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RESUMO 

 

 

Esta monografia tem como objetivo demostrar através da obra Ponciá Vicêncio da escritora Conceição 

Evaristo traços de sua característica de escrita ao qual a mesma denomina como escrevivênci(as). Na 

Literatura Brasileira obras de cânones que tratam da história do Brasil desde seu descobrimento 

retratam personagens em suas narrativas onde a figura do negro é subalternizada e ligada à 

marginalização. Com o inicio de uma Literatura afro-brasileira de autoria negra a figura do negro foi 

elevada ao protagonismo suas contribuições, lutas, e engajamento nas questões politicas e sociais 

trouxe um olhar diferente dos estereótipos construídos ao longo dos anos. Conceição Evaristo foi uma 

das primeiras escritoras a publicar nos Cadernos Negros e sua escrita que denomina “Escrevivências” 

(a escrita de suas vivências), é uma realidade de muitas outras escritoras. Além de ser militante das 

questões étnico raciais, Conceição Evaristo tem servido de inspiração e servido como base para 

diversos trabalhos e discussões sobre a participação do negro na formação da sociedade brasileira.  
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RESUMEN 

 

 

Esta monografía tiene como la meta demostrar a través de la obra Ponciá Vicêncio de la escritora 

Conceição Evaristo de su característica de escrita al cual la misma denomina como escrevivenci(as). 

En la Literatura Brasileiña obras de cánones que tratan de la  historia del Brasil desde su 

descubrimiento retratan personagens en sus narrativas donde la figura del negro es subalternizada y 

ligados a la marginalización. Con el inicio de una Literatura afro-brasileiña de la autoría negra la 

figura del negro fue elevada al protagonismo sus contribuiciones, luchas, y compromiso en las 

cuestiones políticas y sociales ha traído una mirada distinta de los estereotipos construidos a lo largo 

de los años. Conceição Evaristo fue una de las primeras escritoras a publicar en los Cuadernos Negros 

y su escrita que denomina “Escrevivencias” (la escrita de sus vivencias), es una realidad de muchas 

otras escritoras. Además de ser militante de las cuestiones étnico raciales, Conceição Evaristo tiene 

servido de inspiración y como base para diversos trabajos y discusiones sobre la participación del 

negro en la formación de la sociedad brasileña.  

 

 

Palabras-llave: Conceição Evaristo. Escrevivências. Literatura afro brasileira. Ponciá Vicêncio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta monografia visamos analisar a característica da escrita de Conceição Evaristo a 

qual ela chama de “Escrevivências”, bem como o contexto social e histórico que permeia a 

realidade literária em suas produções na literatura afro-brasileira.  

As mulheres negras no campo da escrita conseguiram resultado após um longo 

processo de lutas e reivindicações contra um silenciamento causado por uma sociedade 

patriarcal. Acrescentando-se a questão de ser negra, o problema é ainda maior, pois além da 

opressão de gênero, o fator racial contribuiu para que agravasse seu processo de 

marginalização. 

          Há visivelmente ainda uma falta de espaço para escritoras negras na literatura brasileira, 

já que, diante do patriarcalismo, espaços ocupados pelos grandes cânones colocaram-nas em 

lugar de inferiorização e marginalização. Conceição Evaristo rompe os paradigmas e 

ideologias tendo papel importante nesse processo de (des)silenciamento da mulher negra na 

literatura brasileira, já que conseguiu sair da “margem” e ir para o “centro”, expondo uma 

escrita cercada de símbolos de memória, afetividade, espiritualidade e ancestralidade. De 

forma lírica e com tons poéticos, encarna em seus personagens a força da negritude. 

Escritora reconhecida internacionalmente, Conceição Evaristo se refere ao seu 

trabalho – uma escrita que nasce das vivências, vivendo para narrar, narrando o que vive. São 

dela, obras reconhecidas como Ponciá Vicêncio, seu primeiro romance publicado, em 2003, 

Becos da Memória, de 2006, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, lançado dois anos 

depois, e os livros de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, Olhos D´Água, de 

2014, e Histórias de Leves Enganos e Parecenças, de 2016. 

A proposta de pesquisa para esse trabalho são as questões levantadas nas obras de 

Conceição Evaristo que interferem e revelam a desigualdade do nosso país a ponto de 

“silenciar” a participação dos negros tanto como coautores de suas histórias 

(protagonistas), tanto como formadores de uma nação miscigenada, isso se deve à negação do 

afro-brasilidade na literatura brasileira, já que os autores são brasileiros e encontram-se 

absorto nos conflitos raciais presentes em nossa sociedade. 

