecida A. Salgueiro (2004) e Sara Rojo (2007).  

No capítulo 5, “O palmilhar de Ponciá Vicêncio”; será feita, propriamente, a 

análise da obra no tocante ao processo de ressignificação identitária da 

protagonista. Esse capítulo está subdividido em: 5.1, Elementos condutores de 

Ponciá Vicêncio ao autoconhecimento (tempo, memória e ancestralidade) e 5.2, A 
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identidade em Poncià Vicêncio: “a contribuição milionária de todos os erros”.3 A 

referida análise terá como espinha dorsal as ideias de: David Eduardo de Oliveira 

(2006, 2009 e 2012) – tempo e ancestralidade, Jacques Le Goff e Michael Pollak 

(1994, 1980, 1992) – memória, Mikhail Bakhtin (1992 e 2010) – dialogismo e 

responsividade – aclarada pelo estudo de Beth Brait (1997 e 2005) e Irene Machado 

(1995), Stuart Hall (2003 e 2006) – construção identitária.  

  

                                                             
3 Subtítulo extraído da poesia Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, 1924.  
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1  A PRODUÇÃO LITERÁRIA DE AFRODESCENDENTES NO BRASIL: USOS 

TERMINOLÓGICOS 

 

1.1 (Im) possibilidades de operacionalização do(s) conceito(s) de “literatura 

negra”, “literatura afro-brasileira” 

 

[...] nomear é atribuir sentidos e veicular ou esconder intenções 
(SILVA, Luiz. 2010, p. 30). 

 

                                                                                                  

Inicialmente, vale ressaltar que o objetivo dessa reflexão não é apresentar 

soluções para um assunto tão complexo quanto a conceituação de literatura negra 

e/ou afro-brasileira, tampouco, questionar e/ou afirmar sua existência – o momento 

atual invalida quaisquer questionamentos e/ou preocupação em dar respostas, fazer 

comprovações a respeito da sua existência, em nosso cenário – e sim, antes, 

problematizá-las. Também assinalamos nossa certeza quanto ao fato de não 

abarcarmos as vozes de todos os que se debruçam sobre esta problemática.  

Se os teóricos que abordam essa questão ainda não disponibilizaram uma 

demarcação com maior precisão teórico-metodológica de seus significados e 

molduras, não foi em decorrência de uma simples falha teórica, mas um sintoma do 

alto grau de complexidade intrínseco à questão. Sua operacionalização se torna 

complexa devido à densidade histórica e política, e não pela imprecisão de seu 

conteúdo definidor.  

Entretanto, a complexidade inerente à questão abordada não inviabiliza o 

projeto de forjar um conceito para uma produção literária específica, que traz em seu 

bojo a proposta de alargar o corpus bem como o campo de visão da literatura 

brasileira enquanto instituição. Sendo ”inegável que a afro-brasilidade, aplicada à 

produção literária enquanto requisito de autoria e marca de origem, configura-se 

como perturbador suplemento de sentido aposto ao conceito de literatura brasileira, 

sobretudo àquele que coloca como “ramo” da portuguesa” (DUARTE, 2011, v. 4, p. 

383). 

Essa produção, em concordância com estudiosos da área, tem seu boom na 

contemporaneidade – tanto no que concerne ao crescimento de sua produção 
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poética e ficcional quanto em relação aos estudos, debates e produções de artigos, 

dissertações e teses – ainda que os estudos acadêmicos voltados para essa 

produção careçam de um maior vigor. Contudo, vale frisar que tal produção remota 

ao século XIX, na produção de escritores como Cruz e Souza, Domingos Caldas 

Barbosa, Luis Gama e Maria Firmina dos Reis. 

Para a professora e pesquisadora Florentina da S. Souza: 

 

[...] estes escritores, embora não estivessem interessados em participar de 
uma produção textual que se definia como afro-brasileira, podem hoje, a 
posteriori, ser lidos como antecessores de uma produção textual 
intencionalmente definida como afrodescendente, compondo assim uma 
versão da história da literatura no Brasil (SOUZA, 2005b, p. 66). 

 

 Verificamos que a complexidade se faz presente também ao atentarmos para 

releituras em obras de precursores. Para ilustrar essa afirmativa, trazemos o estudo 

feito pelo professor e pesquisador Silvio Roberto dos Santos Oliveira (2004), 

GAMAcopéia: ficções sobre o poeta Luiz Gama4, texto em que são evidenciadas 

outras facetas que compõem a produção do poeta nos trazendo a seguinte 

ponderação:  

 

 

Gama não expressou uma interpretação particularizada e exclusiva do 
homem negro, outras facetas foram expressadas. Na verdade, sequer 
escreveu em princípio para o homem negro. [...]. Em verdade, Gama 
entornou a visão como sujeito, e antecipou mesmo atitudes que se mostram 
em poetas ativistas brasileiros. Mas é inegável que existem perspectivas 
sobrepostas: o negro também é objeto em Luiz Gama porque Luiz Gama foi 
um poeta negro e foi também um poeta romântico, satírico, do heroísmo-
comico (OLIVEIRA, 2004, p. 225).  
 
 

  

Tal produção textual, inicialmente autonomeada Literatura Negra por parte de 

seus produtores na década de 1970, tem vivenciado um processo de substituição 

terminológica por parte de críticos, acadêmicos e escritores negros sem, contudo, 

cessarem as controvérsias em torno do uso dessas terminologias. Assim, a 

                                                             
4
 Trata-se da tese de doutorado em Teoria e História Literária, apresentada ao Instituto de Estudos da 

Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP em 2004. 
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mobilidade se faz presente no(s) conceito(s) a flutuar em meio à diversidade de 

posicionamentos de escritores (as), críticos, estudiosos e acadêmicos, dentre outras, 

por razões de uma “postura engajada”5 ou não, diante do fazer literário.  Assim, é 

verificável, em meio a autores afrodescendentes os que celebram tal especificidade, 

reivindicando-a enquanto sujeitos sociais e projeto literário e aqueles  contrários ou 

indiferentes a tais discussões, ainda que assumidos  enquanto negros6. Por 

conseguinte, há entre os escritores negros e assumidos os resistentes a expressões 

tais como “literatura negra”, “escritor negro”, literatura afro-brasileira. Afirmativa 

avalizada, por exemplo, por Florentina Souza:  

 

[...] escritores há que recusam explicitamente qualquer qualificativo que 
enfatize o lugar étnico de onde falam, advogam o caráter ‘incolor’ da arte. 
Mas como fazê-lo se desde os antigos a arte tem sido descrita como 
trazendo em si marcas premeditadas e as inconscientes das vivências de 
seus autores? (SOUZA, 2005b, p. 71). 

 

Ao dar continuidade à sua reflexão, ressalta que “[...] escritores nascidos afro-

brasileiros, adotando ou recusando a designação produzem textos nos quais as 

marcas de uma posição diferenciada na sociedade brasileira, pululam aqui e ali [...]” 

(SOUZA, 2005b, p. 72). O fato é que tais expressões, de uso recorrente, trazem as 

marcas históricas da complexidade de seu conteúdo evidenciadas no embate entre 

as vozes controversas quanto a sua especificidade. Assim, meio as polêmicas o 

                                                             
5
 Voltaremos a essa questão no tópico 2.2 - Literatura negra e/ou afro-brasileira: o estético e o político 

ou entre o estético e o político? 
 
6
 Segundo FONSECA, Maria Nazareth (2006), no texto Literatura negra, literatura afro-brasileira: 

como responder a essa polêmica? “Quando utilizamos literatura negra ou literatura afro-brasileira em 
referência à produção artístico-literária no Brasil, várias questões são suscitadas [...]. Para muitos 
teórico e escritores – do Brasil, das Antilhas, do Caribe e dos Estados Unidos, a utilização do prefixo 
“afro” não consegue evitar os mesmos problemas já verificados no uso da expressão “literatura 
negra”. Segundo eles, tanto o termo “negro (a)” como a expressão “afro-brasileiro(a)” são utilizados 
para caracterizar uma particularidade artística e literária ou mesmo uma cultura em especial. No caso 
do Brasil, por exemplo, se deveria levar em conta a cultura brasileira e não apenas a cultura negra. 
Com base nesse raciocínio, ambos os termos são excludentes, porque particularizam questões que 
deviam ser discutidas levando-se em consideração a cultura do povo de um modo geral e não apenas 
as suas particularidades. Contrariamente, outros teóricos reconhecem que a particularização é 
necessária, pois quando adota o uso de termos abrangentes, os complexos conflitos de uma dada 
cultura ficam aparentemente nivelados e acabam sendo minimizados. [...] Para alguns escritores  
expressões como escritor negro, literatura negra ou literatura afro-brasileira são expressões  
particularizadoras que acabam por rotular  e aprisionar a sua produção literária. Outros, ao contrário, 
consideram que essa expressões permitem destacar sentidos ocultados pela generalização do termo 
‘literatura’. E tais sentidos dizem respeito aos valores de um segmento social que luta contra a 
exclusão imposta pela sociedade”. SOUZA, Florentina; LIMA, Maria Nazaré (Orgs.). Literatura afro-
brasileira. Centro de Estudos Afro-orientais. Brasília: Fundação Palmares, 2006. 
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conceito de literatura negra e/ou afro-brasileira tem um consenso, entre os que têm 

se ocupado deste tema, no tocante a ser um conceito em construção, um devir.  

Na contemporaneidade – ainda que a ressignificação das identidades 

continuem sendo um traço dessa vertente literária – vozes têm demonstrado uma 

maior preocupação em ultrapassar as fronteiras da etnia, ampliando o seu horizonte 

recepcional. Talvez porque o contexto histórico atual – em decorrência de novas 

demandas – solicite revisão de posicionamentos por parte de seus produtores. Ou 

seria meta dessa produção estar sempre circunscrita a um público específico? Existe 

uma negritude de maneira transhistórica? A preocupação com o despertar da 

consciência – horizonte recepcional – deve ser voltada apenas para os 

afrodescendentes? 

Tais questões permeiam as reflexões em torno desse processo conceitual 

trazendo à tona o paradoxo constituinte desse(s) conceito(s). Para ilustrar tal 

proposição tomar-se-á como mote o texto Por um conceito de literatura afro-

brasileira
7
 – no qual o pesquisador Eduardo de Assis Duarte afirma estarmos em um 

momento “propício à construção de operadores teóricos com eficácia suficiente para 

ampliar a reflexão crítica e dotá-la de instrumentos mais precisos de atuação” 

(DUARTE, 2011, v. 4, p. 377). Sinalizando a necessidade de sistematização de 

elementos caracterizadores, propõe “avaliação do ‘estado da arte’ de dois 

instrumentos, a saber, os conceitos literatura negra e literatura afro-brasileira”. 

Já de início, percebe-se tais conceitos concebidos pelo ângulo da distinção, 

isto é, literatura negra versus literatura  afro- brasileira. O conceito de literatura 

negra, por sua vez, associado à existência dos Cadernos Negros8 e este fazendo 

                                                             
7
 DUARTE, Eduardo de Assis (Org.). Por um conceito de literatura afro-brasileira. In: Literatura e 

afrodescendência no Brasil: antologia crítica. v. 4, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. p. 375-403. 

Ressaltamos não estarmos atribuindo a Eduardo de Assis a expressão “afro-brasileiro” e sim tomando 
seu texto como ponto  de partida para nossa reflexão, uma vez que no referido texto ele advoga a 
favor de tal nomenclatura.  

 
8
 Da união de oito escritores, nasce em 1978, as primeiras páginas da coletânea Cadernos Negros 

vindo a tornar-se um dos mais importantes espaços alternativos para a publicação de literatura negra. 
Caracteriza-se por ser uma coletânea anual de produção ininterrupta cujos números ímpares são 
dedicados aos poemas e os pares, aos contos.  Reúne produções artísticas de escritores oriundos de 
diversos estados brasileiros, com repercussão em países como EUA, Angola, Alemanha, e Equador. 
Atualmente está em  seu  vigésimo quarto volume lançado em dezembro de 2011. Em 2008, teve o 
volume Melhores poemas indicado para o vestibular da UFBA. Segundo Florentina de Souza (2000), 
“[...] compreendendo a produção literária como um espaço para, entre outros propósitos, interferir nas 
várias instâncias de poder e de representação, essa literatura busca reverter sentidos, encadear 
explorar as possibilidades de forjar significados e conexões, resgatar histórias e tradições de imagens 
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remissão ao Movimento Negro9. E, como gancho para a discussão a que se propõe, 

Duarte, grifa a contribuição propiciada pela publicação dos Cadernos para a 

configuração discursiva de um conceito de literatura negra e continua “uma 

produção – desde 1978 – marcada predominantemente pelo protesto contra o   

racismo, tanto na prosa quanto  na poesia, na linha de tradição militante vinculada 

ao Movimento Negro [...]” (2011, p. 377). 

Considera-se a vinculação ao Movimento Negro brasileiro como reflexo direto 

da influência dos movimentos do Renascimento Negro Norte Americano à Negritude, 

quando verifica-se que a expressão “poesia negra assumiu várias acepções”. Para 

Nazareth Fonseca: 

 

Tanto expressou o desejo de levar ao público leitor a voz de escritores 
condenados à exclusão pelo fato de descenderem de um povo – os 
africanos – que o mundo ocidental racionalizou quanto defendeu um projeto 
interessado no desvio de modelos literários legitimados e propenso a propor 
novos caminhos para a literatura (FONSECA, 2011, v. 4, p. 252. Grifo da 
autora). 

 

Como se percebe, esses movimentos também foram marcados e fortalecidos, 

em seu percurso histórico, por outras publicações literárias em que os muitos 

conflitos oriundos de suas diversidades eram uma constante. Em relação ao 

segundo viés, ela nos traz o pertinente exemplo da antologia Poesia negra de 

expressão portuguesa, organizada pelo angolano Mário Pinto de Andrade e pelo 

                                                                                                                                                                                              
e significados” (SOUZA, 2000.p. 32). Ponto de vista que é corroborado por Nazareth Fonseca (2006), 
ao afirmar que “na proposta inicial dos Cadernos Negros é defendido o uso da expressão literatura 
negra para nomear uma expressão literária que se fortalecia com as lutas por liberdade no continente 
africano, na década de 70. O processo de independência que propiciou, nessa década, o nascimento 
das nações africanas de língua portuguesa, foi a motivação maior do surgimento dos Cadernos 
Negros, que procurava a relação entre literatura e as motivações sócio-políticas” (FONSECA, 2006,p. 
14). 
 
5
 Estudos convergem no sentido de ratificar que a proposta presente nas produções dos Cadernos 

Negros, faz remissão a discussões oriundas de  movimentos ocorridos nos Estados Unidos e Caribe, 
nas primeiras décadas do século XX, a exemplo do Renascimento Negro – “se pautou pela assunção 
dos vínculos que o ligavam ao continente africano e pela rejeição aos valores defendidos pela 
chamada ‘white middle-class’ norte-americana [...] O Renascimento Negro Norte-Americano, em suas 
diferentes vertentes, assume, como se percebe, tanto a variada produção artístico-literária inspirada 
pela exclusão dos afrodescendentes, nos Estados unidos, quanto questões ligadas à exclusão sofrida 
pelos negros numa sociedade que apresenta barreiras sólidas para a separação dos indivíduos 
Entretanto, a postura incisiva continua a ser a característica predominante em suas produções, de 
pele negra” (FONSECA, 2011,v.4, p.245-246). 
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são-tomeense Francisco José Tenreiro, em 1953. A pesquisadora afirma que, na 

referida antologia: 

 

[...] há diversas indicações, no volume, da afinidade dos organizadores com 
as ideias defendidas pelos intelectuais e escritores ligados à Negritude e 
com a intenção contestatória da poesia produzida por eles, embora esteja 
também evidente que a publicação não se preocupou com a cor da pele dos 
escritores selecionados (FONSECA, 2011, v.4, p. 250). 

 

 A pertinência em trazer a referida ocorrência para a reflexão aqui proposta 

está, também, em enfatizar seu caráter problematizador, na medida em que aponta 

para uma das polêmicas em torno dessa vertente literária, a saber: se a cor da pele 

é um elemento definidor dessa literatura e as controvérsias daí emanadas. 

Oportunamente nos fala Florentina de Souza: 

 

[...] falar de literatura negra deve pressupor, no meu entendimento, duas 
questões centrais... O lugar de quem fala, seja um lugar étnico de pertença 
ou de adoção, portanto sem essencialismos, e aliado a isto um debruçar-
se sobre os arquivos da história do negro passado e presente e/ou 
sobre as culturas de origem africana. (SOUZA, 2005b, p.71. grifos da 

autora). 

 

A fala de Florentina ressalta o lugar de enunciação, ao salientar não ser a 

etnia um dado definidor dessa produção literária, e sim o discurso. Todavia, 

considerar apenas o lugar de onde emana o discurso não efetiva uma solução às 

controvérsias, pois pode conduzir a ideia de “discurso do negro” e “discurso sobre o 

negro”. Talvez, fique mais próximo de uma elucidação quando acrescenta-se o item 

“assunção”, como lê-se na afirmativa a seguir: “[...] se pode falar de uma literatura 

negra quando poemas e contos instauram/adotam um discurso que constrói e 

assume uma identidade afro-brasileira”     (SOUZA, 2005a, p.110, grifo nosso). 

Outro ponto suscitado pela ocorrência supracitada é no tocante ao diálogo 

entre produções afrodescendentes, independente da sua localização geográfica. A 

propósito essa questão é trabalhada por Zilá Bernd na obra Introdução à literatura 
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negra (1988)10, na qual ela declara acreditar  “na existência de fatores de 

transtextualidade que põem os textos de literatura negra em relação”(BERND,1988, 

p. 25. grifo da autora). 

Retomemos o raciocínio de Duarte: ao prosseguir sua linha argumentativa no 

encalce de operadores teóricos eficazes, discorre, de forma panorâmica, sobre as 

idiossincrasias do conjunto de produções reconhecidas sob a expressão literatura 

negra. Tendo como referência os Cadernos Negros, no concernente às suas 

produções mais engajadas, inicialmente, as confronta com produções 

contemporâneas, salientando, assim, o fato de estas serem menos enfáticas em 

termos de militância em relação àquelas, especialmente as que circulam fora do 

âmbito dos Cadernos Negros. 

Ao fazer remissão ao movimento modernista através de nomes como Jorge 

de Lima e Raul Bopp, só para citar dois nomes, frisa as divergências da poesia 

praticada por esse grupo com relação à praticada pelo Quilombhoje, pois a primeira 

não leva em consideração “o pertencimento ético e a perspectiva autoral”, seu foco é 

a temática. Outro ponto a ser considerado é o fato de, hoje, tais produções serem 

tidas como reveladoras de uma visão folclórica da questão. Essa abordagem 

careceria de um estudo à parte, uma vez que, no momento, não é essa a nossa 

intenção. 

  É de fácil percepção que o critério temático, ainda que predominante em 

nossa crítica, simplifica e muito a discussão. Em outras palavras, basta ter como 

tema o negro e a produção será considerada literatura negra. Na tentativa de 

encontrar uma saída para esse impasse, Domício Proença Filho (1988) propõe que 

a literatura negra seja concebida sob as seguintes perspectivas: stricto sensu que 

compreenderia uma “literatura do negro” caracterizada pelo negro numa posição de 

                                                             
10

 Na obra em questão, a autora tem como proposta básica de seu texto um estudo comparativo entre 
textos das literaturas de língua francesa das Antilhas e literatura negra brasileira na busca de 
elementos em comum. O texto traz uma perspectiva bem definida sobre o conceito de literatura 
negra, embora apresente fragilidade como, por exemplo, o fato de seu estudo estar centrado na 
poesia não abarcando, portanto, o dialogismo característico do romance. Contudo, o conceito 
apresenta uma característica fundamental para essa produção “um eu negro – que se apresenta e se 
quer como negro”.    Este livro é parte de uma investigação mais ampla efetivada para a elaboração 
de uma tese de doutoramento em Letras, apresentada em maio de 1987 na Universidade de São 
Paulo. 
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sujeito da ação e lato sensu, uma “literatura sobre o negro”, uma produção em que a 

representação do negro é realizada por um ângulo de visão externo, sendo ele um 

objeto11.  Nazareth Fonseca sublinha a perspectiva de objeto como aquela que: 

 

agrega valores forjados no âmbito da escravidão, interessados em afirmar a 
inferioridade dos negros ou sua condição instintiva – propensos à 
escravidão e/ou violência.Tais visões ficam evidentes na caracterização de 
personagens negras infantilizadas ou imbecilizadas, que reproduzem a 
condição subalterna em que os africanos escravizados viviam na sociedade 
brasileira. [...]. ‘Em outros textos literários, cultivam-se os estereótipos do 
‘negro ruim’, do negro selvagem, instintivo’. [...] A caracterização de 
personagens negras marcadas por estereótipos negativos (de alma ruim, 
perigosos ou sexualmente pervertidos) distende-se para a consideração dos 
negros como depravados, que se evidencia no romance A carne (1888), de 
Júlio Ribeiro (FONSECA, 2011, p. 255). 

  

   Logo, a proposta formulada por Proença, numa tentativa de solução para o 

impasse na classificação de tais produções literárias – e consequentemente servir 

de delimitador para o conceito de literatura negra – torna-se inviável devido a sua 

amplitude de abrangência, no que Duarte, no encalce de operadores com eficácia,     

é enfático: 

 

Tal dicotomia compromete a operacionalidade do conceito, uma vez que o 
faz abrigar tanto o texto empenhado em resgatar a dignidade social e 
cultural dos afrodescendentes quanto o seu oposto – a produção 
descompromissada, para ficarmos nos termos de Proença, voltada muitas 
vezes para o exotismo e a produção de estereótipos atrelados à semântica 
do preconceito. [...] da militância e celebração identitária ao negrismo 

                                                             
11

  A proposta de Domício P. Filho, inicialmente, considera a literatura negra sob duas vertentes. Em 
sentido restrito, “uma literatura feita por negros ou descendentes assumidos de negros, e, como tal, 
reveladora de visões de mundo, de ideologias e de modos de realização que, por força de condições 
atávicas, sociais e históricas, se caracteriza por uma certa especificidade, ligada a um intuito claro de 
singularizarão cultural. 

“Lato sensu, será a arte literária feita por quem quer que seja, desde que reveladora de dimensões 
peculiares aos negros ou descendentes de negros”. PROENÇA FILHO, Domício. O negro na 
literatura brasileira. Boletim Bibliográfico Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, v. 49, n. 14, 
s/p, jan./dez. 1988. 

Essa posição sofre uma revisão em 1997, quando passa a afirmar  “a evidência na trajetória do 
discurso literário nacional de dois posicionamentos: a condição negra como objeto, numa visão 
distanciada, e o negro como sujeito, numa atitude compromissada. Tem-se, desse modo, literatura 
sobre o negro, de um lado, e literatura do negro, de outro” PROENÇA FILHO, Domício. A trajetória do 
negro na literatura brasileira. Revista do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 25, s/p, 
1997. (Org. Joel Rufino dos Santos). 
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descomprometido e tendente ao exótico, passando por escritos distantes 
tanto de uma postura quanto de outra literatura negra   são muitas, o que, 
no mínimo, enfraquece  e limita a eficácia do conceito enquanto operador 
teórico e crítico (DUARTE, 2011, v. 4, p .379/381). 

 

A complexidade da questão ganha uma dimensão bem maior ao pensarmos 

na presença da temática do negro na literatura brasileira desde o século XVIII com 

Gregório de Matos, vindo a ter maior destaque no século XIX – numa versão 

estereotipada que vai prevalecer até a atualidade, com pequenas variações. 

Entretanto, ainda no século XIX, encontramos o pioneirismo de Luís Gama e seu 

então conhecido “Quem sou eu?” ou “Bodarrada”12 bem como os poemas em que 

ele exalta a beleza da mulher negra e, na prosa, o romance Úrsula de Maria Firmina 

dos Reis. 

                                                             
 
12

 Segundo a pesquisadora Lígia Fonseca o “poema-ícone” Quem sou eu? – ao lado da carta do 
poeta a Lúcio de Mendonça (datada de 25 de julho de 1980) – é um dos textos mais citados e 
parafraseados (FERREIRA, Lígia Fonseca. Luiz Gama: carta a Lúcio de Mendonça. Literafro s/d).  

Afirmação que pode ser atestada nessa amostra:  

 Luís Gama, cujo nome sobrevive como o de um poeta muito “sui-generis” (1830 – 1832), goza de 
uma certa unanimidade em torno de seu pioneirismo de Roger Bastide à Luís Silva (Cuti). De acordo 
com Bastide “é ali que ele atinge a grandeza mais feroz. Se negro sou ou sou bode / Pouco importa. 
O que isso pode? / Bodes há em toda casta,/ [...] Pois que todos têm ‘rabicho’,/ para que tanto 
capricho?/ Haja paz, haja alegria,/ Folgue e brinque a bodaria;/ Cesse, pois, a matinada./ Porque tudo 
é ‘bodarrada’!” (BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 38-39).  

Pensamento referendado pela estudiosa Zilá Bernd, ao considerar que “com o poema Quem sou eu?,   
Luís Gama funda uma linha de indagação sobre a identidade do negro que será retomada a partir de 
1960, portanto um século mais tarde, quando da emergência da mobilização negra no Brasil” 
(BERND,Zilá. Introdução à literatura negra. São Paulo:  brasiliense, 1988, p. 52). 

Para Luiz Silva (Cuti), Luís Gama postou-se como negro ao realçar o lugar de onde se manifestava a 
experiência subjetiva por meio da qual vazava seus versos, demonstrando algo que até hoje muitos 
poetas negros tergiversam: a vontade. Diz o poeta: “quero que o mundo me encarando veja’. [...]” 
(SILVA. Literatura Negro Brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010, p. 67). 

Já Silvio Roberto Oliveira pontua as consequências de uma leitura fragmentada da produção de 
Gama: “Quem sou eu? deve ser lido como parte integrante do corpo poético construído por Gama (no 
livro e fora dele). É um detalhe, e não um fragmento lançado sem compromisso aos olhares críticos. 
Entretanto foi lido como fragmento, e não como detalhe do corpo. A fragmentação da poética de 
Gama pela crítica atendeu mais uma vez ao desejo de interpretar o Brasil sem tensões raciais” (p. 
189).” [...]. A poesia de Gama desloca o olhar. Não há um olhar eurocêntrico versando sobre a 
mestiçagem, não há um olhar africano. Trata-se de uma condição afro-brasileira definindo um novo 
olhar. [...]. Gama resgata a identidade quase perdida através do resgate de si mesmo e da 
apropriação do outro. (p. 240). (OLIVEIRA, Silvio Roberto dos Santos, GAMAcopéia: ficções sobre 
o poeta Luiz Gama. 2004. 255 f. Tese ( Doutorado em Teoria e História Literária) – Instituto de 
Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, 2004. 
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Um olhar mais atento vai demonstrar que obras como as de Luís Gama e 

Maria Firmina dos Reis, embora tenham a mesma temática, não podem ser 

analisadas pelo mesmo prisma das demais obras do mesmo período, ainda que a 

análise seja relativizada, em razão de o critério temático não efetivar uma solução.  

É possível ler engajamento em Luís Gama, Maria Firmina dos Reis, no grupo 

Quilombhoje, em Nei Lopes, sem esquecer-se de uma abordagem bastante peculiar, 

sublimada de Machado de Assis. Esses fatos explicitam a ausência de uma 

formulação sistemática do conceito no decorrer de seu processo histórico. 

 Se concordarmos ser inegável a relação entre a denominação “literatura 

negra” e a existência dos Cadernos Negros, isto é, sua produção como referencial 

para essa configuração discursiva, sendo caracterizada por Bernd (2003) como 

“aquela onde emerge uma consciência negra [...] preocupando-se em protestar 

contra o racismo e o preconceito [...]” (BERND, 2003, p. 113), também procederá a 

afirmação de que, mesmo sem ceder às motivações de cunho político e ideológico, 

os idealizadores do periódico atuam de maneira a denotar flexibilidade, a saber: o 

acréscimo da expressão “afro-brasileiro” aos subtítulos poemas/contos, a partir do 

número dezoito. O acréscimo não só amplia sua significação como suaviza a 

questão étnica em sua abordagem engajada um tanto quanto enfática nos primeiros 

números e que ainda se faz presente em muitas produções atuais. No entanto, para 

Cuti,13 a adoção do subtítulo é entendida como uma estratégia: 

 

Os organizadores dos Cadernos Negros, membros do Quilombhoje, grupo 
de escritores iniciado em 1980 e depois transformado em entidade sem fins 
lucrativos, continuam mantendo a palavra ‘negro’ no título da série e 
passaram (a partir do volume 18, em 1995) a caracterizar os gêneros 
(poemas e contos) como ‘afro-brasileiros’, com a pretensão explícita de não 

                                                             
13 Cuti, pseudônimo de Luiz Silva, nasceu em Ourinhos-SP, em 31 de outubro de 1951. Formou-se 

em Letras (Português-Francês) pela Universidade de São Paulo em 1980. É mestre pelo Instituto de 
Estudos da Linguagem da Unicamp e doutor pela mesma Instituição. Foi um dos fundadores e 
membro do Quilombhoje literatura, de 1980 a 1994, e um dos criadores e mantenedores da série 
Cadernos Negros, de1978 a 1993. Foi um dos membros da Comissão Nacional do “Primeiro Encontro 
de Escritores Negros”, que se realizou em abril de 1985, em São Paulo. 
De acordo com Fonseca, acompanhando a produção literária do escritor, percebe-se que a visão de 
uma arte compromissada com a história dos negros brasileiros, uma literatura “fazedora de cabeças” 
sic [...] vai, todavia, cedendo lugar a composições mais abertas às experimentações próprias do 
campo literário, embora nunca descartem a intenção de solapar a os valores defendidos, pela 
sociedade discriminatória brasileira” (FONSECA, Maria Nazareth S. Cuti. In: DUARTE, Eduardo de 
Assis (org.). Literatura e Afrodescendência no Brasil: antologia crítica. vol. 3, Belo Horizonte: 
UFMG, 2011, p. 11-12) 
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perder nada nesse processo semântico ainda em curso (SILVA, 2010, p. 
39). 

  

A afirmação de Cuti é reveladora da preocupação de que ao apagar a palavra 

“negro” levará também ao esquecimento de um percurso histórico de reivindicações 

e ressignificações, de uma movimentação social do negro que configura seu 

significado. Entretanto, demonstra consciência da necessidade de atualização de 

posturas, considerando o caráter de mobilidade e fragilidade que circunda todo 

conceito. Nesse momento, faz-se pertinente o registro da advertência feita por Bernd 

(2007), com relação à insuficiência de toda classificação, “que nunca vai agradar a 

todos nem dar conta da dimensão integral de um autor ou de uma obra”.  

Contudo, para fins operacionais as classificações fazem-se necessárias a fim 

de dar uma formulação explícita e sistemática ao conceito. É quando Duarte acredita 

ser a expressão literatura afro-brasileira possuidora de: 

 

Uma formulação mais elástica (e mais produtiva), a abarcar tanto a 
assunção explicita de um sujeito étnico – que se faz presente em uma série 
que vai de Luís Gama a Cuti, passando pelo ‘negro ou mulato, como 
queiram’, Lima Barreto –, quanto o dissimulado lugar de enunciação que 
abriga Caldas Barbosa, Gonçalves Crespo e tantos mais (DUARTE, 2011, 
v.4,p. 384). 

 

Diante do exposto, algumas questões devem ser evidenciadas a fim de 

melhor clarear as reflexões: ao defender o conceito de literatura afro-brasileira, 

Duarte posiciona-se a partir de uma proposta da identidade cultural14 enquanto os 

Cadernos Negros são entendidos dentro de uma visão de identidade étnica. Assim, 

                                                             
14

 No primeiro volume da antologia crítica, Eduardo de Assis faz a seguinte advertência: “desde o 
mapeamento inicial, tomamos como pressuposto o entendimento do conceito de afrodescendência 
muito mais como construção identitária, no sentido em que a questão das identidades é trabalhada 
pelo pensamento contemporâneo – Bhabha, Spivak, Said, Hall e outros – do que no âmbito da 
descendência racial e biológica, cristalizada no senso comum desde o cientificismo do século XIX” .  
(DUARTE, Eduardo de Assis. Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. Belo 
Horizonte: UFMG, V. 1, 2011, p. 33). 

Para Eduardo de Assis (2011), literatura afro-brasileira, “por sua própria configuração semântica, 
remete ao tenso processo de mescla cultural em curso no Brasil desde a chegada dos primeiros 
africanos” (DUARTE, Eduardo de Assis. Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, V.4,2011, p. 381). 

 



26 
 

a expressão literatura afro-brasileira é tomada em oposição aos Cadernos Negros 

sendo considerada “mais elástica”. Entende-se, então, o estabelecimento de outra 

concepção literária sob a perspectiva negra? 

Porém, fica em suspense a questão temática, bem como a dicotomia 

“literatura do negro” versus “literatura sobre o negro”. Talvez apenas a mudança de 

nomenclatura não seja suficiente para dar conta desses itens. Nesse caso, vale o 

registro dos que alertam para o perigo de tal abertura conduzir essa produção ao 

reducionismo temático ao abrir um precedente às várias tendências existentes.  Por 

sua vez, notamos que o termo “afro-brasileiro”, por sua vez, não está também isento 

de controvérsias. O exemplo mais comum desse paradoxo é o fato de ser recorrente 

o uso das expressões “literatura negra” ou “literatura afro-brasileira” tanto com 

sentidos equivalentes quanto como distintos. Todavia, a elasticidade torna-se 

evidente no item que diz respeito a uma “assunção de um sujeito étnico” tanto na 

sua forma explícita quanto implícita, o que de acordo com os propósitos de Assis:  

 

[...] inscreve-se como operador capacitado a abarcar melhor, por sua 
amplitude necessariamente compósita, as várias tendências existentes na 
demarcação discursiva do campo identitário afrodescendente em sua 
expressão literária (DUARTE, 2011, p.384). 

 

Por sua vez, Cuti traz ao bojo das discussões a proposta de uma “literatura 

negro-brasileira”15. Na sua concepção a literatura produzida por escritores negro-

brasileiros não descende de um corpus da literatura africana, não temos a 

“continuidade de uma literatura afro no Brasil”. Ele enfatiza que os negro-africanos 

trouxeram a literatura oral e “os escritores negro-brasileiros fazem literatura escrita” 

e com vistas a ilustrar sua linha de raciocínio traz como exemplo Luiz Gama, tido 

como um precursor dessa vertente. 

Nas palavras de Cuti (2010), “atrelar a literatura negro-brasileira à literatura 

africana teria um efeito de referendar o não questionamento da realidade brasileira 

por esta última”. E, ao continuar sua linha argumentativa, afirma: “A literatura 

africana não combate o racismo brasileiro. E não se assume como negra” (p. 36). 

                                                             
15

 “A literatura negro-brasileira nasce na e da população negra que se formou fora da África, e de sua 
experiência no Brasil” (SILVA, Luiz. Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010, p.44). 
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Ele faz uma leitura da expressão “afro-brasileiro” como a África no Brasil em sua 

forma pura, essencializada, afastando dos problemas vivenciados pelos 

descendentes de africanos no Brasil16. Segundo ele: 

 

[...] a palavra ‘negro’ nos remete á reivindicação diante da existência do 
racismo, ao passo que a expressão ‘afro-brasileiro’ lança-nos, em sua 
semântica, ao continente africano, com suas mais de 54 nações, dentre as 
quais nem todas estão ligadas à ascendência negro-brasileira (SILVA, 2010, 
p. 40). 

 

 Numa leitura oposta a essa, Zilá Bernd, considera que “[...] o imaginário afro 

agrega elementos oriundos de uma memória do universo mítico africano aos 

elementos culturais das Américas, sendo, portanto necessariamente híbrida” 

(BERND, 2010, p.33). Vozes outras dirão, por sua vez, ter a cor negra se 

transformado em emblema de luta contra o racismo e estereótipos e 

consequentemente assumido uma configuração essencialista, isto é, homem negro 

como metonímia do continente africano.  

Ao dar continuidade aos seus argumentos, Cuti enfatiza ter sido a 

denominação “afro-brasileira”, de certa forma, compelida pelo estado – Lei n. 

10.639/2003 e o Projeto de Lei n.3.891 – e por sua vez a produção literária foi 

enquadrada em seus pressupostos ideológicos. Paradoxalmente, consta no artigo 

79-B da referida Lei que “O calendário escolar incluíra o dia 20 de novembro como 

Dia Nacional da Consciência Negra“ (SILVA, 2010, p. 36. grifo do autor). 

 Quanto aos autores, afirma “um afro-brasileiro ou afro-descendente não é 

necessariamente um negro-brasileiro”. E ao se falar em “poetas negros” estaria 

referindo-se à cor da pele e da escrita. Assim, a escrita afro-brasileira ou afro-

descendente tenderia a se diferenciar da escrita negro-brasileira, sendo seu “ponto 

                                                             
16  Esse pensamento de Cuti nos remete aos Congressos Afro-brasileiros realizados em Recife 

(1934), organizado por Gilberto Freyre e na Bahia (1937), organizado pelo Governo do Estado da 
Bahia. Nesses Congressos predominou a preocupação em ressaltar o negro pelo viés da cultura 
(musicalidade, capoeira, candomblé).  Em contraposição, em 1958, na cidade de Porto Alegre 
ocorreu o Primeiro Congresso Nacional do Negro no qual um dos três temas centrais foi ‘a situação 
do homem de cor na sociedade’ (GOMES, Arilson. Congresso em debates: primeiro Congresso 
Nacional do Negro realizado na cidade de Porto Alegre no ano de 1958: organização, programação, 
participantes e temas). 
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nevrálgico o racismo e seus significados no tocante à manifestação das 

subjetividades negra, mestiça e branca” (SILVA, 2010, p. 39).  

Contudo, faz a ressalva de não ser suficiente ter a tez escura “se seu texto se 

constitui em uma constante invisibilização do teor simbólico de sua pele e de suas 

características fenotípicas. Uma produção só para demonstrar “determinadas 

constâncias textuais negro-brasileiras, nada significa” (p. 57). Ao adotar tal 

posicionamento dialoga com os demais estudos dedicados ao assunto no 

concernente ao tópico tema e autoria não serem bastantes para constituir uma 

produção negra. 

 Podemos, também, detectar consonância de posicionamentos na justificativa 

por ele dada ao fato de os Cadernos Negros associarem à palavra “negro” do título 

da série a expressão afro-brasileiro, ainda que seja “estratégico”. O ato de aceitar a 

expressão explicita certa flexibilidade diante da questão, a qual é corroborada pelo 

conteúdo do texto de abertura do número 28, no qual se percebe uma sinalização de 

abertura à diversidade no sentido de abarcar “variedade de temas e abordagens”.  

Então, em que consiste o embate na escolha da palavra para denominar a 

literatura produzida majoritariamente pela descendência africana no Brasil? É este 

um embate apenas terminológico ou também ideológico? Alguns poderiam frisar que 

literatura negra (no sentido de assunção), independe de traços fenotípicos ou ainda 

“sensibilidade artística não constitui fator inerente a uma dada etnia” (BERND, 1988, 

p. 21). Outros afirmariam que um branco que se solidariza e assume a causa negra 

vai relatar uma experiência diferenciada.17 Questionamentos como esses permeiam 

as discussões em torno da literatura negra e/ou afro-brasileira em que se debate o 

dilema entre a afirmação de um segmento étnico e social e a liberdade de criação.  

Diante do exposto, somos levados ao seguinte ponto: a diferença fez-se via 

perfil político ou, nas palavras de Luíza Lobo, (1993) “poderíamos definir literatura 

                                                             
17

 Os que consideram a possibilidade de um escritor branco fazer literatura negra, o faz porém com a 
resalva de ser ela majoritariamente negra, isto é, o ponto de vista do escritor negro é majoritário, pois 
implica conhecimento de mundo, sendo esse um elemento caracterizador da literatura negra. E 
também pode ser tomado como um traço indicador de universalização dessa produção literária em 
qualquer país que recebeu os negros da Diáspora. O ponto de vista do escritor branco não é o da 
experiência vivida, pois essa é intransferível, é o de alguém que está solidário com a problemática, 
logo, outra experiência. 
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negra no Brasil (ou afro-brasileira) como a produção literária de descendentes de 

africanos que se assumem ideologicamente como tal” (p. 206). É plausível 

considerar a existência de certa concordância em ser esse um divisor de águas – 

“acreditamos 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” (BERND, 1988, p. 48). Os avanços obtidos, ainda que 

poucos, pela produção desses (as) escritores (as) possivelmente não teriam 

acontecido se não estivessem atrelados, numa ação conjunta a outras ações 

políticas. 

Veia política ideológica que se fez presente inicialmente de forma isolada em 

posturas como as de Luís Gama, Cruz e Souza e Lima Barreto ao exprimirem, em 

alguns de seus textos, em seus respectivos momentos históricos o incômodo 

causado pelo preconceito racial. É quando parece-nos razoável ter em consideração 

a relevância da assunção de forma explícita. Tomemos por exemplo as posturas de 

Luís Gama e Machado de Assis para refletirmos a respeito da assunção político-

ideológica. São dois nomes de grande peso na produção literária brasileira. Ao 

fazermos um recorte para a literatura negra (ou afro), o primeiro, sem nenhum 

dilema, se faz presente. No segundo caso, foi/é necessária uma análise mais 

minuciosa da produção no sentido de encontrar marcas de um posicionamento.  

Ainda que consideremos o momento histórico dos respectivos autores e as 

idiossincrasias de seus estilos – longe de um julgamento da postura machadiana –, 

é certo ser a intenção deliberada de Gama, em assumir explicitamente sua 

identidade étnica, um elemento diferenciador relevante, no sentido de mais 

impactante. Constatação essa em consonância com Luíza Lobo (1993), na seguinte 

assertiva “[...] o termo ‘literatura negra’ se quer ideológico e só tem sentido enquanto 

marca posição política e racial tomada conscientemente” (p. 212). 

É a partir dos anos de 1970, do século XX, que teremos, na história da 

produção literária brasileira, uma intenção deliberada de constituição de um sistema 

literário atinente a causas peculiares às comunidades negras no Brasil. Essa 

iniciativa resulta na formação de grupos compromissados por uma produção literária 

majoritariamente negra, sendo a denúncia ao racismo sua marca. Logo, a palavra 

“negro” está para o processo de construção participativa ativa de inserção social da 
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população negra ou afrodescendente em vários países, dentre eles o Brasil. Atenuar 

essa questão não seria dar às discussões  uma conotação estritamente acadêmica, 

logo distante das questões cotidianas?  