 

O texto literário é um espaço plural, aglutinador de várias leituras e análises, 

local privilegiado de produção e reprodução simbólica de sentidos e desse 
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modo, fonte que pode colaborar para a enunciação ou para o apagamento de 

identidades. (PESSANHA; BRITO, 2006, p. 143). 

 

 Conceição Evaristo e sua escrita de “dentro pra fora”, utiliza-se de suas vivências e 

das memórias para dar um tom real e nos aproximar ainda mais da história do nosso país. Em 

Ponciá Vicêncio (obra que servirá como exemplo neste trabalho) Conceição Evaristo narra à 

história da protagonista descrevendo os caminhos, marcas, sonhos e seus desencantos. A 

autora traça a trajetória da personagem da infância à idade adulta, analisando seus afetos e 

desafetos e seu envolvimento com a família e os amigos. Discute a questão da identidade de 

Ponciá, centrada na herança identitária do avô e estabelece um diálogo entre o passado e o 

presente entre a lembrança e a vivência entre, o real e o imaginado. 

Diante das questões sobre desigualdade racial, preconceito e o processo de migração 

ainda mais fortes no século XXI, vemos como os negros estão buscando reafirmar sua 

identidade e suas origens no nosso país. Se dentro da ficção romântica a participação do negro 

foi desdenhada e “desenhada” de forma grotesca, e de forma alguma associada à gênese do 

brasileiro, o processo de desconstrução de estereótipos e a marginalização ligada às questões 

sociais devem ser repensadas. 

  

A visão distanciada configura-se em textos nos quais o negro ou o 

descendente de negro reconhecido como tal é personagem, ou em que 

aspectos ligados as vivências do negro na realidade histórico-cultural do 

Brasil se tornam assunto ou tema. Envolve, entretanto, procedimentos que, 

com poucas exceções, indicam ideologias, atitudes e estereótipos da estética 

branca dominante (PROENÇA FILHO, 2004, p.161) (GRIFO DO AUTOR). 

 

A literatura abre então espaço para essa discussão quando autores como Conceição 

Evaristo dentro de sua característica de escrita expõem personagens como sujeitos 

protagonistas dentro de uma realidade que foi negada na história do nosso país. Que 

característica de escrita é essa de Conceição Evaristo que traz uma literatura afro-brasileira, 

rompendo com os moldes canônicos e tornando-se representante da realidade social dos 

negros no Brasil? 

 O objetivo principal é demonstrar de que maneira a autora utiliza sua obra como 

forma de conhecimento da vida brasileira, ou seja, do Brasil: as questões sociais, de raça e de 

gênero na nossa sociedade. Que cultura brasileira ficou em desconhecimento porque, relativa 

a classes sociais pouco valorizadas em suas existências e modos de vida e de cultura própria? 

A partir desse conhecer, pois tudo é desconhecido e estereotipado, virá a reflexão e com ela os 

ajustes sociais essenciais.  
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*Compreender de que maneira o contexto social brasileiro contribuiu 

para construção de uma literatura que nega a participação do negro na 

formação do nosso país.  

* Analisar a obra Ponciá Vicêncio e como a autora revela as questões 

sociais e mostra como a subalternização do negro prejudica a construção de 

uma identidade brasileira.  Vê-se que a identidade brasileira está sempre em 

falso, ansiosa, duvidosa, indecisa. 

*Refletir de que forma a obra de Conceição Evaristo tem contribuído 

para a expansão da literatura afro-brasileira e como ela reflete na atualidade. 

 

O trabalho dividiu-se entre revisão da literatura, metodologia, discussão sobre a obra e 

contextualização com as questões atuais. Na revisão da literatura foram levantados os 

aspectos e características da literatura brasileira entre os séculos XIX e XX para 

compreendermos a participação do negro em comparação à obra da escritora e como nasce 

sua escrita. Na metodologia foram colocados os procedimentos de sustentação teórica e a 

linha de estudo. Na discussão e contextualização da obra com a atualidade foram utilizados 

recortes da obra para levantarmos questões sociais inerentes à sociedade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Sendo uma das grandes escritoras do país na atualidade e ativista do movimento 

negro, para o qual dá voz com a sua literatura e atuação, a também professora mineira teve 

uma infância marcada pela pobreza escrevia em seu caderninho suas vivências e histórias 

contadas pelas mulheres de sua família. Em Ponciá Vicêncio, Conceição Evaristo fala desse 

lugar, de suas origens, da realidade, como mulher negra e de origem pobre.  