 Como se pode perceber, a discussão mostra-se bastante controversa ao nos 

prendermos à escolha de uma terminologia ou da sua conceituação. Atenta a essa 

questão Nazareth Fonseca (2011) salienta ser “pertinente auscultar o texto e 

perceber os sentidos que ele ajuda a construir na contramão, nos caminhos 

marginais, mas, por isso mesmo, menos percorrido por parafernália teórica”. E nos 

convoca a uma percepção da questão que transcenda as conceituações:  

 

Todavia, mais que se prender a conceituações, importa possibilitar a 
entrada dos textos em maior circulação, aprendê-los em sua feitura, discutir 
a materialidade discursiva com se apresentam, assumindo as inovações de 
sua escrita. Vários textos têm realizado a façanha de imprimir o político nos 
arranjos do texto que prefere se desligar da encenação do protesto 
explícito. Assumindo a capacidade que o texto literário tem de fazer deslizar 
significados ideológicos, propõem um desarranjo, uma constante 
ambiguidade [...] (FONSECA, ,2011, p. 269).   

 

Quanto à literatura negra que surgiu, a partir da década de 1970, como 

possibilidade de releitura étnico-cultural, faz-se necessário levarmos em conta seu 

contexto histórico-social. A adoção de tal postura levará à percepção de que aquele 

contexto não favorecia grandes arroubos estéticos – Cuti (1985) escreve: “em 1978 

surgiram os “Cadernos Negros”, primeira tentativa de agrupamento, de literatos e 

aspirantes, em torno de uma publicação coletiva [...]” (SILVA, 1985, p.22, grifo 

nosso). Verifica-se na ideia inicial um caráter de experimentação. 

 Outro dado a ser levado em consideração é que o reivindicar algo exige um 

ponto de partida, ainda que posteriormente tenhamos que fazer as devidas 

ponderações. Era necessário o tempo e com ele a maturação. Maturação esta que 

começa a dar frutos depois de 1970, quando as produções já apresentam “um salto 

qualitativo no sentido de sua autonomia e criação, principalmente através das 

publicações dos Cadernos Negros” (LOBO, 1993, p.177).  Quanto à questão 

possivelmente causadora de maior índice de polêmicas desde Roger Bastide – a 

necessidade de uma linha de cor como requisito para a configuração de uma 
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produção literária negra no Brasil18 – apresenta-se como um tópico merecedor de 

um olhar mais acurado e crítico, pois denota discussões acerca da discriminação 

étnicorracial ainda tida no meio científico como irrelevante ou mera política.   

 Ainda que a princípio possa parecer contraditório, propomos a seguinte 

situação hipotética para reflexão: partindo-se do pressuposto de uma linha de 

pensamento na qual a cor da pele não é um dado delimitador dessa referida 

produção literária. Pensemos em um grupo de escritores que assumem o ser negro, 

por questões filosóficas, políticas e existenciais, posicionando-se ideologicamente 

como tal; dentre eles, um alcança reconhecimento universal.   Neste momento, a tez 

terá importância? Em sendo um de tez branca, terá o mesmo sentido no tocante a 

se estar provocando uma ruptura ou no mínimo uma subversão de paradigmas 

histórico-sociais? Com relação ao item ‘assunção à causa’, na situação hipotética, a 

assunção deve ser necessariamente explícita? E, ainda, poderíamos levantar outra 

questão, em sendo a “assunção” implícita, causaria o mesmo impacto subversivo? 

 

 

1.2 “Literatura negra”, “literatura afro-brasileira”: o estético e o político ou 

entre o estético e o político? 

 

[...] um dia, a negritude não terá mais razão de existência: 
morrerá para ceder lugar a um outro tipo de relações humanas 
(NASCIMENTO, Abdias. 2011 p. 13, v. 4). 

 

 

Cogitar a possibilidade de um entrelaçamento entre o estético e o político em 

vez de enfatizar um viés dicotômico nos faz pensar nas palavras de Cuti, no texto 

introdutório a sua obra A consciência do impacto das obras de Cruz e Souza e Lima 

Barreto (2009), no qual ele nos traz a pertinente consideração: 

                                                             
18

  “É justamente isso, a ausência de toda uma linha jurídica de cor que faz que não haja uma poesia 
negra aqui, mas apenas uma poesia brasileira. [...]. O preconceito de cor pode existir não fundo das 
consciências, mas não se mostrará como numa sociedade tradicional, porque seria falta de gosto e 
porque não se pode saber, aliás, o que o futuro nos reserva...“ (BASTIDE, Roger. Estudos afro-
brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1973, p 94).  
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Quando os parâmetros da interpretação textual encontram-se tão 
questionados e em situação visivelmente cambiante, levantar hipóteses 
sobre obras literárias é uma tarefa temerária que, habitualmente, vai buscar 
o seu consolo na adoção declarada de uma vertente como se fosse 
armadura cujos dados de sua resistência constituíssem a priori uma 
salvaguarda contra a amplitude dos limites (ALVES, 2009, p 13). 
 

  

É também valiosa, para iniciarmos essa discussão, a postura questionadora 

presente no seguinte excerto:  

 

[...] no momento em que há uma produção literária de negros que se 
querem negros em seus textos, a qualidade é importante, sim. Mas, qual 
qualidade? O que é isso? Será que ao buscar a qualidade estética de um 
texto, essa busca está isenta de ideologia? [...]. Em ‘tempos de 
desconstrução’, o valor estético precisa estar no lugar onde outros valores 
estão e com eles se associar (ALVES, 2011, p. 59).  

 
 

É sabido que, num primeiro momento, a produção literária a serviço da causa 

negra e da “desconstrução da mentalidade racista” esteve focada em propiciar um 

espaço para construção de uma consciência racial19, o que por sua vez lhe traria 

adeptos à causa, unidos em torno de uma experiência em comum. Diante disso, 

temos uma produção literária cuja temática é o negro, sendo o seu público alvo os 

negros e seus descendentes e na qual se enfatiza a discriminação, historicamente 

gerada, em torno dos negros. A produção literária se converte em um espaço de 

                                                             
19

  A “construção de uma consciência racial” passa pela substituição de uma visão integracionista da 
causa negra – considerada como mito – por uma visão diferencialista, no intuito de mobilização 
política contra a discriminação racial tendo a produção literária servido de instrumento. “Na década de 
30, a imprensa negra começara a denunciar as práticas discriminatórias contra o negro. Dessa 
movimentação nasceu em 1931, a ‘Frente Negra’, [...] movimento preocupado em dar ao negro uma 
nova imagem semelhante àquela proposta pela ideologia de ‘democracia racial. Considerada o 
primeiro movimento racial reivindicativo após a abolição da escravatura, a Frente Negra [...] pensava 
que o racismo, filho da ignorância, terminaria graças à tolerância, proporcionada pela educação. 
Resumidamente, a educação, a formação e a assimilação do modelo branco forneciam as chaves da 
integração. [...] A referência era o modelo proposto pela sociedade dominante, isto é, branca [...]. Os 
movimentos negros brasileiros contemporâneos nascidos na década de 70, retornaram a bandeira de 
luta dos movimentos anteriores representado pela Frente Negra, substituindo o anti-racismo 
universalista pelo anti-racismo diferencialista. Sob a influência dos movimento negros americanos, 
eles tentam dar uma redefinição do negro e do conteúdo da negritude no sentido de incluir neles não 
apenas pessoas fenotipicamente negras, mas também e sobretudo os mestiços descendentes de  
negros,mesmo aqueles que a ideologia do branqueamento já teria roubado. Essa definição do ponto 
de vista do movimento negro corresponde à classificação dualista ou bi-racial negro/branco que nada 
tem a ver com a classificação cromática plural. [...]. Os movimentos negros têm a consciência de que 
sem forjar essa definição e sem a solidariedade de negros e mestiços não há nenhum caminho no 
horizonte capaz de desencadear o processo de mobilização política” (MUNANGA, Kabengele. 
Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra.Petrópolis, RJ: 

Vozes,1999, p. 97/124).  
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exercício de contra poder no intuito de conclamar a solidariedade de uma 

comunidade em prol da luta contra as várias formas de discriminação, bem como a 

reconfiguração de identidades.   

Nesse cenário, o tom político sobressaiu com todo vigor estando assim em 

coerência com seu contexto histórico. Essa assertiva se faz presente em meio a 

vozes de estudiosos sobre o assunto e, para reiterá-la, damos voz a Edimilson 

Pereira (2008) ao dizer:  

 

Ao tratarmos desse assunto, assim como outros estudiosos, julgamos que o 
diálogo entre a poesia e a história estabelece e justifica o engajamento 
político como forma de visibilização da trajetória dos afrodescendentes no 
Brasil. Assim o sentido político do engajamento confere pertinência a essa 
literatura que representa ‘um momento de afirmação da especificidade 
brasileira (em termos étnicos, psicológicos, históricos e sociais) (p.48). 

 

É pertinente salientarmos que o estudioso frisa, fazendo remissão ao texto 

Mulangos na escola: questões sobre culturas, afrodescendentes e educação (2007), 

a importância de ser “um momento [...]”, em outras palavras, que essa 

predominância do sentido político seja ponderada pela transitividade, abrindo seu 

campo de circunferência à diversidade e assim ampliando o campo de visão dessa 

vertente literária. Essa perspectiva de transitividade se faz presente também na fala 

de Abdias Nascimento registrada na epígrafe deste tópico. 

Desta forma, com o decorrer do tempo – passado o momento eufórico – 

muitos escritores reconsideram a configuração do que tinham se proposto, uma vez 

que o reiterado engajamento político é tido como responsável por posturas 

consideradas reducionistas por ter sido edificado em bases essencialistas. Nas 

palavras de Edimilson de Almeida, “a restrição do sentido de Literatura negra e/ou 

afro-brasileira”, em decorrência do essencialismo, provoca uma visão dicotômica da 

experiência poética, a saber: 

 

[...] percepção da poesia como fruto da realidade, o que significa dizer que 
fora da história a práxis poética não encontra meios para sua instauração. 
[...] A segunda visão, no entanto, pressupõe que na poesia não há lugar 
para conflitos e as contradições da história ou, de outro modo, que a magia 
inaugural do verbo e o sopro da inspiração não tangenciam a precariedade 
das ações humanas [...]. O sentido restrito fortalece a primeira visão, na 
medida em que o recorte ideológico (necessidade de reescrever a história) 
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elege a priori os referenciais poéticos (trajetória específica dos 
afrodescendentes) [...]. Esse entendimento do fenômeno poético se opõe à 
outra visão (afirmada como tradição no circuito literário ocidental, em geral, 
e no circuito brasileiro, em particular) (PEREIRA, 2008, p. 46).  

 

Ou, numa outra leitura possível para a mesma questão, devêssemos também 

considerar o quão conservadora é a nossa crítica literária e, talvez a atitude de 

oposição a uma perspectiva tradicional caracterizada pelo manejo de temas 

universais tenha ocasionado o impasse.   

Esses autores (as), porém, têm ao longo de suas caminhadas, via práticas 

reivindicatórias e ressiginificativas, feito estremecer pressupostos tradicionais de 

análise. Isso posto, cabe-nos ter em mente um dado primordial: a preocupação em 

aumentar o leque de escritores pertencentes ao segmento literatura negra e/ou afro-

brasileira é importante, assim como é procedente a preocupação com o 

aprimoramento estético e o alargamento recepcional. Porém, tudo isso terá um 

esvaziamento do seu propósito ao perder-se de vista as questões de enfrentamento 

à discriminação racial, pois pode ser este o vetor capaz de dinamizar esse discurso 

literário rumo a uma construção identitária na vontade de mudança, como devir. 

Nesse instante, faz-se oportuno registrar a proposta de Fonseca (2011):  

 

[...] caberia introduzir-se, na discussão sobre os sentidos construídos ao 
longo do tempo pelas expressões “literatura negra” ou “literatura afro-
brasileira”, a observação dos trânsitos que se efetivam na interlocução entre 
os textos e os leitores em diferentes “locais de cultura”. Sendo esses locais 
diferentes em si mesmos e alterados por forças diversas, é de se pensar 
que, ainda que se queiram fechados, eles não conseguem inibir a 
pluralidade de sentidos que diferentes usos das expressões nelas 
imprimem, ainda quando se queira conservar um sentido mais específico. 
Ao serem utilizados para significar o coro de vozes discordantes que se 
manifestam no meio social, as expressões permitem que uma gama de 
efeitos de sentidos sejam construídos por estratégias que, sendo literárias, 
são também políticas no sentido amplo do termo (p. 271-272).  

  

Assim, parece-nos coerente termos certa cautela com a preocupação dada à 

questão estética para que ela não venha a se estabelecer  em detrimento da 

questão política. Essa ‘solução’ seria completamente insatisfatória. Primeiro, porque 

isso se constituiria no uso de uma solução essencialista para combater uma questão 

essencialista, ou seja, se mantêm o impasse, ocorrendo apenas um deslocamento. 
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Segundo, corre-se o risco de nos inebriarmos com o aceno de uma maior recepção 

e acesso ao cânone – aspiração relevante – porém com um esvaziamento da busca 

de uma conquista no plano efetivo de um processo que ainda tem muito a palmilhar. 

Isso, ainda, sob pena de entrarmos em retrocesso – com uma produção, guardadas 

as devidas proporções, fazendo remissão a um momento histórico-social, mais ou 

menos, de 1900 – beirando ao que afirmou Roger Bastide (1973): 

 

Agora que o trabalho do verso tem tal importância, a poesia torna-se uma 
espécie de concurso, e o homem de cor a ele se candidata imediatamente, 
porque sabe que mesmo uma simples menção lhe abrirá as portas da 
boemia e da aristocracia, dar-lhe-á a única volúpia que deseja, de brilhar 
num mesmo pé de igualdade [...]. A embriaguez da festa o faz imaginar que 
seu eu verdadeiro é, realmente, o ilusório, a sobrevivência mentirosa da 
antiga estratificação racial, e que seu eu social é o eu verdadeiro, porque é 
ele que lhe da a mais consciente embriaguez. (p.96-97). 

 

No mais, a valoração da estética em detrimento da marca política poderia 

abrir precedente para uma nova lacuna na representação dos descendentes de 

africanos no Brasil via produção literária, uma vez que sua ausência possivelmente 

levaria ao entendimento de que a partir de então o elemento desencadeador de tal 

tomada de consciência política não mais é relevante. Essa lacuna é registrada em 

nossa história, por exemplo, no século XIX bem como nos antecessores. Para 

chancelar tal afirmativa, trazemos a indagação de Cuti: 

 

Onde está a revolta na imagem que temos hoje do século XIX e anteriores? 
Onde estão as imagens dos quilombos ativos? Há, portanto, um vazio, que 
acaba significando a não existência da reação dos escravizados. Este vazio 
proposital quis fazer o futuro acreditar que o passado nas fazendas 
escravista foi pacífico por parte do oprimido (SILVA, 2010, p. 58).  

 

Finalmente, o uso da palavra “estética” nos remete a Immanuel Kant e outros 

teóricos para os quais “a arte tem um fim em si mesmo”. Dito de outro modo, 

considerar a literariedade de um texto implica desvencilhá-lo de qualquer propósito 

externo. No entanto, a universalidade literária exerceu poderosa função social; de 

acordo com Benedict Anderson, a literatura – em especial o romance – operou 

produtivamente para a formação das comunidades nacionais imaginadas. Por sua 
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vez a excelência literária está para a universalidade e disso decorre sua função 

social conservadora, servindo de exemplo de “boa realização estética”.  

Porém, sabemos que – historicamente – a excelência literária sofreu 

influências externas como, por exemplo, as relacionadas à etnia e ao gênero, 

comprometendo a pretensão de universalidade. Logo, a noção de excelência literária 

vai privilegiar interesses culturais de uma dada parcela social como se fossem o 

único padrão de avaliação literária. Então, em que reside o impasse entre o político 

e o estético ocasionado pelas produções de afrodescendentes no Brasil? 

 A propósito, Bernd grifa essa polêmica – oportunidade em que também 

pincela posicionamentos com relação às terminologias, literatura afro-brasileira e 

literatura negra20 – em textos como: Literatura e identidade nacional (2003) e O 

identitário e o literário na literatura afro-brasileira (2010). Textos esses em que se 

posiciona de forma veemente em relação à tendência dessa literatura de, ao assumir 

um discurso de engajamento frente à discriminação ainda presente em nossa 

sociedade, cair numa armadilha que a faz, por vezes, se descuidar do trato literário. 

De acordo com Bernd (2005): 

 

[...] a tendência da literatura negra de assumir a causa dos direitos de 
igualdade dos negros brasileiros, transformando seus contos e poemas em 
bandeiras de luta contra a violência discriminatória de que é vítima a 
comunidade afro-brasileira. [...] e ao tecer uma trama narrativa e poética 
com os fios da revolta e da denúncia, esta literatura tende a perder sua 
literiedade, tornando-se o lugar da recondução do lugar-comum onde até as 
metáforas são estereotipadas (2003, p. 114).  

 
 

                                                             
20

  No texto, Literatura negra no Brasil. In: Literatura e identidade nacional (2003), a autora inicia o 
texto fazendo um registro das denominações atribuídas a esse conjunto de produção literária 
”literatura negra, ou afro-brasileira ou ainda afro-descendente como vem sendo recentemente 
denominada”; (BERND, 2003, p. 113), e no artigo intitulado O identitário e o literário na literatura afro-
brasileira, (2010), quando  frisa a variedade terminológica  em passagens como as citadas a seguir, a 
título de ilustração: “[...] pretendo associar o enfoque da literatura afro-brasileira, ou afro-descendente, 
como querem alguns [...]”. E no parágrafo seguinte, ”[...] a poesia afro-brasileira ou simplesmente 
poesia negra brasileira” (BERND, 2010, p. 1). 
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Contudo, não podemos considerar ser esse um estigma desta produção, dado 

ao seu caráter de devir a impelindo a uma constante revisão. Propriedade que é 

ressaltada pela pesquisadora na seguinte ressalva: 

 

 
Formas poéticas de grande refinamento começam a surgir – dentro e fora 
do grupo Quilombhoje – à poesia semipanfletária que tendeu a construir-se 
muito próxima de referentes empíricos imediatamente reconhecíveis (como 
cor da pele, etc.), parece estar [...] optando pelo tom ambíguo e 
questionador e pela preocupação com o constante aprimoramento da 
linguagem poética (BERND, 2003, p.121). 

 

 

 No mais, o estudo em questão se restringe a certo número de produções da 

série Quilombhoje e, como sublinha Florentina Souza, 

 

[...] não podemos falar de literatura negra como essencialização, nem 
podemos atribuir a uma produção que ressalta de experiências vivenciais 
diferenciadas nenhum traço de homogeneidade. 
[...] se existem aqueles que veem na literatura um espaço para denúncia 
das desigualdades sociais e suas vinculações étnicas, ou como combate 
contra o racismo e a exclusão, existem outros que com lirismo e outro tipo 
de sensibilidade, combatem de outra forma, resgatam uma memória quase 
esquecida [...] (SOUZA, 2005b, p. 72). 
 
 

 Assim, concordaremos com Bernd quando, na obra Introdução à literatura 

negra, ao analisar o papel das “instâncias legitimadoras” em sua função de 

determinar se a obra literária será consagrada ou viverá na obscuridade, chega à 

seguinte conclusão: “o valor estético não é a determinante única da sacralização de 

uma obra, nem de seu banimento para as regiões da sombra e do esquecimento” 

(BERND, 1988, p. 40).   
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1.3     Além dos “rótulos”: o que quer, o que pode essa produção?21 

 

[...] a vida, a vida, a vida/ a vida só é possível   reinventada 
(MEIRELES, Cecília).  

 

 

Ao considerarmos que a série Cadernos Negros contribuiu para a 

configuração discursiva do que entendemos hoje como literatura negra, para 

usarmos as expressões de Eduardo de Assis, “sendo essa caracterizada pelo 

protesto contra o racismo”, devemos concordar que há aí uma nítida diferença entre 

essas, e produções caracterizadas por apresentar a temática do negro em seu viés 

exótico, folclórico ou estereotipado. Logo, não há como considerar o negrismo 

modernista (“Jorge de Lima, Raul Bopp, Menotti del Pichia, Cassiano Ricardo, 

escritores do grupo mineiro Leite Criôlo, entre outros”) como literatura negra “sob 

qualquer ângulo de abordagem”, independentemente da assunção do ser negro 

ocorrer de maneira explícita ou implícita. 

No entanto, esse diferencial não constitui uma obrigatoriedade de que todos 

os escritores tenham que ter uma postura de militância incisiva ou que esse fato 

venha a impedir a inserção de escritores menos militantes, pois – além da autoria e 

temática sozinhas não definir tal vertente – isso implicaria em uma visão homogênea 

dessa produção indo de encontro a sua própria ideologia.   