 

A pobreza pode ser um lugar de aprendizagem, mas apenas quando você a 

vence. Se não, é o lugar da revolta, da impotência, da incompreensão. E aí 

você não faz nada. Hoje eu vejo que a pobreza foi fundamental da minha 

aprendizagem diante da vida.  (EVARISTO 2016) 

 

A literatura de Conceição Evaristo é carregada de características que abarcam a 

realidade da desigualdade, assumindo a função social da literatura. Ela salienta que a sua 

condição de mulher negra marca a sua escrita, de forma consciente inclusive. Fazendo opção 

por esses temas, por escrever dessa forma. Isso a marca como cidadã e como escritora. 

A escolha do tema deu-se pelo interesse na literatura afro-brasileira. Uma literatura 

que vem ganhando espaço e notoriedade mas, não como as obras de cânones da nossa 

literatura brasileira: literaturas que abarcam o papel do negro apenas como subalternos 

destituídos do dom da linguagem e que mais se assemelham a animais do que ao ser humano 

propriamente dito. A popularização da literatura afro-brasileira se deu a partir da década de 

80, no Brasil com os Cadernos Negros, coletânea publicada a partir de 1978, pelo Movimento 

Quilombhoje de São Paulo, onde Conceição Evaristo expôs sua primeira publicação. 

Conceição Evaristo é apenas uma das autoras da contemporaneidade que buscam refletir as 

questões relativas ao papel no negro do nosso país, além de dar voz a outras mulheres. É por 

meio de suas obras que a literatura tem um papel muito importante para a desconstrução de 

estereótipos construídos ao longo dos anos. 

A literatura exerce papel importante na sociedade e na formação dos cidadãos, mesmo 

que não represente um mundo real, seus autores buscam inspiração no cotidiano para sua 

construção. Ela aproxima o sujeito da realidade o que faz com que se torne uma forma de 

interação social e de representação de um povo.  
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Enquanto a literatura no nosso imaginário é o discurso capaz de promover a 

libertação, a emersão do humano, por sua vez, a literatura brasileira, no seu 

empenho, bem intencionado e bem sucedido, de auxiliar na consolidação do 

estado nacional, foi capaz também de certos agenciamentos muito pouco 

investigados, em minha opinião, tanto pela crítica quanto pela história da 

literatura. Um deles é o que chamo de negação da afrobrasilidade (PINHO, 

2011, p.195). 

 

Analisando o início da história da literatura brasileira, vemos que os primeiros escritos 

como a Carta de Pero Vaz de Caminha e o Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza 

tinham em seu conteúdo a visão do Brasil recém-descoberto era o olhar do colonizador de um 

uma nova terra rica em belezas naturais e sujeitos com uma cultura “bem peculiar”.  

Esse conceito de nação instituído após a abolição da escravatura onde o negro é apenas 

um objeto, uma peça como em um jogo de xadrez que pode ser a qualquer momento retirado 

do jogo fez com que o modelo literário baseado no modelo europeu ganhasse ainda mais 

força. Essa parcela da população aparentemente desfavorecida, e analfabeta não tinha porque 

ser citada nos “Best Sellers” brasileiros. Nós sabemos o poder que os livros possuem e no que 

tange o âmbito social e político, ler traz consciência e nos livra da ignorância. 

 

Com o correr das décadas, a prática da literatura o Brasil foi-se revestindo 

duma capa, ou seja, duma dupla meta ideológica. Ao explorar os meandros 

da observação direta dos acontecimentos cotidianos ou históricos e ao 

incentivar a reflexão sobre os observadores privilegiados, nossa literatura 

tanto configura a carência socioeconômica e educacional da maioria da 

população do país, quanto define, pelo exercício impiedoso da autocrítica, o 

grupo reduzido e singular que tem exercício de uma forma ou de outra as 

formas clássicas de mando e governabilidade nas nações da América 

Latina.  (SANTIAGO 2004, p.65-66) 

 

Os escritores buscam temas distantes da realidade da época sempre no impasse que 

poderia haver pela censura, e as críticas. A literatura brasileira era caricaturada passando por 

cima das questões sociais e econômicas complexas que existiam na época “Se o Brasil 

republicano alcançou o progresso material, está muito longe do progresso social. Os bons 

escritores e intelectuais brasileiros são por demais sensíveis a essa desarmonia.” 

(SANTIAGO, 2004 p.67).  