 O ato de não considerar a noção de processo leva a uma visão estanque 

dessa produção, como pode-se verificar nas elaborações conceituais propostas por 

Nazareth Fonseca22. Segundo a pesquisadora: 

                                                             
21

 Subtítulo em alusão a canção Língua de Caetano Veloso. 
22

 No texto Poesia afro-brasileira: vertentes e feições – versão modificada do texto Literatura negra, 
literatura afro-brasileira: como responder a essa polêmica (2006) – Nazareth, ao retomar essa 
questão, faz a seguinte consideração: “As expressões ‘literatura negra” e “literatura afro-brasileira” 
são empregadas para nomear alguns tipos de produções artísticas literárias que podem estar 
relacionadas tanto com a cor da pele de quem as produz, quanto com o fato de nelas serem 
trabalhadas, com maior intensidade, questões que dizem respeito à presença de tradições africanas 
disseminadas na cultura brasileira. [...]. Pode-se dizer que, grosso modo, existem, no âmbito da 
literatura duas grandes vertentes que se afirmam em decorrência do modo como se ligam à temática 
negra ou afro-brasileira. Uma vertente procura interferir na dinâmica social, mostrando-se como 
enfrentamento ao preconceito contra os afro-descendentes e como denúncia à exclusão em que vive 
grande parte deles no Brasil. Essa vertente indica uma feição literária que, direta ou indiretamente, 
relaciona texto com as ideias políticas de quem as produz. Uma outra vertente, [...], mais que 
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[...] a denominação ‘literatura negra’, ao procurar se integrar às lutas pela 
conscientização da população negra, busca dar sentido a processos de 
formação da identidade de grupos excluídos do modelo social pensado por 
nossa sociedade. Nesse percurso, se fortalece a reversão das imagens 
negativas que o termo ‘negro’ assumiu ao longo da história. 
Já a expressão “literatura afro-brasileira” procura assumir as ligações entre 
o ato criativo que o termo ‘literatura’ indica e a relação dessa criação com a 
África, seja aquela que nos legou a imensidão de escravos trazida para as 
Américas, seja a África venerada como berço da civilização. Por outro lado, 
a expressão ‘literatura afrodescendente’ parece se orientar num duplo 
movimento: insiste na constituição de uma visão vinculada às matrizes 
culturais africanas e, ao mesmo tempo, procura traduzir as mutações 
inevitáveis que essas heranças sofreram na diáspora (FONSECA, 2006, p. 
23).  

 

 

Percebe-se, nesse breve quadro comparativo, uma distinção entre “literatura 

negra” e “literatura afro-brasileira”23 com base na ênfase, no primeiro caso, da 

conscientização política e a releitura do sentido historicamente construído em torno 

da palavra “negro”, porém ignorando ter esse marca de literariedade. Leitura essa 

possibilitada pela contraposição do conceito de “literatura afro-brasileira” sob o qual 

o termo “literatura” é “indicador de ato criativo”. Institui-se, então, uma relação 

dicotômica e nos provoca o seguinte questionamento: a dicotomia está no (s) objeto 

(s) contemplado (s) ou no olhar que se converge sobre o objeto? E nos instiga a 

outro ponto, a dicotomia, havendo, não seria literatura negra e/ou afro-brasileira 

versus literatura brasileira? Ou estaríamos estimulando outra fratura? 

Então, diante do vigente contexto, como pensar/lidar com essa situação? 

Será possível ou o mais acertado a substituição terminológica? Ou seria uma 

proposta mais coerente colocá-lo sob-rasura? O exposto nos permite levantar a 

hipótese de ser essa produção literária marcada por uma sucessão de traços 

polêmicos, sendo a discussão terminológica um deles.  

É verificável, entretanto, que os desenhos de divergências entre as 

nomenclaturas tende a diluir-se quando Duarte, – no ápice de seu texto – questiona 

“que elementos distinguiriam essa literatura para além das discussões conceituais?” 

                                                                                                                                                                                              
denunciar a descriminação e as agruras vividas pelos afro-descendentes, intentam que as vozes 
silenciadas e as expressões culturais do povo – e por isso mesmo da grande parcela da população 
afro-descendente – alcancem o espaço da letra, do texto literário enfim” (FONSECA, s/d, p. 2). 
 
23

 Para Eduardo de Assis Duarte. “afro-brasileiro” e “afrodescendente” são expressões congêneres: 
“[...] termos como afro-brasileiro ou afrodescendente [...]” (DUARTE, 2011, v.4, p.382). 
 



40 
 

A partir de então elenca alguns identificadores, chegando à conclusão de que a 

literatura afro-brasileira, em sua plenitude existencial, dá-se via “interação dinâmica” 

de cinco elementos, a saber: 

 

[...] uma voz autoral afrodescendente, explícita ou não no discurso; temas 
afro-brasileiros; construções linguísticas marcadas por uma afro-brasilidade 
de tom, ritmo, sintaxe ou sentido; um projeto de transitividade discursiva, 
explícito ou não, com vistas ao universo recepcional; mas sobretudo, um 
ponto de vista ou lugar de enunciação sic política e culturalmente 
identificado à afrodescendência, como fim e começo (DUARTE, 2011,p. 
385). 

 

Tal conclusão nos leva a ponderar que o sentido dessa vertente literária não 

está, necessariamente, na(s) expressão (ões) literatura negra, literatura negro-

brasileira, literatura afro-brasileira, mas, em conformidade com Duarte, na interação 

dinâmica dos elementos por ele elencados, uma vez que:    

 

Tais componentes atuam como constantes discursivas presentes em textos 
de épocas distintas. Logo, emergem ao patamar de critérios diferenciadores 
e de pressupostos teórico-críticos a embasar e operacionalizar a leitura 
dessa produção. Impõe-se destacar, todavia, que nenhum desses 
elementos propicia o pertencimento à literatura afro-brasileira, mas sim o 
resultado de sua inter-relação. Isoladamente, tanto o tema como a 
linguagem, e mesmo a autoria, o ponto de vista, e até o direcionamento 
recepcional são insuficientes (DUARTE, 2011, p. 399). 

 

 A interação conjunta de tais elementos vai apontar também uma saída no 

tocante ao impasse do reducionismo temático, ao evidenciar a linha que separa a 

temática sobre o negro da literatura negro-brasileira24 ou afro-brasileira. Outra 

questão merecedora de reflexão é a concernente à polaridade essencialismo versus 

não essencialismo, presente em discussões que procuram privilegiar a expressão 

“literatura afro-brasileira” em detrimento à nomenclatura “literatura negra”. Isso, 

porque ao nos determos na segunda expressão, isto é, “literatura negra” nos 

                                                             
24

 A partir do próximo tópico – por acreditarmos que os fatos arrolados nos permitiram chegar à 
conclusão de que o sentido da vertente literária em questão não se constitui, necessariamente, via 
terminologia. Contudo, sabemos que o termo é a menor unidade de representação do conceito. 
Assim, optaremos – quando necessário – pela expressão literatura negro-brasileira, por considerar 
que a representação ocorre de forma a melhor perceber, via uso da expressão ‘negro’, o percurso 
histórico  com todas as implicações que circundam a produção literária de descendentes  de africanos 
no Brasil.     
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referindo a um conjunto de produção literária de autores negros brasileiros, 

concordaremos estar implícito “literatura negra no Brasil” ou “literatura negra (o) 

brasileira”.  

Vista por esse prisma, a expressão “literatura negra” não se constitui de uma 

marca essencialista, uma vez que, em outras palavras, diz-se “descendentes de 

africanos no Brasil”. Ideia, de certa forma, reiterada por Eduardo de Assis25 ao fazer 

uso das palavras de Bernd (1987) para endossar seu ponto de vista, “tais textos 

destacam a presença de um eu enunciador que se quer e se proclama descendente 

de africanos” (DUARTE, s/d, p. 4).  

Surge, a essa altura das nossas discussões – a partir de tais constatações – a 

necessidade de reiterarmos a importância de termos cautela na promoção de 

perspectivas terminológicas com poder de decisão da ambiguidade inerente a uma 

vertente literária tão escorregadia. Pois, conforme pontua Nazareth Fonseca: 

 

[...] muitas questões ainda não foram resolvidas no tocante aos significados 
dessa expressão [literatura negra]. Substituí-la por “literatura afro-brasileira” 
ou “literatura afrodescendente” também não soluciona a polêmica, embora 
possa trazer novos argumentos (FONSECA, 2006, p.21). 

 

També é relevante destacar o fato de Bernd conceber a “literatura negra” 

marcada por “processos de formação de identidades”, sendo “processo” um 

indicador de que a construção identitária é dotada de mobilidade e 

consequentemente também o é a produção literária que se propõe ser seu 

sustentáculo. Ainda, se o termo “negro” pode ser lido como metonímia da África, o 

prefixo “afro” do composto ‘afro-brasileiro’ não traz em si abertura para uma leitura 

homóloga? Por sua vez, as expressões “afro-descendente”, “literatura afro-

descendente” exige – em se tratando de Brasil – a delimitação “no Brasil”, 

aproximando-se da proposta “literatura negra” (no Brasil) ou “literatura negro-

brasileira”.    

                                                             
25

 DUARTE, Eduardo de Assis. Na cartografia do romance afro-brasileiro: um defeito de cor, de 

Ana Maria Gonçalves.  
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A breve discussão ao longo deste capítulo nos indica ser o eixo propulsor de 

convergência entre as expressões literatura afro-brasileira e literatura negra o ponto 

de vista afro identificado. Ou, dito de outro modo, literatura que tem como 

propriedade as experiências – vivenciadas e/ou frutos de pesquisa – de vida dos 

afrodescendentes no Brasil. 
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2 A PRESENÇA DA AUTORIA FEMININA NA PRODUÇÃO LITERÁRIA 

AFRODESCENDENTE NO BRASIL (ROMANCE): brevíssima abordagem. 

 

 

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 auto-inscrição 

no interior do mundo (EVARISTO, 2007, p. 20).  

 

 

A escrita dos descendentes de escravos no Brasil desde 1970 tem, sem 

dúvida, sua maior produção e destaque na poesia e em segundo lugar o conto. De 

acordo com Luiza Lobo (2007), isso se explicaria: 

 

Quer porque a mais jovem geração de autores afro-descendentes recebeu 
maior influência da música popular, quer porque durante a ditadura houve a 
evasão de poetas exilados, abrindo espaço para novos grupos (SANTANA, 
1978), quer porque a prosa, ao menos no romance, exija mais tempo de 
criação. Os poetas afros também venderam sua produção poética de 
mimeógrafo de mão em mão, e ainda hoje a maioria publica por conta 
própria (LOBO, 2007, p. 251). 

 

 Tais possibilidades de explicação para o fato em questão podem ser 

intensificadas e/ou sofrer acréscimos ao nos restringirmos à participação feminina – 

ainda que tendo como foco a poesia, indicando-nos particularidades desse grupo 

que podem estar no âmbito social, financeiro ou de gênero, para Miriam Alves:  

 

Ao se pensar a participação das mulheres negras na literatura afrobrasileira, 
é necessário também pensar as relações estabelecidas pelas mulheres 
negras com o feminismo tradicional das décadas de 1960 e 1970, que 
pretendia ser uma bandeira e desencadear ações que abarcariam o 
conjunto das cidadãs identificadas pelo gênero; mostrou-se, porém, falho na 
pratica (ALVES, 2010, p. 60).  

 

A fragilidade do feminismo tradicional deveu-se a uma concepção 

universalista da mulher, portanto, um olhar de mulheres brancas e de classe média. 

Essa concepção trouxe como consequências a dupla marginalização das 
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afrodescendentes, ser mulher e negra. Nas palavras de Maria Consuelo Campos, tal 

fato deve-se ao duplo enfrentamento vivenciado pelas mulheres “em uma sociedade 

simultaneamente racista e sexista” (CAMPOS, 1992, p. 117). 

Até mesmo nos Cadernos Negros constatamos uma assimetria em relação às 

presenças femininas e masculinas – ‘[...] a publicação da coletânea Cadernos 

Negros, em 1978, com a participação de oito autores, entre eles duas mulheres: 

Célia Aparecida Pereira e Ângela Lopes Galvão”26. Contudo, as escritoras não 

abdicam do desejo, ao contrário,  transformam-no  em ação  na busca por um 

espaço de expressão própria e, assim, “a consolidação de uma escrita feminina 

atuante nos Cadernos Negros [...]” (RIBEIRO; BARBOSA, 2006, p. 16).  As ações 

desencadeadas pelas escritoras negras dão-se também fora dos Cadernos Negros – 

dois livros bilíngues, inglês e português, foram publicados: em 1995, Enfim nós: 

escritoras negras brasileiras contemporâneas (poesias); em 2005, Women Righting: 

Afro-Brazilian Women’s Short Fiction (contos)27. Também enveredaram por práticas 

romanescas. 

 Um percurso pela historiografia literária de escritoras negras brasileiras 

evidenciará, todavia, não ser essa uma característica da contemporaneidade. 

Estudos mais recentes têm demonstrado a presença de manifestações femininas 

negras através da literatura desde o século XIX, em produções que questionam a 

submissão e as injustiças ocasionadas por uma sociedade hegemonicamente 

branca e masculina. Assim, em 1857 a maranhense Maria Firmina dos Reis, sob o 

pseudônimo de “Uma Maranhense,” publica Úrsula, porém com circulação bastante 

restrita. A obra viveu na obscuridade até 1975 quando teve a edição fac-similar sob 

a responsabilidade de Horácio de Almeida. E em 1988, teve sua terceira edição, 

pela Presença edições, com atualização e notas de Luiza Lobo. 

Reconhecido, pelos estudiosos, como o primeiro romance de autoria feminina 

negra – a obra é marcada por uma narrativa em que o negro é apresentado sem os 

estereótipos recorrentes em seu contexto histórico, conferindo-lhe uma tônica 

revolucionária e uma postura de insubordinação à autora. Mais recentemente teve 

                                                             
26

  Em ALVES, Miriam. BrasilAfro Autorrevelado. Literatura brasileira contemporânea. Belo 
Horizonte: Nandyala, 2010, p. 68. 
 
27

  Idem, p. 70. As obras foram organizadas por Miriam Alves; sendo que a publicação da coletânea 
de contos foi em coautoria com a professora Maria Helena Lima. 
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sua quarta edição (2004) – com uma segunda tiragem em 2009, em comemoração 

aos 150 anos da primeira edição – fruto de estudos ligados as áreas dos estudos do 

gênero e dos estudos afrodescendentes, cujos objetivos é a atualização e promoção 

da visibilidade de escritores. Assim, a reedição foi uma parceria das editoras: 

Mulheres (Florianópolis) e PUC- Minas (Belo Horizonte), com posfácio do professor 

Eduardo de Assis que frisa a importância da obra em nossas letras ao escrever:  

 

Úrsula polemiza com a tese segundo a qual nos falta um ‘romance negro’ 
pois apesar de centrado nas vicissitudes da heroína branca, pela primeira 
vez em nossa literatura, tem-se uma narrativa da escravidão conduzida por 
um ponto de vista interno e por uma perspectiva afro-descentente 
(DUARTE, 2005, p. 144-145). 

 

 Essa afirmativa está em conformidade com Lobo, ao destacar o ângulo do 

Outro sob o qual a questão da abolição é abordada: 

 

A consciência da negritude de Maria Firmina dos Reis em sua obra pioneira 
consiste em ver a questão da abolição não sob um prisma universalista, 
europeizado e distante do cotidiano, mas sob a ótica do vencido, 
descrevendo as condições concretas do escravo. Ela insere em toda obra 
preciosos aspectos antropológicos que permitem ver a existência do 
escravo no seu aspecto real, sob a violência e o jugo de senhores e feitores 
que agiam sob o amparo das leis [...] (LOBO, 2011, p. 119, v. 1). 

 

Dando continuidade, temos em 1946 o romance Água funda, da paulista Ruth 

Botelho Guimarães com duas edições, a segunda datada de 2003. O referido 

romance foi bem recebido no meio acadêmico sendo reverenciada por Nelson 

Wernek Sodré e Antônio Candido (prefaciador). Entretanto, se considerarmos as 

palavras de Adélcio de Souza Cruz, o texto carece de releituras no sentido de 

revelar outras facetas até então ignoradas. Segundo o estudioso:   

 

A análise do romance de Ruth Guimarães tem se fixado apenas na vertente 
folclórica e de cultura popular – tendência assumida pela própria autora. 
Contudo, Água Funda pede outra leitura, não pelo simples fator epidérmico, 
e sim, pela riqueza impressa nas manifestações culturais de etnias que 
compõem o ‘povo brasileiro’. Tais elementos estão representados também 
na narrativa, dentre os quais podemos perceber a contribuição das culturas 
africanas aqui aportadas (CRUZ, 2011, p. 504).  
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  Em 1950, Ruth Guimarâes  publica Filhas do medo. É considerada uma das 

escritoras negras que consegue projeção nacional; assume vaga na Academia 

Paulista de Letras em 2008, sendo posteriormente eleita imortal. 

Em 1960, a mineira Carolina Maria de Jesus –, então moradora da favela do 

Canindé, situada às margens do rio Tietê, em São Paulo – publica a obra 

memorialista Quarto de despejo: diário de uma favelada, prefaciada pelo escritor 

italiano Alberto Moravia. Obra de divulgação impar, torna-se tema de jornais e 

revistas nacionais e internacionais como Época, Time, Life, Paris Match e Réalite. 

Teve nove edições no Brasil mais uma edição de bolso (1976), em 1962, foi 

traduzido para o inglês – Child of the Dark – seguida de traduções em 29 idiomas e 

divulgada em quarenta países. Marisa Lajolo (2011) ressalta o sucesso da obra: 

 

Consta que vendeu 600 exemplares na noite de autógrafos, 10 mil 
exemplares na primeira semana e 100 mil em um ano. Tais cifras – ainda 
muito respeitáveis no início do século XXI – sugerem que, já nos anos de 
1960, a mídia desempenhava papel decisivo no sistema literário, ao 
visibilizar e promover autores e obras (p. 439, v. 1). 

 

O sucesso comercial alcançado com a obra possibilitou à Carolina a aquisição 

de uma casa, de alvenaria, fora da favela.  A experiência de ex-favelada a levou a 

produção e publicação de Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada (1961), 

contudo, seu sucesso econômico não foi proporcional ao sucesso enquanto 

escritora, “sem suporte prolongado da mídia e sem nenhum apoio nas malhas do 

sistema literário” [...] (LAJOLO, 2011, p. 442, v. 1). Essa situação leva a própria 

Carolina a custear a publicação do romance, Pedaços de Fome (1963). 

 Sem dúvidas, foi Quarto de despejo: diário de uma favelada a obra 

caroliniana de maior repercussão sendo, inclusive, motivo para um Caso verdade da 

rede Globo em 1983; em 2001, uma das obras indicadas para o vestibular da 

UFMG.  Teve adaptação para o cinema com o filme produzido pela televisão alemã 

– Despertar de um sonho – protagonizado pela própria Carolina.  Marisa Lajolo nos 

informa que “trechos de vários de seus livros integraram o curso à distância, 
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Brasil/brasis: literatura e pluralidade cultural, oferecido pela UNICAMP em convênio 

com o Instituto Cultural Itaú” (LAJOLO, 2011, p. 442, v. 1). 

A baiana a cidade de Teodoro Sampaio, Aline dos Santos França teve como 

seu primeiro romance Negão Dony, lançado em 1978. Entretanto, a notoriedade 

acontece com segundo, A mulher de Aleduma, lançado em 1981, durante o 

Encontro de Entidades Negras sediado pela Universidade Federal da Bahia. Edição 

financiada por uma personalidade soteropolitana – Clarindo Silva; e uma segunda 

edição em 1985. Livro que, para Moema Parente Augel, “é um canto de confiança e 

de orgulho, uma exaltação à africanidade”. Em seu horizonte de perspectiva,  

 

Aline reinventou as origens de sua raça, forjando uma luta em que a figura 
central, Aleduma, negro quase divino, vai gestar, vinda do país imaginário 
de Ignum, uma população negra e bela, mas com um pormenor: as pessoas 
ali nascidas tinham os pés para trás. Só com o passar dos tempos é que os 
pés voltam para frente, numa alusão às dificuldades e empecilhos 
ultrapassados. [...]. A ‘ilha maravilhosa’ de Aleduma foi refúgio dos negros 
que conseguiram escapar do cativeiro (AUGEL, 2011, p. 329, v. 2). 

 

Assim, o mundo mágico criado em A mulher de Aleduma tem a busca da 

identidade pela via africanização. Embora a obra tenha alcançado grande sucesso 

junto aos leitores soteropolitanos em geral e em especial, entre grupos envolvidos 

com a cultura afrodescendente – teve adaptação para o teatro e foi também tema de 

enredo do grupo carnavalesco de afoxé soteropolitano Zambiapumo. Fora do circuito 

Salvador, Aline ainda não possui visibilidade. Porém, internacionalmente seu nome 

goza de certa repercussão, segundo a professora Yeda Pessoa de Castro, em 

resenha intitulada A mulher de Aleduma, Aline foi entrevistada pela revista nigeriana 

de transito internacional, Ophelia (1981). A referida revista “coloca Aline França 

entre os precursores da literatura contemporânea no gênero ficção em estilo 

surrealista” (CASTRO, s/d). Ainda, de acordo com Yeda: “A revista alemã "Ika, 

Zeitschrift für Kulturaustausch", n° 25, de maio de 1984, traz, com tradução de 

Johannes  Augel, a  resenha "Aline França,  eine  afro-brasilianische Schriftstellerin,”  

de leda M. R. dos Santos, focalizando   principalmente   "A    Mulher   de Aleduma" 

(CASTRO, s/d). 

É datada de 1989 a publicação de A cor da ternura, da paulista de São 

Miguel, Geni Mariano Guimarães. Obra de cunho memorialista – categoria infantil – 
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com doze edições e ganhadora do Prêmio Jabuti em 1990.  A autora demonstra 

consciência de seu papel histórico e social ao evidenciar-nos uma concepção de 

literatura que não se limita ao deleite estético, mas é concebida também pelo viés 

social como ação emancipatória.  Atitude explicitada na seguinte postura em relação 

ao ato de escrever: 

 

Acredito que o ato de escrever é o veículo de exteriorização da situação de 
um povo dentro da sociedade e pode, com isso, motivar mudanças. 
Baseada nessa crença, fui buscar minha menina das fazendas e escrevi A 
cor da ternura. Tenho a pretensão de conscientizar e alertar, segundo a 
visão do poeta maior Drummond: “É preciso viver com os homens, é preciso 
não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar…” (GUIMARÃES, 
2010, s/p.). 
 

O primeiro romance da mineira Ana Maria Gonçalves foi Ao lado e à margem 

do que sentes por mim (2002). Todavia, seu grande reconhecimento acontece com a 

publicação em 2006, da primeira edição de Um defeito de cor. Sendo considerada 

uma metaficção historiográfica28, a obra é composta de 952 páginas narrando a 

história de Kehinde, possivelmente Luiza Mahin, provavelmente mãe do poeta 

abolicionista Luis Gama em sua “travessia” África/Brasil. Na leitura de Adélcio Cruz, 

“o texto contém a trajetória sem par de uma africana e a luta por sua identidade e o 

direito à dignidade, combatendo a violência de gênero, a violência racial e a de 

classe até os últimos dias de sua existência” (CRUZ, 2011, p. 477-478, v. 3). 

Adélcio Cruz (2011) também nos traz uma instigante explicação para o título 

do romance: 

 

                                                             
28

 Ana Maria Gonçalves, em entrevista ao Grupo editorial Record, afirma: “Se nos ativermos à 

definição clássica de romance histórico, com a recriação de uma determinada época e seus hábitos, 
costumes e acontecimentos, suas influências políticas, sociais e culturais, Um defeito de cor é um 
romance histórico. Mas não é fiel à história, principalmente se levarmos em conta que já estamos 
ficcionando quando saímos do meramente descritivo para recontar qualquer acontecimento, 
principalmente se não o presenciamos. Temos que nos apropriar dele e ordená-lo a partir de um 
lógica e de uma visão próprias baseadas em narrativas de terceiros. Há muitos personagens no livro, 
mais de trezentos, e boa parte deles realmente existiu e esteve inserida naquele contexto, e o que 
tentei fazer com eles foi questionar e simular uma verdade histórica. Aristóteles dizia que o poeta, e 
acredito que nos tempos atuais podemos também nos referir ao prosador, cria ou reproduz um 
passado possível, e não real. Já ouvi chamarem o romance histórico pós-moderno de metaficção 
historiográfica e de ficcionismo, e acho que o caminho é por aí. Esse é um dos meus gêneros 
preferidos para leitura, e provavelmente foi por isso que me interessei também para a escrita”. 
Disponível em: http://www.record.com.br/autor_entrevista.asp?id_autor=12&id_entrevista=28. Acesso 
em 02/11/2012. 

http://www.record.com.br/autor_entrevista.asp?id_autor=12&id_entrevista=28
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O título do romance remete a uma prática histórica: uma lei colonial permitia 
que pessoas de ‘cor’, através da assinatura de uma declaração, abrissem 
mão do chamado ‘defeito’ (não ser de cor branca) e, assim, passarem a 
integrar os quadros da administração colonial (p. 478, v. 3). 

 

Tal explicação nos permite perceber o silêncio imposto aos africanos e seus 

descendentes no Brasil, mas também indica a proposta de releitura dessa condição, 

em uma narrativa fruto de empenhada pesquisa bibliográfica, para tanto foram 

consultados tanto livros de ficção quanto de história, biografias, jornais, teses, sites, 

entrevistas dentre outros; sendo merecidamente contemplada com o Prêmio Casa 

de las Américas de 2007, na categoria literatura brasileira. 

Maria da Conceição Evaristo de Brito é autora dos seguintes romances: 

Ponciá Vicêncio29, que teve a primeira edição em 2003 – com duas tiragens, sendo 

uma delas no formato edição de bolso –, e uma segunda edição em 2005, ambas 

pela Mazza edições e; em 2007, foi traduzido e publicado pela Host Publications, 

nos EUA. Obra com relativa visibilidade no meio acadêmico nacional e internacional, 

também fez parte da lista de livros indicados para o vestibular da UFMG, em 2008. 

Becos da memória (2006), o seu segundo romance por ordem de publicação, 

foi inscrito entre os anos de 1970 e 1980, ou seja, durante quase vinte anos 

permaneceu na gaveta esperando para ser publicado. A esperada publicação 

deveria ter acontecido em 1988, pela Fundação Palmares/MinC, integrando o projeto 

de publicações em comemorações do centenário da abolição. Ainda assim, edição 

de 2006 teve uma tiragem possivelmente muito tímida, pois o romance, atualmente, 

não é encontrado nem mesmo nos sebos.  

A obra transita entre o tom bibliográfico e memorialístico, evidenciando um 

traço da escrita evaristiana: o de fazer denúncia social de forma lírica.  Esse traço é 

reiterado por Luis Henrique S. de Oliveira, em resenha sobre a obra, ao afirmar que: 

 

Os fragmentos que compõem Becos da memória procuram aliar a denúncia 
social a um lirismo de tom trágico, o que remonta ao mundo íntimo dos 
humilhados e ofendidos, tomados no livro como pessoas sensíveis, 
marcadas, portanto, não apenas pelos traumas da exclusão, mas também 
por desejos, sonhos e lembranças. Violência e intimismo, realismo e 

                                                             
29

 Obra e respectiva autora as quais nos deteremos com mais vagar no tópico 4.0 e 5.0. 
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ternura, além de impactarem o leitor, revelam o compromisso e a 
identificação da intelectualidade afrodescendente com aqueles colocados à 
margem do que o discurso neoliberal chama de progresso (OLIVEIRA, 
2009, s/p). 

 

A sucinta exposição permitiu-nos ter uma visão panorâmica da produção 

ficcional feminina negro-brasileira e como ela vem, ao longo do tempo, 

assenhoreando-se da palavra, rompendo lugares pré-determinados. Uma vertente 

literária delineada pela busca de si e de seu lugar no âmbito literário e social. 

Embora, negociações tenham ocorrido a exemplo da omissão de Maria Firmina dos 

Reis, ao nomear-se pelo epíteto de “uma maranhense” com o objetivo de ocultar a 

identidade de mulher e negra na tentativa de viabilizar a circulação/aceitação de sua 

produção; ou Carolina Maria de Jesus e a exploração comercial em torno da imagem 

de mulher negra e favelada como estratégia publicitária da editora por ocasião da 

publicação de seu primeiro romance. Contudo, o ato de querer uma posição 

diferente da que lhe é delegada socialmente já caracteriza uma subversão. Nas 

palavras de Conceição Evaristo, Carolina: 

 

Assume uma atitude de atrevimento contra a instituição literária. [...]. 
Quando uma mulher, como Carolina Maria de Jesus, crê e inventa para si 
uma posição de escritora, já rompe com um lugar anteriormente definido 
como sendo o dela, o da subalternidade, o que se institui como audacioso 
movimento (EVARISTO, 2011, p.144). 

 

Os exemplos das escritoras – Maria Firmina e Carolina de Jesus – trazidos à 

baila, evidenciam vozes performáticas de mulheres resistentes às convenções 

sociais.  
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3 CONCEIÇÃO EVARISTO: seu projeto de escrita.  

 

3.1 A produção evaristiana: a experiência como mote 

 

 

[...] é a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência 
negra no Brasil (EVARISTO, 2007). 

 

 

O exercício literário em que o narrador, em primeira pessoa, mantém uma 

relação estreita e explícita de afinidades com o autor biográfico, relatando 

experiências vivenciadas no âmbito da ficcionalidade, é uma característica marcante 

no contexto contemporâneo. Em meio a uma variedade de produções, tomaremos 

como exemplo ilustrativo a obra O filho eterno, de Cristovão Tezza. A obra traz o 

relato de experiência do processo de convivência de um pai e seu filho com 

síndrome de Down.  Nesses textos, se esvanece a linha que separa o real da ficção 

fragilizando qualquer intenção de representação do real em sua plenitude. 

Ao se pensar na escrita literária de afrodescendentes no Brasil, verificamos a 

presença da escrita de si na produção de autores como Cruz e Souza, Lima Barreto 

passando por Carolina Maria de Jesus e, na contemporaneidade, temos nomes 

como Mirian Alves, Conceição Evaristo, entre tantos outros do passado e da 

atualidade. Contudo, a discussão acerca da questão da experiência torna-se 

melindrosa ao se pensar na autoria como requisito para existência de tal produção, 

pois, no geral, em tais discussões costuma-se focar o dado biológico, ou seja, a cor 

da pele, o fenótipo colocando em segundo plano a experiência histórica dos 

descendentes de africanos no contexto brasileiro, em outras palavras, a experiência 

histórica de ser negro. Para Conceição Evaristo: 

 

[...] em se tratando de pensar o sujeito autoral marcado por experiências de 
exclusão, não creio ser possível a negativa de que existe uma articulação 
entre o fazer literário e o contexto social em que esse sujeito autoral está 
inserido. Acredito que determinadas experiências forjam escritas ora mais, 
ora menos contaminadas pela condição biográfica do autor e o drama 
existencial enfrentado por ele (EVARISTO, 2011, p.131).  
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Jorge Larrosa Bondía (2002), – no artigo intitulado Notas sobre a experiência 

e o saber da experiência – nos traz uma acepção de experiência que dialoga com a 

ideia supracitada de Evaristo. Para ele, experiência: “é o que nos acontece”; ao dar 

continuidade a sua reflexão realça o caráter idiossincrático da experiência: 

 

[...] saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, 
contingente, pessoal. [...]. Se a experiência não é o que acontece, mas o 
que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo 
acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é 
comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma 
maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que 
não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. A experiência 
configura uma forma humana singular de estar no mundo, que é por sua vez 
uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo) (LARROSA, 
2002, p. 27). 

 

Assim, assume-se o lugar do ser negro escrevendo, numa escrita que dentro 

de sua diversidade emana uma experiência: “Nosso país não podia mais viver sem a 

nossa experiência de vida colocada em forma de literatura por duas razões: nós 

negros precisávamos estar representados e também o branco precisava ser visto de 

outra maneira”30, fala de Cuti por ocasião do processo de criação dos Cadernos 

Negros. Tal citação reitera o projeto de uma literatura não dissociado da vivência da 

questão etnicorracial. Entretanto, os dados biográficos dos autores não limitam as 

possibilidades de significações dessa escrita uma vez que a construção do sentido 

do texto dar-se na interação texto/leitor. Cada leitor, ao se debruçar sobre o texto, 

lançará mão de uma experiência única sobre o mesmo fato acontecido/narrado. 

A questão da experiência tem uma relação indissociável com a memória – 

entendida como veículo de reconstrução de aspectos experienciados via 

rememoração – sinalizando uma estreita relação do narrador de tal produção 

literária com o narrador benjaminiano, visto ser a característica desse narrador a de 

um contador de histórias experienciadas não só por ele, como também por terceiros. 

Por sua vez, a atualização da experiência afrodescendente no Brasil por meio da 

                                                             
30

 COSTA, Aline. Um pouco de história de Cadernos Negros: período de 1978 a 2008. In: Cadernos 
Negros três décadas: ensaios, poemas, contos. BARBOSA, Marcio; RIBEIRO, Esmeralda (org.). 
Quilombhoje Literatura e Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial/ governo Federal, 
2008, p. 23.    
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rememoração faz parte do projeto literário evaristiano: a “escrevivência”, ou seja, a 

escrita fundamentada na experiência histórica do negro no contexto brasileiro. 

Maria da Conceição Evaristo de Brito, nasceu em Belo Horizonte, em 1946, 

formou-se em magistério na capital mineira. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 

busca de espaço para exercer a função de professora, dando início também a sua 

vida acadêmica. É licenciada em Letras pela UFRJ, mestra em Literatura Brasileira 

pela PUC-RJ, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1996) – cuja 

dissertação é intitulada Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade; e 

doutora em Literatura Comparada pela UFF- Universidade Federal Fluminense 

(2011), onde fez um Estudo comparativo: autores africanos de língua portuguesa em 

confronto com a literatura afro-brasileira. Faz palestras no Brasil bem como em 

outros países – a exemplo Viena e Áustria – falando sobre literatura afro-brasileira.  

Tem produções publicadas desde 1989, porém seu reconhecimento dentro e fora do 

Brasil é recente. 

 Em 1990, passou a publicar suas produções na série Cadernos Negros, do 

Grupo Quilombhoje, de São Paulo, que no número 13 traz impresso, dentre outros, o 

conhecido poema Vozes mulheres que se configurou em uma marca de sua poética. 

É autora de inúmeros capítulos de livros nacionais e internacionais e tem as 

seguintes publicações individuais: Ponciá Vicêncio, 2003. (romance), Becos da 

Memória, 2006. (romance), Poemas da recordação e outros movimentos, 2008 e 

Insubmissas lágrimas de mulheres, 2011 (contos).  Duarte afirma que:  

 

Desde as primeiras publicações, seus escritos logo se destacaram pela 
forma poética com que representa a crueldade do cotidiano dos excluídos. 
A mescla de violência e sentimento, de realismo cru e ternura, revela o 
compromisso e a identificação da intelectual afrodescendente com os 
irmãos colocados à margem do desenvolvimento (DUARTE, 2011, p. 208). 

 

As questões étnicas já se faziam presentes em suas atividades enquanto 

professora da rede pública de ensino e, a essas, aos poucos, agregaram-se as de 

militância (movimento operário, reivindicações étnicas e de gênero), contribuindo 

para uma atuação em que a problematização da condição do ser mulher e negra em 
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nossa sociedade é uma constante. O espaço acadêmico, enquanto local de 

exercício da voz autorizada, passou a ser também seu campo de atuação. 

 É a adolescente Evaristo que se tornou mulher e, consequentemente, a 

escrita concebida como “movimento duplo de fuga e inserção”, sem perder o lirismo, 

vai cedendo lugar ao “inserir-se para modificar”. Essa consciência existencial – 

parafraseando a autora – vai comprometer a sua escrita como lugar de 

autoafirmação de particularidades, especificidades de um sujeito-mulher-negra. 

Logo, seu projeto literário designa uma concepção de construção identitária 

entrelaçada à memória via construção da escrita negro-brasileira. Em conformidade 

com Florentina: 

 

As memórias dos afrodescendentes foram forjadas em tensões constantes, 
apropriações e reapropriações espontâneas ou obrigatórias e utilizadas 
como marcas de um passado a ser evocado para constituição de um 
repertório de resistência e de identidade (SOUZA, 2007, p. 31). 

 

Com atitude denotativa de militância acadêmica, Evaristo incube-se, enquanto 

intelectual negra, do propósito de refletir sobre o “ato de fazer, pensar e veicular o 

texto literário negro” (EVARISTO, 2011, p. 133). Essa atitude é configurada pela 

reiteração do seu projeto em contextos diversos como: na ficção, em textos 

acadêmicos, em entrevistas, na execução de projetos culturais e de pesquisa. Sara 

Rojo – prefaciadora da obra Representações performáticas brasileiras: teorias, 

práticas e suas interfaces – salienta o referido propósito, ao observar no bloco em 

que discute “sobre a escrita e seu lugar de enunciação social, identitário e étnico”. 

Observa Rojo: “o texto de Conceição Evaristo, exerce na prática, uma discussão, 

sobre o lugar da escrita e da ficção”.  Tal afirmativa é seguida da seguinte 

provocação: “Podemos continuar entendendo ambos os espaços como domínios 

que não se misturam quando – como no caso de Conceição Evaristo – a letra nasce 

do próprio corpo?” (ROJO, 2007, p.12). 

Na obra supracitada, Evaristo – no texto Da grafia-desenho de minha mãe, 

um dos lugares de nascimento de minha escrita – fragiliza a linha divisória entre 

ficção e a crítica; nele discute-se o lugar da escrita, mas a partir do próprio corpo do 
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“sujeito-objeto do enunciado”. A escrita pressupõe um dinamismo próprio desse 

sujeito: 

 

[...] creio que a gênese de minha escrita está no acúmulo de tudo que ouvi 
desde a infância. O acúmulo das palavras, das histórias que habitavam em 
nossa casa e adjacências, Dos fatos contados a meia voz, dos relatos da 
noite, segredos, histórias que as crianças não podiam ouvir. [...]. Na origem 
da minha escrita, ouço os gritos, os chamados das vizinhas debruçadas nas 
janelas, ou nos vãos das portas contando em voz alta para as outras as 
suas mazelas, assim como as suas alegrias (EVARISTO, 2007, p. 19). 

  

 

 Em entrevista concedida a Aline Alves Arruda (2007), a escritora reafirma a 

relevância da experiência, enfatizando o plano coletivo no âmbito dessa produção 

literária.    

 

Para mim a literatura afro-brasileira é uma produção literária marcada da 
experiência do sujeito negro na sociedade brasileira. Refiro-me agora às 
palavras de Eduardo de Assis Duarte e de Cuti quando dizem que essa 
experiência negra se apresenta no texto de maneira consciente ou 
inconsciente. Ou seja, se o sujeito se resguarda no tempo com essa 
experiência negra, o ato de ele se resguardar é um indicativo (EVARISTO, 
2007, p. 101).  

 

Assim, conclui de forma contundente: “eu não abro mão de pensar que essa 

literatura afro-brasileira tem a ver com a experiência do negro brasileiro”. Uma 

“escrevivência” que também simboliza resistência; o reforço na crença de que o 

sujeito não é totalmente assujeitamento: “sempre encontrei na escrita uma maneira 

de suportar o mundo. Era o que me permitia viver, questionar, buscar respostas” 

(EVARISTO, 2007, p. 101). O exercício de autorreflexão sobre o fazer literário é 

mais uma vez evidenciado nessa outra passagem:  

   

[...] quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não me 
desvencilho de um corpo-mulher-negra em vivência e que por ser esse o 
meu corpo, e não outro, vivi e vivo experiências que um corpo não negro e 
não mulher, jamais experimenta (EVARISTO, 2011, p. 132).   

 



56 
 

De acordo com o exposto, temos uma escrita tanto em verso quanto em prosa 

dentro de um projeto que é também político e social no qual as escre(vivências) 

delineia os seus personagens, a exemplo, da obra Becos da Memória. Estudos têm 

demonstrado leituras da referida obra que oscilam entre o biográfico, testemunhal e 

memorialista, ressaltando o caráter ambivalente dessa escrita em sua confluência 

entre o coletivo e o individual; entre o ficcional e a escrita de si. Luiz Henrique 

Oliveira, no artigo: “Escrevivências”: rastros biográficos em Becos da Memória, de 

Conceição Evaristo, considera ser a obra em questão uma materialização do 

conceito de “escrevivência”. Luiz Henrique classifica Becos da Memória, um “livro de 

corte tanto biográfico, quanto memorialístico” e justifica-se:   

 

[...] a figura autoral incorpora-se e ajuda a criar imagens de outras 
Conceição Evaristo, projetadas em seus personagens, como Maria-Nova 
por exemplo. [...] desliza-se com facilidade na prosa de Evaristo entre o 
romance e a escrita de si.  [...] o universo do sujeito autoral parece se 
recriado através das características físicas, psicológicas, sócias e 
econômicas de suas personagens do gênero feminino. Maria-Nova, 
presente em Becos da Memória, aos nossos olhos, compõe-se de rastros 
do sujeito autoral: menina, negra, na infância, habitante de uma favela e que 
vê na escrita uma forma de expressão e resistência à sorte de seu existir. 
Uma ponte metafórica que arriscamos instalar permite ver em comum, 
ainda, o fato de serem provenientes das famílias sustentadas por matriarcas 
lavadeiras, transitantes entre os mundos da prosperidade e da miséria 
(OLIVEIRA, 2009, p. 87-88). 

 

 Essa leitura é de certa forma chancelada em estudo intitulado Uma jornada 

pelos Becos da Memória, de Conceição Evaristo, da estudiosa Eliane T. A. Campello 

(2012). Ao analisar o recurso narrativo utilizado por Conceição, registra a 

proximidade entre a protagonista Maria-Nova e a autora biográfica: 

 

O eu que narra encontra-se em constante movimento: a menina curiosa  
assume-se como Maria-Nova e o discurso entrelaça um eu e uma ela, uma 
primeira e uma terceira pessoas na materialidade linguística. Nesse jogo, é 
sugerido uma relação íntima entre a menina, Maria-Nova e a autora. [...]  
não há como negar que o processo de desenvolvimento e formação das 
escritoras – Maria-Nova e Conceição Evaristo – se assemelham. A narração 
para ambas é uma necessidade. Maria-Nova ‘colecionava selos e as 
histórias que ouvia. [...] Podiam ser tristes ou alegres, dependendo de seu 
estado de espírito. O importante, porém, é que ela decide: ‘Ela haveria de 
recontá-la um dia, ainda não se sabia como (p. 5). 
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Por sua vez, o individual apresenta-se entrelaçado ao coletivo desde a 

diagramação da capa do livro. Esse fato é atentamente ressaltado pela estudiosa:  

 

[...] a capa do livro estampa um conjunto de retratos de pessoas negras, 
todas posando para a fotografia, com o fim de preservar a história de vida. 
Por trás de cada figura nos retratos da capa há um drama pessoal que no 
conjunto, sob a pena de Conceição, alerta uma situação social 
(CAMPELLO, 2012, p. 5). 