  No que se refere à construção da literatura afro-brasileira é possível detectar a 

presença do negro nas produções literárias na época colonial, são as primeiras obras literárias 

brasileiras e está presente nos sermões do Padre Antônio Vieira (1608-1697) e nas obras 

poéticas de Gregório de Matos o “Boca do inferno” (1633-1396). “Se o negro aparece na 

poética de Gregório de Matos como motivo de escárnio ou apelo sexual em Padre Antônio 
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Vieira (1608-1697), surge como „rebanho a apascentar‟ para o „Senhor‟-- leia se senhor 

colonizador”. (EVARISTO, 2016, p.136).  

Esse conceito de nação instituído após a abolição da escravatura onde o negro é apenas 

um objeto, uma peça como em um jogo de xadrez que pode ser a qualquer momento retirado 

do jogo fez com que o modelo literário baseado no modelo europeu ganhasse ainda mais 

força.  Além das obras de José de Alencar (1829-1877) com a idealização da origem mestiça 

dos brasileiros nos romances O Guarani (1857) e Iracema (1865).  

Essas obras para Conceição Evaristo buscam consagrar o caráter mestiço da sociedade 

brasileira, fruto do encontro entre os portugueses e índios. Nesse período já tínhamos a 

presença do negro, de forma superficial, descaracterizada e estereotipada, (alegorias), o país 

era dominado pelo colonialismo e implantava valores etnocêntricos negando a cultura do não 

branco e corroborando para os moldes escravocratas no país. A representação do negro partia 

do olhar do colonizador que o inferiorizava e muita das vezes o tornava um ser animalesco. 

Pessanha e Brito (2006, p. 145) declaram: 

 

É concebido que a atuação do negro como personagem literário não é um 

fenômeno recente na literatura latino-americano. Desde os tempos coloniais 

sua figura encontra-se presente: ora aparece como uma personagem rebelde, 

ora submissa, às vezes, com muito ritmo e musicalidade: às vezes um 

exótico, cheio de crenças estranhas, outras vezes não tão diferentes, mas sim 

adaptado ao mundo do colonizador. 

  

Textos literários como o de Gregório de Matos se configuraram a partir de um olhar 

distanciado do negro: [...] O poeta ainda faz do homem mestiço objeto de críticas e insultos, 

delineando em seus versos, o estereótipo do mulato como uma pessoa pernóstica e imitador 

do branco. ( CONCEIÇÃO EVARISTO, 2011, p.135). Ao que parece, Gregório estava 

ocupado demais para perceber que o comportamento do negro e do mulato na colônia já era 

adaptação do modo de vida injusto que era obrigado a viver. Sem meios econômicos próprios, 

nem civis como nome, herança, possibilidade de ascensão social, num mundo em que pouco 

se recebia pelo trabalho executado tão importante, e sendo maioria, os elementos da desordem 

[que formará o nosso modelo cultural e de ordem] estavam postos na colônia. Era preciso 

burlar, cultivar e desenvolver a malandragem, a desconfiança, a dissimulação, a mentira, a 

aculturação, a subtração, o roubo, etc. Naquele momento, era questão de sobrevivência. De 

outro modo não viria à justiça, os direitos, o modo de vida justo, mesmo que outras formas 

tenham sido tentadas no decorrer dos séculos, como as revoltas [Malês, Zumbi, Confederação 

dos Tamoios, Alfaiates, Canudos, etc.].  
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Notável desventura 

De um povo néscio e sadeu 

Que não sabe o que perdeu 

Negócio, ambição usura 

 

Quem são seus doces objetos?...Pretos. 

Tem outros bens mais maciços?...Mestiços. 

Quais destes lhe são mais gratos?...Mulatos. 

[...] 

 

Esse tipo de produção se manteve presente no Brasil por um bom tempo e também 

destacava a mulher negra, que chamava atenção por seus “atributos” físicos. Como a mulata 

erotizada e insaciável Rita Baiana – Ele tinha paixão por Rita, e ela, apesar de volúvel como 

toda mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez; (...), tida como objeto sexual no romance O 

cortiço (1890) do realista Aluísio Azevedo (1857-1913), além da infantilização e 

animalização da personagem Bertoleza, no mesmo romance. Esse tipo de personagem 

centrado na mulata infantilizada e sexualizada seguem presentes na literatura brasileira com 

especial atenção nas obras do autor baiano Jorge Amado como no personagem Gabriela, de 

Gabriela, Cravo e Canela (1958) que teve grande notoriedade no Brasil e no mundo. 