 

Na obra Ponciá Vicêncio, temos um narrador-observador cuja voz, por várias 

vezes, coincide ou sobrepõe-se a dos personagens permitindo o ecoar da voz 

autoral negra em toda extensão da narrativa. Entretanto, se no primeiro romance 

escrito (Becos da Memória), estudos vários evidenciam o entrelaçamento com fatos 

da vida da autora; na obra em questão, seria forçoso atrelar a trajetória da 

protagonista à de Evaristo. Na oportunidade, recorreremos a uma declaração da 

própria autora, em entrevista concedida a Gisele Araújo31, para validar nossa 

afirmativa. Evaristo, ao reiterar “a relação muito grande entre o sujeito autoral com a 

ficção na literatura afro-brasileira”, faz a seguinte ressalva: “mas Ponciá tem uma 

história própria, embora eu parta da vivência da comunidade negra para tirar os 

elementos da ficção” (EVARISTO, 2007, p. 01). Assim, faz-se imprescindível uma 

compreensão de experiência para além do pessoal, abarcando as experiências 

vividas “por tabela”, ou seja, vividas por terceiros que são compartilhadas.  

No concernente aos seus contos, publicados nos Cadernos Negros, a 

”escrevivência” de mulheres negras acrescidas do fator econômico é recorrente. 

Nesses casos, temos narrativas de experiências vivenciadas por terceiros, captadas 

pela autora em situações variadas, tomadas como fonte de inspiração. O conto 

Maria (CN 14, 1991)32 tem como fonte de inspiração o flagra de uma conversa entre 

                                                             
31

 ARAÚJO, Giselle. Conceição Evaristo: Foco na cultura afro-brasileira. Entrevistada em 2007. 
Disponível em: www.santaluzianet.com/modules/news/article.php?storyid=674. Acesso em: 12 out. 
2012. 
32 Segundo a professora, Maria Aparecida Andrade Salgueiro, conto de “ampla divulgação 

internacional por ocasião da publicação de sua tradução em inglês na revista Callaloo, Volume 18-4, 
no outono de 1995, em volume especial que marcara o Tricentenário de Zumbi dos Palmares. 
Traduzido por Carolyn Richardson Durham – juntamente com Leda Maria Martins e Phyllis Peres – 
editora convidada daquele número da Revista, o conto se destacou naquela edição que objetivava, 
mais uma vez, criar um Fórum em que diferentes membros da Diáspora Africana se dirigiam uns aos 
outros e também ao mundo” (SALGUEIRO, Maria Aparecida Andrade. Escritoras negras 

http://www.santaluzianet.com/modules/news/article.php?storyid=674
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duas mulheres em um ônibus. Outro exemplo ilustrativo é o conto Ana Davenga (CN 

18, 1995), em que a canção Meu Guri, de Chico Buarque foi o elemento 

desencadeador33. 

Já a obra Insubmissas lágrimas de mulheres nos traz uma autora-ouvinte e 

contadora de histórias a partir dos relatos colhidos em pesquisa de campo34 com 

mulheres negras, totalizando treze contos, através dos quais a autora dá 

continuidade ao processo criativo de textos na perspectiva do projeto literário de 

traçar “escrevivência”(s) – “da voz outra, faço a minha, as histórias também”. A 

professora e pesquisadora Iris Amâncio, no posfácio da obra, tece a seguinte 

afirmativa: 

 

[...] Tais narrativas representam sonhos, angústias, temores, sexualidades, 
desafios, conquistas e amores pessoais que, como metonímias da serie 
histórica coletiva de experiência etnicorracias e de gênero, enunciam 
gestos, vozes e letras de mulheres resistentes, insubmissas às pressões e 
agressões do racismo, do sexismo e das cristalizantes convenções sociais 
(AMÂNCIO, 2011).  

 

O conto, por nós, escolhido para representar a obra é Rose Dusreis (p. 89-

98). Essa narrativa relata a trajetória de Mirtes Aparecida Daluz (conhecida sob o 

pseudônimo de Rose Dusreis), filha de lavadeira, que desde os oito anos de idade 

sonhava em ser bailarina, ignorando o contexto de adversidade em que vivia: 

 

 Eu nasci com o pendor da dança, embora para minha família, isto não 
significasse nada. [...]. Dançar não nos oferecia nenhum sustento para a 
sobrevivência. [...]. Não comemos dança, dizia minha mãe toda vez que eu 
chegava da escola, encantada com o ensaio de balé que eu assistia na 
escola. As alunas da professora Atília Bessa, meninas vestidas com roupas 

                                                                                                                                                                                              
contemporâneas: estudo de narrativas: Estados Unidos e Brasil. Rio de Janeiro: Caetés, 2004, p. 
126). 
 
33

 Informações presentes no texto: Conceição Evaristo: uma escritora negra comprometida 
etnograficamente; e que, de acordo com Omar da Silva Lima, foram cedidas pela autora em 
entrevista, via e-mail, em 08/12/2007. 
34

 A marca de pesquisa de campo faz-se visível, por exemplo, no conto Aramides Florença (p.13-18), 
ao trazer a seguinte marcação inicial: “Quando cheguei à casa de Aramides Florença, a minha igual, 
estava assentada em uma cadeira de balanço e trazia, no colo, um bebê que tinha a aparência de 
quase um ano” (EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. Belo Horizonte: 

Nandyala, 2011, p. 13).  
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de balé, rodopiavam no ar e se equilibravam nas pontas dos pés 
(EVARISTO, 2011, p. 91). 

 

  Certa vez tenta entrar para o corpo de balé do colégio onde estudava, porém 

a professora Atília Bessa, gentilmente, a desencoraja sob a justificativa de não ser 

“seu tipo físico propício para o balé”. Contudo, Rose não abre mão de sua crença de 

um dia ser uma profissional da dança, “[...]. A cada dificuldade que me era 

apresentada, a minha determinação crescia, apesar de... E se Atília Bessa não me 

aceitou, outros caminhos se abriram em minha direção” (EVARISTO, 2011, p. 92-

93). Essa determinação a leva a tornar-se bailarina e compor o corpo oficial de bale 

de sua cidade natal, num ato de insubmissão, de subversão dos lugares pré-

determinados. 

O processo de iniciação que a personagem Daluz submeteu a sua 

entrevistadora (autora-ouvinte e contadora) é bastante significativo e serve como 

metáfora do ato de “escrevivência” ao retomarmos Larrosa, no tocante a concepção 

de experiência como “aquilo que nos passa”, ou dito de outra forma, aquilo que nos 

toca, que envolve todos os sentidos e não apenas a visão; “pois o que se apresenta 

como revelação aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, guarda insondáveis 

camadas do não visto e do não dito”(EVARISTO, 2011, p. 98). O ato iniciativo foi 

assim descrito;  

 

Uma música vinha do canto da sala, uma suave e viva canção, algo como 
vozes de mulheres vocalizando. [...]. E, a partir daí, me senti nos pequenos 
braços de Rose Dusreis. Ela me conduzia à dança e me pedia que 
relaxasse o corpo, que me entregasse à música, que fechasse os olhos, 
caso fosse capaz. [...]. E como a Daluz, que só me contou a história depois 
que me preparou os sentidos para além da visão da simples escuta. Rose, 
ao me convocar para a dança, me iniciava na coreografia dos dias dela até 
então. (EVARISTO, 2011, p. 91). 

 

 

O ritual propicia a entrevistadora o vivenciar da experiência da outra, com a 

ressalva de que para vivenciar a experiência do outro faz-se necessário, antes, uma 

revisão de valores; 
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Mirtes Aparecida Daluz havia cerrado os meus olhos, no momento em que 
me contava a sua história. E com aquele gesto, Daluz havia me 
proporcionado a redescoberta de que os olhos sozinhos não veem tudo. 
[...]. Fechei os olhos para dançar primeiramente comigo e, então, consegui 
me entregar aos firmes passos de Rose Dusreis (EVARISTO, 2011, p. 91). 

 

A utilização dessa estratégia narrativa ao mesmo tempo em que permite à 

autora dar continuidade ao discurso literário marcadamente fruto de experiência(s) 

vivenciada(s), põe em evidência o caráter ambivalente do projeto de “escrevivência” 

enquanto representação plena de fatos vivenciados. Esse dado é ressaltado, pela 

autora, em nota introdutória da referida obra ao escrever:   

  

Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. [...]. 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 
(EVARISTO, 2011, s/p.).  

 

Mesmo ciente da diluição dos limites entre o ficcional e o real, sua convicção  

estar dentro do proposto por seu projeto literário não é abalada: “entretanto, afirmo 

que, ao registrar estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma 

escrevivência” (EVARISTO, 2011, s/p.). 

 

4  O PALMILHAR DE PONCIÁ VICÊNCIO 

 

4.1 Elementos condutores de Ponciá Vicêncio ao autoconhecimento 

 

 Primaremos, neste capítulo, pela análise da obra objeto deste estudo, no 

concernente às ações realizadas pela protagonista na busca pelo 

autoconhecimento. É necessário como ponto de partida para a discussão, primeiro 

que se tenha em mente a construção da identidade como mediada pela linguagem, 

logo, caracterizada pelas relações de poder. Segundo, que Bakhtin concebe  a 

linguagem literária, isto é, a literatura como processo discursivo. E, em se tratando 
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de representação e construção de sentidos, ao pensarmos no caráter dialógico da 

linguagem, a prosa literária pode ser entendida como local de encenação de 

conflitos inerentes ao processo de significação. Dessa forma, com narração em 

terceira pessoa e uso do discurso indireto livre, nos permitindo ter uma visão 

profunda dos personagens, a obra Ponciá Vicêncio35 encena a história da 

protagonista de nome homônimo em sua busca pelo autoconhecimento, numa 

narrativa fragmentada oscilando entre o passado e o presente. 

O cenário é o Brasil pós-abolição, fins do século XIX e início do século XX 36. 

Ponciá e sua família (a mãe Maria Vicêncio, o pai – não nominado – e o irmão 

Luandi José Vicêncio) vivem em um lugarejo de nome Vila Vicêncio, onde se 

concentra uma população de descendentes de africanos escravizados no Brasil. As 

terras foram “doadas” pelos antigos donos como “presente” de libertação sob a 

condição de que continuassem trabalhando na lavoura. Essa prática caracterizou 

uma divisão social e econômica denominada, no texto, como “terra dos negros” e 

“terra dos brancos”. Enquanto os homens cuidavam da “terra dos brancos”, as 

“terras dos negros” ficavam sob os cuidados das mulheres e dos filhos pequenos. 

Situação agravada pela obrigatoriedade a que eram submetidos de dividir produto 

final com o coronel, somado ao fato de ser “a roça ali bem menor”. 

A narrativa tem seu início no passado da protagonista, ou seja, em sua 

infância e, para tanto, é utilizado o recurso de flashback. O mote para tal retomada – 

via recordação da protagonista direcionada pela voz narrativa – é a aparição do 

arco-íris, como se pode constatar na seguinte passagem: “Quando Ponciá Vicêncio 

viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera durante toda a 

sua infância” (EVARISTO, 2003, p. 13). 

 A Infância é descrita, pela voz narradora, como feliz, sem aparentes conflitos, 

preocupações: “Naquela época Ponciá Vicêncio gostava de ser menina. Gostava de 

ser ela própria. Gostava de tudo.” (p. 13). O ambiente nos é apresentado como 

harmonioso: “Gostava da roça, do rio que corria entre as pedras, gostava dos pés de 

                                                             
35

 A distinção, no decorrer do texto, entre Ponciá Vicêncio obra e Ponciá Vicêncio protagonista será 
estabelecida pelo uso do itálico no primeiro caso. 
 

 
36

 É possível inferir tal tempo a partir de marcas textuais como: Lei do ventre livre (1871), Lei Áurea 
(1888) e a migração do campo para a cidade; como pode ser ilustrado no seguinte trecho: “O tempo 
passava e ali estavam os antigos escravos, agora libertos pela ‘Lei Áurea’, os seus filhos, nascidos do 
‘Ventre Livre’ e seus netos, que nunca seriam escravos” (EVARISTO, 2003, p. 48). 
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pequi [...] Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé. [...] Ponciá 

Vicêncio ria” (p. 13). Aparentemente, o único entrave à tranquilidade da menina 

Ponciá era o medo de passar debaixo do arco-íris: “diziam que menina que 

passasse por debaixo do arco-íris virava menino” (p. 13). Contudo, um incidente 

pode ter sido o elemento simbólico (corte) propulsor de profundas mudanças, um 

divisor de águas: a visão, pela protagonista, enquanto brincava no milharal, de uma 

“mulher alta e transparente” que lhe “correspondeu um sorriso” (p. 14). O milharal foi 

derrubado – a pedido de sua mãe.  Ponciá “olhou para os lados com esperança de 

ver a mulher alta e transparente. Não viu. Tudo era só vazio. Ponciá chorou” (p.14). 

Podemos considerar ser essa a simbologia de um corte forçado na continuidade da 

história pessoal de Ponciá. É como se um encanto fosse quebrado, e a Ponciá feliz 

vem a chorar. 

É também a presença do arco-íris o “pretexto” para o primeiro dos vários 

cortes presentes na narrativa. A voz narradora nos conduz ao presente da 

personagem. A mulher feita esta na cidade e olhava o arco-íris. “[...] Fazia tempo 

que ela não via a cobra celeste. Na cidade, depois de tantos anos fora da terra, até 

se esquecia de contemplar o céu” (p. 14). 

 Assim, a voz narrativa começa a conduzir o rememorar da protagonista, nos 

possibilitando o acesso aos demais personagens e ao percurso da própria Ponciá. 

Numa espécie de anunciação, é narrado o relembrar do “primeiro homem que 

[Ponciá] conhecera em sua família: seu avô” (p.14). Momento em que nos é 

sinalizado a importância do referido personagem, ao alertar que ela “guardara mais 

a imagem dele que a do próprio pai” (p.15). Ponciá era ainda criança de colo quando 

o avô morreu, mas guardou na memória seus traços físicos; “vô Vicêncio faltava uma 

das mãos e vivia escondendo o braço mutilado pra trás”37(p.15). Com a morte do 

avô, Ponciá ouvirá, pela primeira vez que ele havia lhe deixado uma herança. Quase 

um ano depois da morte do avô, a menina começa a andar e, para espanto quase 

geral, tinha os trejeitos do avô, inclusive “a mãozinha fechada como se fosse cotó”. 

                                                             
37

 Através da rememoração da protagonista nos é elucidado o incidente que o leva ao atual estado 
físico: “Vô Vicêncio tinha nascido um homem perfeito, com pernas e braços completos. [...]. O 
canavial crescia dando prosperidade ao dono. Os engenhos de açúcar enriqueciam e fortaleciam o 
senhor. [...]. Três ou quatro dos seus, nascidos do ‘ventre livre’, entretanto, como muitos outros, 
tinham sidos vendidos. Numa noite, o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou 
acabar com a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se 
autoflagelar decepando a mão. Acudido, é impedido de continuar o intento” (EVARISTO, 2003, p. 51). 
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Detentora de grande habilidade com o barro, ela esculpe uma imagem “tal qual o 

velho”. O grau de fidelidade entre a imagem esculpida e o avô era tamanho ao ponto 

de aquela trazer a expressão caracterizadora da ambiguidade do avô: “a boca 

ensaiava sorrisos, mas no rosto, a expressão era de dor” (p. 22).   

 Já com o pai Ponciá conviveu pouco, pois este passava a maior parte de seu 

tempo “nas terras dos brancos” trabalhando. Homem semianalfabeto, filho de ex-

escravos, vivera na fazenda, e, quando criança, era o companheiro e o brinquedo do 

filho dos seus donos, “era o cavalo onde o mocinho galopava sonhando conhecer as 

terras do pai” (p.17). Certa vez, o sinhozinho desejou urinar dentro da boca do seu 

pajem. Ao narrar tal incidente, a voz narradora inicia seus questionamentos acerca 

da condição dos seus num contexto pós-abolição: “se eram livres, por que 

continuavam ali? Por que, então, tantos e tantas negras na senzala?” (p.17). Por seu 

turno, Ponciá ainda criança começa os questionamentos a respeito do seu nome no 

qual não se encontrava; com a morte do pai e movida pelo “[...] desespero por não 

querer ficar ali repetindo a história dos seus” (p.39), decide partir para a cidade na 

esperança de melhoria de vida. Na cidade, “ela acreditava que poderia traçar outros 

caminhos, inventar uma vida nova” (p.33). A atitude em si implica uma subversão da 

ordem vigente, uma vez que “todos os seus parentes haviam ficado para trás. 

Nenhum deles havia ousado nenhuma aventura” (p.35). 

 Entretanto, na cidade, especialmente, numa sociedade pós-abolicionista, não 

havia preocupação com adequações em sua estrutura que viabilizassem a inclusão 

dos abolidos. Com raríssimas exceções, as esperanças de melhores dias eram 

frustradas, isto é, os lugares sociais já estavam demarcados. Assim, longe de uma 

solução, tem-se uma continuação do quadro anterior sob uma nova roupagem. 

Chegando à cidade, abriga-se na porta de uma igreja e de lá sai em direção à casa 

de sua futura patroa. Depois de anos de trabalho comprou um quartinho na periferia 

da cidade, enamorou-se, estreitou relacionamento com um operário de construção 

civil indo morar juntos; engravida por sete vezes sem que nenhum dos filhos vingue. 

A protagonista retorna ao povoado sob a expectativa de encontrar e levar 

para cidade os seus familiares (a mãe e o irmão), porém não os encontram; o irmão 

também resolvera ir para a cidade e a mãe, por não querer ficar sozinha, põe-se a 

andar pelo povoado. Ponciá encontra a casa vazia, pega no fundo do velho baú de 
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madeira o homem de barro e o leva consigo.  Ao voltar para cidade, tenta localizar 

os seus, sem sucesso. Porém, não perde a esperança de revê-los. Em meio às 

experiências tantas, vivenciadas na cidade e rememoração do passado, recrudesce 

a busca pelo autoconhecimento – ela continua achando seu nome vazio e distante. 

Sinais de que a herança estava prestes a se cumprir começam a ficar mais 

evidentes tendo seu ápice com o reencontro com o irmão e mãe e, simbolicamente, 

com seus antepassados. 

 Evidenciaremos, agora, os elementos: tempo, memória e ancestralidade.  A 

importância desses elementos reside no fato de serem, em nosso entender, o 

arcabouço do processo de construção identitária da personagem ao propiciarem o 

elo com um suposto passado comum sem, contudo negar a noção de mobilidade.  

 

4.1.1 Tempo 

 

Que o meu esteja melhor na minha boca que na dos ancestrais (invocação 
mágica entre os Songhai)

38
. 

 

A narrativa em estudo traz, já em seu início, um convite ao encontro com o 

tempo passado da protagonista, mediada pela voz narradora: “Quando Ponciá 

Vicêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera 

durante toda infância” (EVARISTO, 2003, p.13). Esse dado é bastante revelador, 

pois o próprio ato de recordar não se caracteriza por uma repetição linear de 

eventos e vivências, antes, pela atualização desses em coerência com contexto que 

os faz emergir; essa percepção nos faz atentar para a estruturação do texto. Logo 

de início, nos salta aos olhos o fato do mesmo não apresentar divisão por capítulos; 

a divisão é feita pela apresentação/narração, de um dos personagens ou de fatos 

relacionados a esses, tendo como marcador gráfico distintivo a primeira letra de 

cada pequena parte narrada. Dar-se-á a ideia de um grande mosaico no qual cada 

parte incorporada funciona de forma imbricada lembrando um macrotempo. 

                                                             
38 Ver em História Geral da África: metodologia e pré-história da África. Projeto editorial da 

UNESCO; Joseph Ki-zerbo (editor). Disponível em PDF. 
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 Essa forma de apresentação textual pareceu-nos bastante reveladora do 

propósito literário evaristiano de traçar uma “escrevivencia” caracterizadora de uma 

história de construção identitária a partir de fragmentos espalhados no tempo-

espaço. Esse propósito pode também trazer, implicitamente, uma intenção de 

valorizar referências culturais africanas presentes na nossa sociedade. Afirmação 

cabível ao considerarmos a história de desterritorialização dos povos africanos, a 

negação/ocultação de suas referências nos vários espaços a que foram destinados 

e as consequências daí advindas.  

 O exposto ratifica a noção de que a ênfase dada á categoria tempo, tanto na 

estrutura narrativa quanto para o percurso identitário da protagonista, não é 

aleatória. A concepção de tempo inferida no romance pode ser lida como se fazendo 

remissão à ideia de tempo da cosmogonia africana na qual “a referência-mor é o 

passado39”, resultando numa mobilidade de tempo no sentido “de frente para trás”.  