A representação da mulata por sua vez “bela e sensual” não põe fim ao estereótipo 

relacionado à negra porque persiste na imaginação popular que a mulata nada mais é, que o 

resultado do estupro cometido pelos seus senhores em (as) mulheres africanas, e por isso 

sempre será objeto de desejo e fornicação, enquanto as mulheres negras continuaram sendo 

apenas subalternas, simples serviçais. Sobre isso Bastide afirma: “A imagem da mulata numa 

sociedade como a colonial, em que a mulher branca era rara, é menos uma glorificação da cor 

negra do que uma glorificação da cor branca: a mulata era escolhida porque se aproximava 

mais da europeia do que a africana [...] “(BASTIDE, 1992, p.115). 

A literatura negra feita por autores negros começou a circular com maior intensidade 

na nossa sociedade a partir do momento em que começou a se questionar da identidade 

cultural. Com um Brasil que queria se ver como uma cultura mestiça entra em voga a questão 

da democracia racial, uma contradição já que o preconceito contra descendentes de africanos 

tornou-se ainda mais acentuados, tais preconceitos quase nunca foram contestados, e até 

assumidos como não ofensivos. Em culturas coloniais, dificilmente se vê o que é verdade, 

pois todos desconfiam e temem, pois foram coniventes com a desigualdade os que mandavam 
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e mandam, para ter sobrevivido e sobreviver, os subalternizados. No mundo colonial ou pós-

colonial não há inocência. 

Houve então, um momento onde se fez necessária discussão sobre a literatura 

produzida por negros ou que trata dos conflitos por negros. Alguns títulos de antologias foram 

publicados a partir da década de 1980, no Brasil nos Cadernos Negros coletânea publicada a 

partir de 1978, pelo Movimento Quilombhoje
1
 de São Paulo: Antologia contemporânea da 

poesia negra brasileira (1982), organizada pelo poeta Paulo Colina; Poesia negra brasileira 

(1992), organizada por Zilá Bernd. Em todas estas coleções a questão negra revela-se. 

Todas as publicações de ambas as coletâneas procuravam desconstruir as tradições 

literárias de marca política, entrando na contramão da literatura canônica e assumindo a luta 

da população negra pela chamada democracia racial. As publicações que se seguiam 

buscavam a ressignificação da imagem do negro naquele que só servia para o trabalho, tratado 

como “coisa ruim”, ou como “objeto sexual”. Além de visibilidade os autores dos Cadernos 

Negros buscavam refletir sobre as condições de trabalho desses autores. Na fase da campanha 

abolicionista no século XIX [recentemente foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 

13.629, que declara o advogado Luiz Gama como Patrono da Abolição da Escravidão no 

Brasil, além de ter seu nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria]  Luís Gama representava 

a poesia negra, na pós-abolição Cruz e Souza é o grande nome junto com Lino Guedes que 

publicara suas obras no Modernismo mesmo não aderindo ao movimento. 

Até então se buscarmos autores na literatura afro-brasileira encontraremos em sua 

maioria obras de autoria masculina e em segundo plano alguma obra de autoria feminina, na 

verdade temos que exemplificar o nosso desejo em uma literatura de autoria feminina. Uma 

literatura engajada nas questões étnicas raciais e, de gênero sob o olhar e perspectivas de uma 

mulher. Daí encontraremos a primeira escritora e romancista Maria Firmina dos Reis (1825-

1917). 

Maria Firmina dos Reis era mulata, bastarda, e não pertencia a uma família opulenta, e 

foi a primeira voz feminina que registrou a temática do negro com a publicação da obra 

Úrsula, em 1892. Na primeira edição de Úrsula, a autora omitiu seu nome tanto na capa 

quanto na folha de rosto da obra, utilizando o pseudônimo “Uma Maranhense”, o que era 

comum em uma época em que as mulheres viviam submetidas a inúmeras limitações e 

preconceitos. O resultado do uso do pseudônimo, aliado à indicação de autoria feminina, e seu 

lugar de origem (nordeste) e a forma inovadora dada pela autora à temática da escravidão, 

                                                           
1
 Quilombhoje é um coletivo cultural e uma editora de São Paulo, responsável pela publicação da série 

Cadernos Negros. 
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foram a cortina de silêncio que envolveu a autora ao longo de mais de um século. 

Prosseguindo ao longo dos anos com outras autoras como Conceição Evaristo mesmo com 

todas as mudanças no cenário literário. 

2.1 O NASCIMENTO DA ESCRITA DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

 

 

Conceição Evaristo ganhou as prateleiras de todo o Brasil e até dos EUA pelo romance 

Ponciá Vicêncio, lançado em 2003. Dois anos mais tarde, em 2005, lançou o romance Becos 

da memória. Estreou na literatura em 1990, quando publicou no número 13 dos Cadernos 

negros. Desde então, participa de praticamente todos os números da série. Ficcionista, poeta e 

ensaísta, seus textos vêm ganhando cada vez mais leitores, nacional e internacionalmente. 

Tem participação em publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos e particularmente 

seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior. 

A autora trata em suas obras de questões relativas também às relações familiares e à 

figura materna. Observamos que as protagonistas são mulheres negras, e que mesmo quando o 

protagonista é masculino, a predominância feminina é bem presente. Além disso, a memória é 

a marca identitária revelada nas narrativas como essência da escrita. Em depoimento 

Conceição Evaristo diz que talvez o primeiro sinal gráfico apresentado a ela foi um desenho 

feito na terra molhada por sua mãe a quem diz ter herdado tal ensinamento do seus 

antepassados: 

 

Ainda me lembro, o lápis era um graveto, quase sempre em forma de uma 

forquilha, e o papel era a terra lamacenta, rente as suas pernas abertas. Mãe 

se abaixava, mas antes cuidadosamente ajuntava e enrolava a saia, para 

prendê-la entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo quase 

alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas 

pernas. (EVARISTO, 2013)    

 

Em suas histórias, as mulheres negras são marcadas pelo cotidiano, nas lutas pela 

sobrevivência, na criação dos filhos. Ela mesma afirma que as “Escrevivências” nascem 

imunes ao que ela é, às suas experiências, e vivências. Ela escreve uma vivência, que pode ser 

ou não, a real, vivida por ela, mas que pode se com (fundir) com a de si mesma: 

 

Na origem da minha escrita ouço os gritos, os chamados das vizinhas 

debruçadas sobre as janelas, ou nos vãos das portas contando em voz alta 

uma para outras as suas mazelas, assim como as suas alegrias. Como ouvi 
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conversas de mulheres! Falar e ouvir entre nós, era talvez a única defesa, o 

único remédio que possuíamos. Venho de uma família em que as mulheres, 

mesmo não estando totalmente livres de uma dominação machista, primeira 

a dos patrões, depois a dos homens seus familiares, raramente se permitiam 

fragilizar. Como “cabeça” da família, elas construíam um mundo próprio, 

muitas vezes distantes e independentes de seus homens e mormente para 

apoiá-los depois. Talvez por isso tantas personagens femininas em meus 

poemas e em minhas narrativas? Pergunto sobre isto, não afirmo. 

(EVARISTO, 2013)    

 

Para Conceição Evaristo, tecer a escrita é refletir sobre as condições sociais, as 

relações amorosas eróticas e, também a família, o ser mulher, o ser negra. Tecer a escrita é 

gerar e conceber os sonhos: 

 

[...] a escrita abarcava estas duas possibilidades. Fugir para sonhar e inserir-

se para modificar. Essa inserção para mim pedia a escrita. [...] eu já havia 

entendido a precariedade da vida que nos era oferecida, aos poucos fui 

ganhando uma consciência. Consciência que compromete a minha escrita 

como um lugar de auto-afirmação de minhas particularidades, de minhas 

especificidades como sujeito-mulher-negra”. (EVARISTO, 2007, p. 15)  

 

Evaristo toma como diferencial a escrita de sua mãe, uma escrita comprometida de 

traços e corpo de si e de outras mulheres, além de um diário escrito por ela. Ela então se 

indaga como pode tantas mulheres nascidas e criadas em ambientes não letrados e que no 

máximo eram semi-alfabetizados, ultrapassarem a omissão da leitura a buscarem a escrita? 

 

Tento responder. Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que se 

o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os 

limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo 

próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no 

interior do mundo. E, em se tratando de um ato empreendido por mulheres 

negras, que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos 

lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de 

insubordinação. Insubordinação que pode se evidenciar, muitas vezes, desde 

uma escrita que fere “as normas cultas” da língua, caso exemplar o de 

Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria narrada. 

(EVARISTO, 2013)    

 

Pode-se perceber que durante os primeiros anos os relatos orais que Conceição 

Evaristo ouvia das pessoas ao seu redor, serviram para alimentar seu imaginário além de 

delinear o que seria futuramente sua característica de escrita embasada nas “escrevivências”. 