Todavia, tal reversibilidade não compromete uma visão de tempo dentro de uma 

dinâmica de mobilidade, pois como afirma o professor Eduardo Oliveira, com base 

na antropóloga Ronilda Yakemi Ribeiro: 

 

 A concepção de tempo africana é dinâmica e sujeita a reformulações e 
mudanças. Vive-se no tempo atual. A tradição é continuamente retomada e 
atualizada. A ‘voz’ do passado é ouvida e merece muita atenção, mas 
sempre na intenção de orientar e organizar o presente. Vive-se o agora, o 
hoje. [...]. Uma concepção de final da história é absurda para o pensamento 
tradicionalista africano (OLIVEIRA, 2006, p. 48). 

 

Em coerência com esses entendimentos, a narração dos fatos vivenciados 

pela protagonista não obedece a uma ordem linear, cronológica, evocando, assim, 

uma prática dos contadores de história africanos (griots). Esta afirmativa pode ser 

validada com a seguinte assertiva:  

 

                                                             
39

 Ainda segundo o referido pesquisador; “Dá-se mais ênfase ao passado que ao futuro quando se 

trata da concepção de tempo na cosmogonia africana. É nele que residem as respostas para os 
mistérios do tempo presente. É no passado que está toda sabedoria dos ancestrais. A idade de ouro 
dos africanos é diametralmente oposta à dos ocidentais, uma vez que para os últimos os melhores 
tempos ainda esta por vir (no futuro), enquanto para os africanos os melhores tempos encontram-se 
muito vivos no passado” (OLIVEIRA, Eduardo. Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma 

filosofia da ancestralidade. Curitiba: editora Gráfica Popular, 2006, p.48).  
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Os griots não trabalham com o tempo linear dos ocidentais, tampouco 
considera a noção de final da história tão repetida entre os europeus – que 
disseminaram essa teoria para todo o mundo colonizado. Os griots inserem-
se dentro da dinâmica própria do tempo africano, procurando apreender o 
significado de cada acontecimento para a pessoa ou população envolvida  
(OLIVEIRA, 2006, p.50). 

 

 Outra marca merecedora de destaque é a construção da narrativa em forma 

de círculo, isto é, Ponciá realiza uma trajetória “[...] como alguém que precisasse 

recuperar a primeira veste, para nunca mais se sentir desamparadamente nua” 

(EVARISTO, 2003, p. 63). Tal postura culmina em um processo de reconstrução no 

qual o tempo (passado) é um fator de fundamental importância no romance, sendo 

imprescindível o retorno ao ponto de partida; desejo que move a personagem 

protagonista em sua trajetória:  

 

Parte de sua vida era o desejo que isso acontecesse [o reencontro com os 
seus e com o rio]. Porém, nada fazia, a não ser ficar ali, calma, sentada, 
quase inerte. Era preciso esperar. Era isso que ela estava fazendo há anos 
(EVARISTO, 2003, p. 92). 

 

 Essa dinâmica: presente em direção ao passado, paradoxalmente, garante o 

diálogo entre transformações históricas e continuidade das heranças. De acordo 

com Eduardo Oliveira (2006), “O passado é privilegiado, pois esse é o tempo dos 

antepassados. O passado,no entanto, não é fossilizado” (p. 52).  

Ao destacarmos a categoria tempo e, por sua vez, o par presente/passado, 

concebidos sob uma perspectiva de imbricamento, faz-se necessário pensar a 

categoria memória como canal de acesso, apropriação e atualização desse 

passado, assim como fonte provedora de meios em prol de um futuro possível.  

  

4.1.2 Memória 

 

A relação entre construção da memória e construção da identidade é quase 

unânime entre os estudiosos, e está inevitavelmente atrelada à questão da 
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experiência vivenciada por uma pessoa ou uma comunidade. De acordo com os 

estudos de Michael Pollak, são três os critérios de constituição da memória 

individual ou coletiva: acontecimentos, pessoas e lugares. 

 

Em primeiro lugar, os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo 
lugar, os acontecimentos [...] ‘vividos por tabela’, ou seja, acontecimentos 
vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. 
[...]. Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela vêm 
juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma 
pessoa ou um grupo. É perfeitamente possível que, por meio de 
socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de 
memória quase que herdada (POLLACK, 1992, p. 201). 

 

Dando continuidade a sua explanação, registra o segundo e terceiro 

elementos formadores da tríade, pessoas e lugares, estabelecendo a mesma 

relação de ordem direta ou indireta.   

 

Aqui também podemos aplicar o mesmo esquema, falar de personagens 
realmente encontradas no decorrer da vida, de personagens frequentadas 
por tabela, indiretamente, mas que, por assim dizer, se transformam quase 
que em conhecidas, e ainda de personagens que não pertencem 
necessariamente ao espaço-tempo da pessoa. [...].  Locais muito 
longínquos, fora do espaço-tempo da vida de uma pessoa, podem constituir 
lugar importante para a memória do grupo, e por conseguinte da própria 
pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento (POLLAK, 1992, p. 201-
202).   

 

Esse entendimento de memória proposto por Pollack nos permite 

compreender a herança deixado pelo avô para Ponciá como uma memória “vivida 

por tabela”, pois as marcas do experieneciado pelo avô – o braço mutilado, os 

choros misturados aos risos – se fazem presentes na neta a partir da memória do 

avô, podendo ser interpretadas como uma “memória quase que herdada”. A 

afirmativa pode ser constatada na seguinte passagem do romance em análise: 

 

[...]. Surpresa maior não foi pelo fato de a menina ter andado tão 
repentinamente, mas pelo modo. 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?  
(EVARISTO, 2003, p.16).  
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A pertinência de trazermos à baila a supracitada observação feita por Pollak, 

sobre a memória de vivências direta e indireta reside, também, no fato de essa 

manter um diálogo com a ideia de “escrevivência” e, consequentemente elucidar a 

importância da categoria memória tanto para a estruturação da narrativa – uso 

estratégico – quanto para o processo de construção identitária da personagem 

protagonista, como bem ilustra o trecho a seguir: “Ponciá gastava a vida em recordar 

a vida. Era também uma forma de viver” (p. 51). As lembranças de Poncià ficam 

cada vez mais intensas e constantes, fazendo-a distanciar-se do mundo ao seu 

redor, “ela que antes era feito uma formiga laboriosa resolvendo tudo” (EVARISTO, 

2003, p. 55 e 91). Entretanto, a memória da qual Ponciá é tributária não se restringe 

ao seu avô, está aquém desse, num passado histórico mais longínquo, ao qual, a 

título de exemplo, fazem parte, também, as cantigas entoadas pelos personagens e 

a simbologia do arco-íris com as variações terminológicas usadas por Evaristo, no 

romance – cobra cíclica, Angorô40 – configurando fragmentos da cosmogonia 

africana.  

 Desse modo, ao se pensar a história da resistência da tradição cultural negra 

na forma de sua reelaboração nos vários espaços de reterritorialização, tem-se a 

dimensão do caráter pessoal e coletivo da memória como eixo de construção de 

identidade. Nas palavras de Evaristo, “memória que permitiu o conhecimento de um 

sistema simbólico, que possibilitou uma reorganização do território negro na 

diáspora [...]” (EVARISTO, 2008, p. 6). Assim, tomaremos como foco de nossa 

reflexão a memória coletiva, ou seja, a memória concebida como fato social – 

mesmo a singularidade caracterizadora de cada indivíduo é forjada no coletivo –, por 

isso podendo ser entendida como estratégia discursiva de representação, 

construção, reconstrução de sentido do passado; sendo o ato de narrar o elemento 

viabilizador de tal evento.  

É oportuno ressaltar que todo ato mnemônico implica interferências sobre o 

recuperado via narrativa, interferências, dentre outras, em decorrência das disputas 

de poder sobre a representação desse  “passado”. Assim, a narrativa da memória 

atua como representação de sentidos decorrentes dos discursos. Em se tratando da 

questão da identidade dos afrodescendentes – descendentes de africanos 

                                                             
40 Entidade correspondente ao Oxumarê nagô (oc), nos terreiros de origem banta. (cobra coral e arco-

íris). LOPES, Nei. Novo dicionário Banto do Brasil. Pallas, 2012. 260 p. 
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escravizados no Brasil –, o fator memória assumirá o sentido de passado em direção 

ao presente, no sentido de uso do poder da memória como instrumento de 

intervenção social uma vez que o rememorar implica uma postura crítica. Ao 

destacarmos a característica em comum entre as categorias tempo e memória, a 

saber: o cunho dinâmico, processual; ao mesmo tempo, confirmamos a indelével 

presença dessas no processo de autoconhecimento de Ponciá.  

Pollak (1992) apresenta seu contraponto à relação entre construção da 

memória e a construção da identidade ao afirmar que: 

 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (p. 204).  

 

 

Essa afirmação está em consonância com pontuado por Jacques Le Goff.  De 

acordo com o teórico, 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 de hoje, na febre e na angustia. Mas a memória coletiva é 
não somente uma conquista é também um instrumento e um objeto de 
poder (LE GOFF, 1994, p. 476). 

 

 

O exposto nos permite finalizar esse tópico reafirmando o caráter de constructo 

da identidade e da memória.  Essa perspectiva de inacabamento, na acepção de 

Bernd, “se revela extremamente útil para iluminar a leitura de textos que, produzidos 

em uma situação de cruzamento e de dominação cultural, procuram reencontrar ou 

redefinir seu território” (BERND, 2003, p.18). Pois, esse caráter de constructo põe 

em destaque o fato de que as identidades não são imaginadas, mas 

continuadamente reelaboradas e acrescidas por meio do trabalho dinâmico da 

memória. 
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4.1.3 Ancestralidade 

 

 

[...] signos de presença subexistem na aparente ausência 
daqueles que partiram de nos [...] (EVARISTO, 2011, p. 98). 

 

O homem está condenado a significar. Com ou sem palavras, 
diante do mundo, há uma injunção à ‘interpretação’: tudo tem 
de fazer sentido (qualquer que ele seja). O homem está 
irremediavelmente constituído pela relação com o simbólico 
(ORLANDI, 2007, p. 30). 

 

 

 

 

Iniciaremos este tópico reiterando o entrelaçamento inerente ao percurso de 

ressignificação identitária da personagem protagonista Ponciá: passado, memória, 

ancestralidade ou, dito de outro modo, o rememorar viabilizador e mantenedor do 

elo com o tempo passado, uma vez que “a relação privilegiada com o passado tem 

sua razão de ser: ela permite uma relação especial com os ancestrais” (OLIVEIRA, 

2006, p. 52). Ainda reiteramos que os acontecimentos presentes no ato de relembrar 

dizem respeito não só aos vivenciados por ela – memória individual – pois, quando 

Ponciá revive o passado, pela lembrança, ela evidência fatos, circunstâncias 

históricas do povo brasileiro – memória coletiva. Como salienta Pollak: 

 

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 
íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já 
havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, 
como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno 
construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 
mudanças constantes (POLLAK, 1992, p. 201). 

 

 

Tal compreensão está em conformidade com a perspectiva da cosmogonia 

africana, pois como registra Oliveira: 

 

A ancestralidade, por sua vez, não é a afirmação do eu, heroico, narcisista; 
na ancestralidade o que conta é a história de um povo, o arsenal simbólico 
adquirido por este durante o percurso do tempo. [...]. A história do eu está 
vinculada a história dos seus ancestrais. O eu faz parte do todo e é 
importante na medida em que compõe o todo, e não o contrário. É por isso 
que podemos dizer que sem ancestralidade não há identidade. A identidade 
é encontrada na tradição e não no olhar narcisista (OLIVEIRA, 2006, p. 120. 
Grifo do autor). 
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 Contudo, se é evidente a relevância do passado, não há como negar a vital 

necessidade de sua atualização; para validar tal afirmativa recorremos mais uma vez 

a Oliveira (2006), agora, na seguinte proposição:  

 

[...] Os ancestrais, no entanto, não são os atores do mundo atual. Os 
protagonistas do tempo vivido são seus descendentes que, ouvindo-os, 
respeitando e cultuando-os, devem abrir caminhos para novos tempos (p. 
52). 

 

Certos de que a atualização da herança dos seus ascendentes é o traço 

constitutivo do processo de autoconhecimento da protagonista, outro dado relevante 

para a nossa reflexão é firmarmos o entendimento de ancestralidade com o qual 

trabalharemos. Portanto, esclarecemos que a concepção de ancestralidade41 

adotada contempla o proposto por Oliveira, ou seja, tem como “referência territorial o 

continente africano, por um lado, e o território brasileiro africanizado, por outro” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 3). Essa postura nos permite o entendimento de uma 

concepção de ancestralidade centrada na cultura de matriz africana – que por sua 

vez é forjada – e sua reinterpretação no contexto brasileiro.  

Em seu percurso histórico de significação, a ancestralidade tem o seu campo 

significativo alargado, ultrapassando – em um primeiro momento – as fronteiras do 

biológico, a “relação de parentesco consanguíneo”:  

 

Ela já não se refere às linhagens de africano e seus descendentes, a 
ancestralidade é um princípio regulador das práticas e representações do 
povo-de-santo. Devido a isso afirmo que a ancestralidade tornou-se o 
principal fundamento do candomblé (OLIVEIRA, 2009, p. 3). 

 

 

 Em um segundo momento, seu campo significativo abarca também o de 

“signo de resistência afrodescendente”. Em um duplo movimento “protagoniza a 

construção histórico-cultural do negro no Brasil” assim como “gesta um novo projeto 

sócio-político fundamentado nos princípios da inclusão social, no respeito às 

diferenças [...]” (OLIVEIRA, 2009, p. 3).  Ao se pensar a ancestralidade por esse viés 

                                                             
41 Segundo Eduardo Oliveira, “A ancestralidade nem sempre foi tida como um princípio, uma lógica, 

ou uma epistemologia. Somente recentemente e que ela alcançou esta configuração. Os autores 
clássicos como Nina Rodrigues (1984; 1900; 1982), Artur Ramos (1942; 1979; 1943), e Edson 
Carneiro (1967; 1978; 1964; 1936) jamais a usaram nessa concepção. Sequer Roger Bastide (1974; 
1989; 1977)” (OLIVEIRA, Eduardo. Epistemologia da ancestralidade. Revista Entrelugares. Vol. 1, n. 
2, Marco/Agosto de 2009).  
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sociológico, tem-se a ideia de confronto, de relação, de trocas de experiências ou, 

dito de outro modo, de interação dialógica nos remetendo aos conceitos de 

dialogismo e responsividade bakhtinianos, já referidos na “introdução”. 

Nessa direção, afirma Bakhtin (2003): “o enunciado é um elo na cadeia de 

comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o 

determinaram tanto de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas 

diretas e ressonâncias dialógicas” (BAKHTIN, 2003, p. 300).  Estando assim, o 

dialogismo centrado na interação verbal no âmbito das relações sociais, nos permite 

afirmar, em sendo o sujeito um ser social, que o individual está para o coletivo. Logo, 

as reflexões bakhtinianas compreendem o sujeito como um conjunto de relações 

sócio-históricas.  

Bakhtin (2010) distingue o hibridismo natural – característica natural de todas 

as línguas – daquilo que ele chama de hibridismo intencional, que aparece em 

narrativas literárias. De acordo com o teórico: “a prosa literária pressupõe a 

percepção da concretude e da relatividade históricas e sociais da palavra viva, de 

sua participação na transformação histórica e na luta social [...]’’ (p. 133), 

singularidade que institui o romance como gênero apropriado à representação 

artística da heterogeneidade da linguagem.  

Conforme Beth Brait (1997) realça, Bakhtin apresenta duas maneiras de 

pensar o dialogismo. De um ângulo, temos o dialogismo entre discursos que nas 

palavras da crítica: 

 

Diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, 
existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, 
uma cultura, uma sociedade. E nesse sentido que podemos interpretar o 
dialogismo como elemento que instaura a constitutiva natureza 
interdiscursiva da linguagem (p. 98).  

 

De outro ângulo, o dialogismo entre interlocutores que por sua vez: 

 

Diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos 
processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por 
sua vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos. E aí, dialógico 
e dialético aproximam-se, ainda que não possam ser confundidos, uma vez 
que Bakhtin vai falar do eu que se realiza no nós, insistindo não na síntese, 
mas no caráter polifônico dessa relação exibida pela linguagem”(BRAIT, 
1997, p. 98).  
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Verifica-se, entretanto, um entrecruzamento entre esses ângulos, pois, se no 

segundo caso, o dialogismo está para a noção de espaço interacional, ou seja, os 

sujeitos foram deslocados e o centro da interlocução foi ocupado por diferentes 

vozes sociais constituindo-se o sujeito histórico-ideológico; esse sujeito, por seu 

turno, faz remissão ao dialogismo entre discursos.  

  Para nossas reflexões, tais conceitos tornam-se relevantes ao tornar viável a 

instauração do diálogo entre a base desses conceitos – o estabelecimento de um 

evento sócio-historicamente situado –, a linguagem literária concebida como espaço 

privilegiado do uso ativo da linguagem e uma compreensão de literatura como ato42 

(de linguagem). Dessa forma os conceitos de tempo, memória, ancestralidade, 

dialogismo e responsividade apresentam-se como categorias, que tendo sua 

individualidade, estão entrelaçadas, viabilizando a constituição do acontecimento 

literário Ponciá vicêncio. 

 

 

4.2 A identidade em Ponciá Vicêncio: “a contribuição milionária de todos os erros”.  

 

[...] perceber que, por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e 
marcas havia. A vida era o tempo misturado do antes-agora-depois-e-do-
depois-ainda. 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. 127). 

 

 

O estranhamento acerca do próprio nome constitui-se no elemento 

desencadeador de uma série de questionamentos e inquietações por parte de 

                                                             
42

 Conceber a literatura como ato de linguagem, isto é, como evento narrado remete à presença da 
performance na narrativa e, especificamente nesse caso,  aponta  para uma estreita relação com  a 
noção de “escrevivência”. Culler (1999) afirma que “a performativa [...] nos ajuda a conceber a 
literatura como ato ou acontecimento. A noção de literatura como performativa contribui para a defesa 
da literatura: a literatura não é uma pseudodeclaração frívola mas assume seu lugar entre os atos da 
linguagem que transformam o mundo, criando coisas que nomeiam”. Ele sugere duas perspectivas de 
pensar o acontecimento literário: como um ato singular, “[a obra] cria aquela realidade que é a obra, e 
suas sentenças realizam algo particular naquela obra”; e como uma “repetição maciça, se um 
romance acontece, isso ocorre porque, em sua singularidade, ele inspira uma paixão que dá vida a 
essas formas, em atos de leitura e rememoração, repetindo sua inflexão das convenções no romance 
e, talvez, efetuando uma alteração nas normas ou nas formas através das quais os leitores vão 
confrontar o mundo” (CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. São Paulo: Beca 

produções Culturais Ltda., 1999, p. 97-105). 
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Ponciá, culminando numa busca pelo autoconhecimento. Como podemos verificar 

no trecho abaixo, tais questionamentos se fazem presentes já na infância: 

 

Menina, tinha o hábito de ir à beira do rio e lá, se mirando nas águas, 
gritava o próprio nome: Poncia Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se como 
se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder 
dentro de si (EVARISTO, 2003, p. 19). 

 

 

Ponciá testava outras possibilidades, porém sentimento de “vazio” que a 

acometia não se resolvia com a mera substituição de nomes: “Inventava outros, 

Pandá, Malenga, Quieti, nenhum lhe pertencia também. Ela, inominada, [...]. A 

cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem nome. Sentia-se ninguém. Tinha 

então vontade de choros e risos” (EVARISTO, 2003, p. 19). Com o domínio da 

leitura e da escrita, descobre o peso afiado que o acento agudo impõe ao seu nome: 

 

Quando aprendeu a ler e a escrever, foi pior ainda, ao descobrir o acento 
agudo de Ponciá. 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. 29). 

 

 

Esse sentimento de tormento faz emergir – por alusão – o poder que emana 

do nome Ponciá Vicêncio, como uma marca do domínio econômico e do 

silenciamento do eco dos seus, com o apagar de uma parte de sua história.  

 

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 [...]. O pai, a mãe, todos continuaram Vicêncio. 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). 

  

Essa busca pelo autoconhecimento tem uma estreita ligação com o processo 

de apreensão da herança deixada pelo avô, ou melhor, o entendimento do que seja 

herança bem como o seu sentido no caso específico: “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” (EVARISTO, 2003, 

p.29).  
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Diante disso, construir repostas para questões como: “Que legado do avô 

seria pertença dela?”, bem como: “Em que memória do tempo estaria escrito o 

significado do nome dela?” tornam-se inquietações conjugadas em sua viagem43 em 

duplo movimento: no sentido real de deslocamento geográfico e o voltar-se para 

dentro de si, numa busca via rememoração. Conforme já foi enfatizado nas reflexões 

anteriores, o segundo movimento é predominante por sua carga simbólica. Assim, 

em seu percurso, Ponciá “bebia os detalhes remendando cuidadosamente o tecido 

de um passado, como alguém que precisasse recuperar a primeira veste para nunca 

mais se sentir desamparadamente nua” (EVARISTO, 2003, p. 63).   