A sua condição e o ambiente onde viveu durante toda sua infância fez com que Conceição 

tomasse para si uma luta que não se torna apenas dela, mas de todos aqueles que sabem que 

há muito mais por detrás do que conta a história. A sua percepção como negra traz uma 

realidade aplicável também nos dias de hoje 
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Uma espécie de notificação indicando o nascimento de um bebê do sexo 

feminino e de cor parda, filho da senhora tal, que seria ela [a mãe de 

Conceição]. Tive esse registro de nascimento comigo durante muito tempo. 

Impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade 

que me pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia, sim, sempre soube, que 

sou negra. (EVARISTO, 2009, p. 1-2). (grifo no original). 

 

Diante da realidade da época Evaristo demonstra uma sensibilidade impar ao se 

reconhecer como negra e não parda, e demonstra seu posicionamento politico e característico 

de sua escrita ao afirmar e questionar a sua cor. Mas isso fica tão explicito visto as diferenças 

e o que Conceição chama de apartheid geográfico que ela experimentou no ambiente escolar 

 

Foi em uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes 

para uns, e nefastas para outros, que descobri com mais intensidade a nossa 

condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário 

experimentei um „apartheid‟ escolar. O prédio era uma construção de dois 

andares. No andar superior, ficavam as classes dos mais adiantados, dos que 

recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, dos que cantavam e 

dançavam nas festas e das meninas que coroavam Nossa Senhora. O ensino 

religioso era obrigatório e ali como na igreja os anjos eram loiros, sempre. 

Passei o curso primário, quase todo, desejando ser aluna de umas das salas 

do andar superior. Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos pobres e eu sempre 

ficávamos alocados nas classes do porão do prédio. Porões da escola, porões 

dos navios. (EVARISTO, 2009, p. 1-2).   

 

Como escritora contemporânea Conceição não descarta a herança escravocrata do 

nosso país em suas narrativas, mostrando como os menos favorecidos tem sua identidade 

fragmentada bem como seus laços de pertencimento, as personagens femininas trazem 

situações de abuso e opressão aliado ao gênero, cor, raça e condição econômica em que 

vivem.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica, teses, artigos científicos, dissertações e 

livros serão utilizados como base para compreender e explicar como a caraterística de escrita 

de Conceição Evaristo (escrevivências) é tão importante para as questões levantadas em suas 

obras. A análise do livro Ponciá Vicêncio serviu para exemplificar através de recortes de 

partes do livro como as escolhas das palavras feitas pela escritora revelam seu total 

envolvimento e necessidade de que a sua escrita mostre uma realidade que foi por muitos 

autores negada em relação à figura do negro na literatura brasileira. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa já que a partir da obra foram analisadas questões 

que estão sendo discutidas na atualidade, como a questão social de identidade e a 

marginalização do negro em uma nação que defende a igualdade racial. 

O referencial teórico baseia-se nos estudos de Conceição Evaristo (2003), Silviano 

Santiago (2004), Pessanha e Brito (2006), Adeítalo Pinho (2011), Roger Bastide (1992). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 IDENTIDADE, MEMÓRIA, E DESAFIOS NA OBRA PONCIÁ VICÊNCIO 

 

 

           Identidade é uma das questões levantadas em Ponciá Vicêncio primeiro romance de 

Conceição Evaristo, e traz as agruras da personagem que dá nome à obra. Ponciá vivia em um 

mundo que pra ela não havia esperança, interligando passado e presente através do nome e do 

traço que lhe permitiria ser alguém. 

A identidade permite que uma pessoa possa ser reconhecida, quando se consolida a 

noção do “eu”, o sujeito começa a compreender quem realmente é. Temos assim a 

consciência da importância da identidade, uma vez que dispomos da memória e dela vem 

parte de nosso próprio reconhecimento sem isso a pessoa acaba perdendo parte de sua 

essência.  

A identidade pessoal passa a ser desconhecida quando mudamos o ponto de vista, mas é 

evidente que o processo de transformação não se altera quando temos a convicção do que 

somos. Vivemos uma espécie de diálogo íntimo e esta característica é uma parte de nossa 

identidade pessoal. Nossa individualidade pode ser compartilhada a partir de fatores externos 

que mudam nossa percepção individual sobre quem somos. A língua, nossa cultura e 

tradições, a nacionalidade.  

 

Quando mais nova, sonhara até outro nome para si. Não gostava daquele que 

lhe deram. Menina tinha o hábito de ir à beira do rio e lá, se mirando nas 

águas, gritava o próprio nome: Ponciá Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se 

como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder 

dentro de si. Inventava outros. Panda, malenga, Quieti, nenhum lhe pertencia 

também [...] A cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem nome. Sentia-

se ninguém. Tinha, então, vontade de choros e risos. (EVARISTO, 2003, p. 