No entanto, se o anteriormente mencionado induz ao entendimento de busca 

por uma essência identitária, com a possibilidade de tal compreensão ser reforçada 

ao averiguar-se que o próprio enredo conduz a protagonista ao encontro de sua 

herança ancestral – num movimento de volta ao passado dentro do presente, 

metaforizando, assim o reencontro com sua própria história assim como com a de 

seus pares. Essa ideia é desestabilizada, pois a narrativa oferece pistas também, ou 

sobretudo, para uma leitura de que o caminho percorrido pela protagonista está 

além de um viés reducionista. Não se pode ignorar, na narrativa, marcas de possível 

subversão de uma perspectiva de representação identitária calcada na polaridade 

que brotam aqui e acolá. 

O primeiro argumento que podemos trazer para confirmar nossa hipótese diz 

respeito ao fato de Ponciá apresentar indícios passíveis de serem lidos como uma 

compreensão da inviabilidade de retorno a um passado estático. É bastante 

elucidativa a passagem em que por ocasião de seu regresso ao povoado, depois de 

longo tempo na cidade, não encontra os seus: “[...] a casa estava vazia. A dor da 

ausência da mãe e do irmão aconteceu mais forte ainda. [...]. A casa era sua 

enquanto os outros existiam” (EVARISTO, 2003, p. 57-58). Ao diferenciar casa 

(espaço físico) de lar (família) nos permite a leitura de uma compreensão de que o 

sentimento de pertencimento é posicional. É possível perceber, também, um 

alargamento de seu entendimento de família:  

 

                                                             
43 Ver: IANNI, Octávio. A metáfora da viagem. In: Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000, p. 11-31. 
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[...]. Restava-lhe, porém, os outros membros da família por todo o povoado. 
[...]. 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 lá onde tinham saído. Ela decidiu, então, que iria 
rever os outros, aqueles que também eram seus (EVARISTO, 2003, p. 59).   

 

 É ainda nesse regresso que acontece seu reencontro com Nêngua Kainda44, 

quando essa lhe alerta sobre a presença daqueles que os nossos olhos não veem, 

que são intangíveis: “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” (EVARISTO, 2003, p. 60). Sendo admissível entrever, nessa fala, 

uma alusão aos ancestrais africanos, isso nos leva a pensar no encaminhamento de 

Ponciá em direção à compreensão de que seu eu é constituído da experiência 

africana e afrodescendente, isto é, de uma experiência múltipla. 

Salientamos como outra passagem bastante significativa o reencontro de 

Ponciá com seus familiares e, simbolicamente com seus antepassados, quando sua 

mãe ao contemplar a filha constata que “por alguns momentos, outras faces, não só 

a de Vô Vicêncio, visitaram o rosto de Ponciá” e ela “reconheceu todas, mesmo 

aquelas que chegavam de um outro tempo-espaço”; diante disso conclui: “lá 

estava sua menina única e múltipla”(EVARISTO, 2003, p. 125. Grifo nosso).  Essa 

passagem reitera a noção de que ancestralidade está para aquém do avô Vicêncio, 

numa remissão, também, aos ancestrais africanos; bem como registra o 

reconhecimento desses elementos presentes em sua formação. Porém, a remissão 

aos ancestrais africanos não conduz a uma origem mítica, pois houve uma 

interferência da história; nas palavras de Hall (2003): “não se trata de uma ontologia 

ligada ao ser, mas ao tornar-se” (p. 44).   

Com base no exposto, ousamos propor uma concepção para a concomitância 

de “choros e risos” – vistos, no geral, apenas como indício de loucura45 – como 

                                                             
44 Personagem que cumpre o papel de mentora, a voz da sabedoria do povoado; “tinha o olhar vivo, 

enxergador de tudo” (EVARISTO, 2003, p. 60). 

 
45 Essa questão encontra sustentação também no fato de a concepção de loucura não está isenta de 

controvérsias como comprova os estudos no âmbito da Psiquiatria versus os da Saúde Mental. É 
exatamente essa ausência de confluência teórica entre esses dois campos do conhecimento que 
abre uma brecha para tal questionamento.  Conforme salienta Marcelo da Costa Junior em estudo de 
revisão bibliográfica, onde foram analisadas publicações indexadas na base de dados LICAS, entre 
1999 e 2004: “Para a psiquiatria loucura é uma doença tida como do cérebro, de origem genética. 
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símbolo do sentimento de ambivalência gerado pelo conflito experienciado pelo avô 

e que Ponciá guardou na memória, “pela força mesmo do peso de seu vestígio”: 

“Ponciá Vicêncio, mesmo menina de colo ainda, nunca esqueceu o derradeiro choro 

e riso do avô. [...]. Um dia ele teve uma crise de choro e riso tão profunda, tão feliz, 

tão amarga e desse jeito se adentrou pelo outro mundo” (EVARISTO, 2003, p. 15). 

Ao observar que a passagem do avô deu-se no ápice da ambivalência é plausível 

tomá-la como um legado.  Tal proposição de leitura fortalece a ideia, já apresentada, 

de que a herança estava nela desde o princípio; quando criança Ponciá chamava 

seu nome e não se encontrava nele. “Tinha, então vontade de choros e risos” 

(EVARISTO, 2003, p. 19). O sentimento ambivalente ganha forma ao ser 

materializado na escultura do avô feita por Ponciá: 

 

Um dia ela fez um homem baixinho, curvado, magrinho, graveto e com o 
bracinho cotoco para trás. [...]. Os olhos, a boca, as costas encurvadinhas, a 
magreza, o bracinho cotoco, tudo era igual, igualzinho. A boca ensaiava 
sorrisos, mas no rosto, a expressão era de dor. Aquilo era uma obra de 
Ponciá  Vicêncio para ela mesma (EVARISTO, 2003, p. 21-22). 

 

A ambivalência vai se fazer presente nos momentos de grande tensão, como 

pode ser observado no trecho no qual o avô de Ponciá é questionado,  pelo filho, 

sobre a situação em que se encontravam mesmo depois de abolida a escravidão. Ao 

perguntar, “[...] a resposta do pai foi uma gargalhada rouca de meio riso e meio 

pranto”. Temos, assim, delineado o espaço intersticial, e é nesse espaço que ocorre 

a busca por respostas: “O homem não encarou o menino. Olhou o tempo como se 

buscasse no passado, no presente e no futuro uma resposta, mas que estava a lhe 

fugir sempre” (EVARISTO, 2003, p. 18). 

                                                                                                                                                                                              
[...]. Na Saúde Mental, entende-se que há um rótulo social que incrementa e legitima a exclusão. [...]. 
A concepção teórica da Saúde Mental percebe a loucura essencialmente como um fenômeno de 
intolerância e exclusão da vida social, em que surge um rechaço do louco por ele se visto como 
doente. [...]. A psiquiatria entra nessa concepção de loucura como o agente carcerário da exclusão, 
fornecendo o rótulo e a explicação que autoriza que a sociedade exerça seu rechaço daquele que 
considera imoral ou estranho” (JUNIOR, Francisco da Costa; MEDEIROS, Marcelo. Alguns conceitos 
de loucura entre Psiquiatria e Saúde Mental: diálogos entre os opostos? In: Revista Psicologia USP. 
São Paulo: v. 18, n. 01, p. 57-82, março, 2007). 
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Por sua vez, o primeiro regresso de Ponciá ao povoado ao tempo em que é 

gerador de tal sentimento, enfatiza a dinâmica dialógica com a ancestralidade como 

ilustra essa passagem:   

 

Ponciá correu e abriu a janela de madeira. [...]. Com o coração aos pulos, 
reconciliou-se com o lugar. [...]. Foi ao velho baú de madeira, tirou de lá 
algumas folhas secas e viu, então, lá no fundo, o homem-barro. [...]. Ponciá 
Vicêncio tirou o homem-barro de dentro do baú, colocando-o em cima da 
mesa. [...]. Contemplou a figura do homem-barro e sentiu que ela cairia em 
prantos e risos (EVARISTO, 2003, p. 49-50).  

 

É também observável, na passagem que metaforiza a concretização da 

herança, o mesmo sentimento de ambivalência: “[...] depois de tantos anos 

recolhida, enterrada morta-viva dentro de casa, Ponciá Vicêncio, sorriu, gargalhou, 

chorou, dizendo que sabia o que devia fazer. Ia tomar o trem, voltar ao povoado, 

voltar ao rio” (EVARISTO, 2003, p. 120). Em concordância com a linha de raciocínio 

sugerida, o fim da narrativa não significa, necessariamente, o fim de sua história, 

mas parte do processo espiralado de sua ressignificação – tendo como referência os 

ancestrais próximos e mais remotos – é marcado pelo retorno da protagonista as 

águas, simbolizando a conexão com a ancestralidade: 

 

Lá fora, no céu cor de íris, um enorme angorô 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. 128). 

 

 É bastante sintomático o sincronismo entre Ponciá e seu avô – personificado 

na estatueta – no desfecho da narrativa, pois ratifica a relevância da ambivalência 

caracterizadora desse processo: 

 

Ponciá andava em círculos, ora com uma das mãos fechadas e com o braço 
para trás, como se fosse cotoco, ora com as palmas abertas, executando 
calmos e ritmados movimentos, como se estivesse moldando alguma 
matéria viva. [...]. Do peitoral da pequena janela, a estatueta do homem-
barro enviesada olhava meio para fora, meio para dentro,também chorando, 
rindo e assistindo a tudo (EVARISTO, 2003, p.127-128). 
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 A ambivalência propicia espaço para a possibilidade de movimento do 

sujeito, por isso constitui-se o intervalo necessário ao processo de construção 

identitária da protagonista. Ponciá Vicêncio encaminha-se em direção a experiências 

que a antecederam, volta-se para o passado. Assim, [...] Maria Vicêncio se alegrou, 

o tempo de reconduzir a filha à casa, à beira do rio estava acontecendo. Ponciá 

voltaria ao lugar das águas e lá encontraria a sustância, o húmus para p sei vover (p. 

125). Paradoxalmente, no momento de seu encontro com esse passado há também 

um encaminhamento ao que virá. Logo, a improbabilidade de uma abreviação dessa 

multiplicidade a uma verdade, a um único sentido, pois “lá estava a sua menina 

única e múltipla”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu quero ficar perto/ de tudo que acho certo/até o dia em que 
eu/mudar de opinião (DANINI, Carlos). 

 

Suas mãos seguiam reinventando sempre e sempre 
(EVARISTO, 2003). 

 

 

É considerando a mobilidade das afirmações aqui explanadas e o caráter de 

devir de toda conclusão que lançamos mão dessa epígrafe para iniciar nossas 

palavras finais. O título deste texto antecipa sua proposta de estudo, pois a proposta 

de reflexão sobre a obra teve como foco principal a busca da protagonista pelo 

autoconhecimento, contudo essa busca da protagonista está para um projeto maior: 

o projeto literário evaristiano da “escrevivência”. Por isso, partimos de uma 

problematização das terminologias atribuídas a tal vertente literária, seguida de uma 

abordagem dessa produção pelo viés feminino – pensando o gênero romance; 

dando continuidade refletimos sobre o projeto literário evaristiano e, finalmente, foi 

feita, propriamente, a discussão sobre a obra. 

Tal divisão em capítulos dar-se de forma que, ao mesmo tempo, os capítulos 

apresentem certa autonomia e mantenham o diálogo entre si. Vistos por esse 

prisma, a reflexão sobre as nomenclaturas atribuída a produção literária em questão 

– ressaltando pontos polêmicos como: a linha de cor (Cadernos Negros), tema e 

autoria e o estético e o político – se faz pertinente à medida que contextualiza a obra 

objeto de estudo bem como sua autora na perspectiva de “escrevivência”, pois é 

sabido que a autoria como base para a existência dessa produção deve-se a 

importância dada à interação entre escrita e experiência.  

A reflexão instaurada em torno das terminologias nos faz ponderar que talvez 

fosse mais relevante do que forjar outra expressão para nominar a supracitada 

produção literária, explorar a ideia de processo e ressignificação sob a nomenclatura 

já existente com vistas à sistematização de seu conceito; uma vez que os nomes 

não estão isentos do valor histórico assim como dos usos que farão dele 
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futuramente, porém a noção de processo abre a possibilidade de uma luta política. 

Tal atitude permitiria contemplar a questão etnicorracial bem como propiciar espaço 

para se pensar a construção identitária dos descendentes de africanos no contexto 

da sociedade brasileira. Essa perspectiva viabiliza pensar a diferença e, ao mesmo 

tempo, atuar contra a discriminação no Brasil. 

A perspectiva de processo viabiliza o olhar para a mobilidade natural 

caracterizadora dessa produção. Talvez seja essa uma sinalização de um dos xis 

dessa polêmica, a saber, estamos ou não contemplando a noção de processo, em 

que essa produção vai sofrendo transformações, renovando-se, posicionando-se de 

acordo com o momento histórico-social? Sabemos, também, que o paradoxo é um 

traço desse momento histórico, político e social em que o caráter híbrido convive 

com atitudes racistas problematizando a exaltação à mistura como marco dos 

estudos culturais. Tais fatos conferem, por sua vez, validade histórica e pertinência 

às referidas produções, sobretudo por serem marcadas pelo contraponto que “vem 

desempenhando no âmbito da literatura brasileira como instituição”. Contudo, é 

imprescindível não perdermos de vista que a história da população negra é bem 

mais ampla do que o racismo. 

Quanto à polêmica instaurada em torno da dicotomia estético versus político, 

o desenrolar das reflexões, no decorrer deste texto, nos permite concluir reiterando a 

possibilidade de elencar argumentações que legitimem e/ou relativizem a relevância 

do engajamento político como marca desta vertente literária; porém, percebemos 

que pouco se tem analisado no tocante a caminhos em que o estético e o político se 

encontrem numa relação enriquecedora de trocas mútuas. Como afirma o teórico 

Jonathan Culler, “[...] criar litertura é escrever de acordo com fórmulas existentes – 

mas é também zombar dessas convenções, ir além delas” (CULLER, 1999, p. 47). O 

ruir dessa polarização por sua vez conduzirá a uma percepção do espaço “entre 

Orfeu e Exu”. 

 Diante do exposto, sem a pretensão de um veredito, firmamos ser literatura 

negra, literatura negro-brasileira ou literatura afro-brasileira rótulos com as limitações 

características desses. Para Lobo (2007), independe a nomenclatura utilizada para 

essa literatura – literatura negra, afro-brasileira ou afro-descendente – importa “sua 

ideologia cujo objetivo é destacá-la num todo hegemônico eurocêntrico em que ela 
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não tem lugar” (LOBO, 2007, p. 326). Logo, nossa apreensão conceitual deve primar 

por uma predisposição em vê-los como partes de uma sequência.  

Assim, mais uma vez recorremos à estudiosa Nazareth Fonseca, agora, na 

seguinte passagem; que reitera, a nosso ver, a tese de Lobo: 

 

[...], as expressões assumem as contradições inerentes à sua utilização, 
mas permitem que se pense na vasta produção de textos que instigam à 
reflexão sobre a função da literatura que se volta para os segmentos 
excluídos ou neles produzidos, fazendo-se, no campo da arte, instrumento 
capaz de produzir efeitos significativos de mudança em cenários culturais e 
atitudes (FONSECA, 2011, p. 272). 

 

Ao final, deixamos apenas um convite à reflexão: há um risco iminente de, ao 

estabelecer uma oposição entre os termos – literatura negra e literatura afro-

brasileira – cairmos numa lógica dual, consequentemente, geradora de exclusões.   

Com relação à construção identitária da protagonista, verificamos que esse 

constructo dar-se, necessariamente, pela conscientização do percurso histórico dos 

seus, buscando significar lacunas e reestabelecendo o elo com a ancestralidade via 

memória, num exercício de rememoração que possibilita a atualização do passado. 

Ponciá que inicialmente desconhecia até mesmo o sentido da palavra herança vai, 

num diálogo constante e intenso com passado (ancestralidade) – que dar-se num 

movimento em espiral – conscientizando-se de sua formação e assim enveredando 

no processo de autoconhecimento. Assim, reiteramos que a herança faz parte de 

sua identidade em formação estando nela desde o princípio; – “Nêngua Kainda lhe 

havia dito que em qualquer lugar, em qualquer tempo, a herança que Vô Vicêncio 

tinha deixado para ela seria recebida” (EVARISTO, 2003, p. 60) – faltava-lhe a 

consciência de tal fato. O entendimento veio com o tempo e assim o reencontro 

simbólico com os seus. 

Contudo, ao pensar a identidade enquanto processo e, por sua vez, a 

ancestralidade numa perspectiva além dos laços consanguíneos não deve, 

necessariamente, eximir a discussão de outras questões intrínsecas à construção 

histórica e cultural dos descendentes de africanos na sociedade brasileira, a 

exemplo da situação social e econômica a que foram submetidos no período pós-
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abolição assim como a discriminação e que perduram até os dias atuais. Ao 

ressaltarmos essa singularidade da questão identitária, fazemos emergir além de 

seu cunho cultural, o social e o político. Termos isso em consideração nos leva a 

uma reflexão a respeito da presença de ecos da voz autoral em Ponciá Vicêncio, em 

passagens nas quais – numa intensa imbricação entre personagem, a voz narrativa 

que apresenta essa personagem e a autora – verifica-se o discurso reivindicatório de 

uma voz militante lúcida de uma situação de dominância etnicorracial e cultural em 

trecho como: 

 

De que valera o padecimento 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). 

 

 

Ou ainda nesse outro, marcado pelo desencanto com a situação em que se 

encontram os ex-escravos recém-libertos: 

 

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. Todos, ainda, sob o jogo de um poder que, como Deus, 
se fazia eterno (EVARISTO, 2003, p. 48). 

 

 

Já no trecho a seguir, o eco autoral que se insinua, mais uma vez, por meio 

do recurso narrativo de uma narradora onisciente, tem-se Ponciá concedendo uma 

atenção especial às “sobras” e “ausências” históricas que também configuram seu 

eu, num gesto performático em diálogo com Evaristo em seu projeto de 

escrevivência:  
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Todo cuidado Ponciá Vicêncio punha nesse imaginário ato de fazer. 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. [...]. Andava como se quisesse emendar um 
tempo ao outro, seguia agarrando tudo, o passado-presente-e-o-que-há de 
vir (EVARISTO, 2003, p. 127-128). 

 

Nesse instante torna-se apropriado trazer para essa reflexão o personagem 

Luandi, pois a compreensão a que ele chega ao desfecho da narrativa é reveladora 

da noção de que uma atitude militante – susceptível de ser lida no romance – não se 

constitui de mera substituição de lugares sociais, dito de outra maneira, uma mera 

inversão de pares opositivos. Luandi que desde sua vinda para cidade tinha como 

uma de suas metas ter voz de mando tornando-se soldado: 

 

[...] mandar, prender, de repente descobria de que nada valia a realização 
de seus desejos, se fossem aqueles o sentido de sua ação, de sua vida. 
[...]. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso 
ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar 
decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás 
(EVARISTO, 2003, p. 126).  

 

Todavia, para que ele chegasse a esse entendimento: “foi preciso que a 

herança de Vô Vicêncio se realizasse, se cumprisse na irmã [...]” (EVARISTO, 2003, 

p. 126). Logo, podemos dizer que a compreensão a que Ponciá chegou simboliza a 

conscientização do grupo do qual ela faz parte. Assim, a narrativa (realidade-ficção) 

Ponciá Vicêncio, ao nos apresentar personagens de grande senso humanitário – 

logo de alto grau de complexidade – é um poético convite à confraternização: Luandi 

“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” (EVARISTO, 

2003, p. 127). 

Por tudo isso, firmamos que embora no texto ecoe a voz autoral via marca da 

diferença, em termos etnicorracial e cultural, fazendo remissão às raízes africanas – 

e, por isso registrando uma postura situada entre o desapontamento e a 

reivindicação da situação social e econômica dos descendentes de africanos no 

Brasil – a representação da construção identitária dos afrodescendentes, tendo 

como símbolo a protagonista, está calcada na interação dialógica. Assim, a 

identidade se caracteriza por sua responsividade, isto é, por ser ao mesmo tempo 
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uma resposta a experiências passadas e deixar em aberto uma pergunta a futuras 

respostas. É nesse exercício de reelaboração constante que repousa o poder de 

resistência, pois a noção de ambivalência não acarreta anulação das diferenças; 

caso contrário, estar-se-ia proclamando o advento de uma nova essência.  

 Se a diferença é imprescindível para que haja relação como bem justifica 

Édouard Glissant em sua obra Introdução a uma poética da diversidade – “[...] se 

não há diferenças, não há relação. [...]. Para que participe dessa relação é preciso 

que se oponha uma resistência a esse processo de assimilação que o outro povo 

tenta impor-lhe” (GLISSANT, 2005, p. 115) –, fica a ressalva, a questão é quando 

essa diferença é ainda vista como traço de inferioridade. 

 Então, é inevitável que o privilegiar a noção de diferença ocorra paralelo a 

ações dignificadoras dessa alteridade e, para que isso ocorra torna-se 

imprescindível discutirmos questões como a discriminação (sem atenuações). A 

postura da escritora militante Conceição Evaristo é um exemplo dessa perspectiva, 

ao executar o incessante movimento espiralado. Em suma, a obra desta autora 

numa proposta literária a partir de suas raízes, caracteriza-se, sobretudo, pela 

subversão, pela diluição de fronteiras quer no plano estético, quer em termos de 

crítica literária, provocando questionamentos, abalando convicções, promovendo 

revisões.  
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