16). 

 

Esta reflexão sobre o peso do Sobrenome Vicêncio que nada mais era que uma 

herança da escravidão negra, uma marca do coronelismo passada por três gerações, que fez 

com que Ponciá o renegasse de tanta dor que ele carregava essa falta de pertencimento, esse 

vazio que a fez buscar algo que fizesse sentido, uma identidade que não lhe torturasse. 
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A menina achou o nome ainda mais estranho quando aprendeu a ler e 

escrever: doía-lhe colocar o acento em Ponciá, “era como se estivesse 

lançando sobre si mesma uma lâmina afiada a tortura-lhe o corpo”.  

 

[...] Já adulta, cada vez chamando por ela mesma”, e pediu ao marido que 

não se dirigisse mais a ela usando aquele nome. “Ele, espantado, perguntou-

lhe como a chamaria então. Olhando fundo e desesperadamente nos olhos 

dele, ela respondeu que poderia chamá-la de nada‟. (EVARISTO, 2003, p. 

19-20).  

  

Ponciá era muito ligada ao avô e tinha uma mania de imitá-lo. Era estranho, mas 

talvez em sua busca por uma identidade, a figura do mesmo era o mais próximo que Ponciá 

poderia estar isso moldava sua personalidade e estabelecia um elo entre o presente e o 

passado, entre sua ancestralidade. 

 

Um dia a mãe, com ela nos braços estava de pé junto ao fogão a lenha, 

olhando a dança do fogo sob a panela fervente, quando a menina veio 

escorregando mole. Veio forçando a descida pelo colo da mãe e pondo-se de 

pé, começou as andanças. Surpresa maior não foi pelo fato de a menina ter 

andado repentinamente, mas pelo modo. Andava com um dos braços 

escondido às costas e tinha a mãozinha fechada como se fosse cotó. Fazia 

quase um ano que Vô Vicêncio tinha morrido. Todos deram de perguntar por 

que ela andava assim. Quando o avô morreu, a menina era tão pequena! 

Como agora imitava o avô. Todos se assustavam. A mãe e a madrinha 

benziam-se quando olhavam para Ponciá Vicêncio. Só o pai aceitava. Só ele 

não se espantou ao ver o braço cotó da menina. Só ele tomou como natural a 

parecença dela com o pai dele. (EVARISTO, 2003, p.16). 

 

Ponciá e a mãe trabalhavam com o barro, Ponciá era muito boa no oficio. Carregava 

consigo a figura do avô que ela fizera em barro. A mãe de Ponciá viu-se assustada com a 

menina, que primeiro começou a imitar o avô com o andar de braço pra trás (para imitar o 

braço cotoco) depois a figura de barro que era igualzinho ao mesmo, às costas encurvada, a 

magreza... A mãe de Ponciá teve vontade de quebrar, mas apenas o guardou dentro de uma 

caixa no qual ela achou ouvir, risos e choros, choro-gargalhadas como o avô de Ponciá 

costumava fazer. O pai de Ponciá ficou surpreso, mas não sabia como expressar-se, apenas 

indagou a menina, por fim, apenas a entregou e questionou a mulher por que aquilo a 

assustava tanto. O pai de Ponciá era diferente do avô da menina e não sabia se o amava ou 

odiava 

 

Tivera vários sentimentos em relação homem. Quando menino, ainda 

pequeno, tivera, talvez, medo, respeito, amor. Depois de tudo, pavor, ódio, e 

vergonha, muita vergonha, quando o pai começou a rir e chorar e ao mesmo 

tempo, como também a dizer coisas não inteligíveis. (EVARISTO, 2003, 

p.22)    
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O desejo do pai de Ponciá na época era que o avô morresse. Sabia que este dia não 

demoraria a chegar, e pensou então em abreviar a passagem do homem para o plano superior, 

tentou fazer isto sacudindo-o pelos ombros mais o homem ria e chorava desesperadamente, 

loucura? O pai de Ponciá sabia, porém, que algo seria bem mais efetivo: as palavras, as 

lembranças, a memória. A língua fere e a memória rasga, lembranças e fatos dolorosos vão 

matando o ser, e possivelmente rememorar tais coisas também doa na pessoa que revive tais 

memórias 

 

O pai de Ponciá sabia , porem como abreviar a vida do velho. Era só trazer a 

atenção dele para o fato. Iniciou as perguntas, desistiu. Sabia que se fizesse o 

pai relembrar de tudo, se ferisse a memória dele, o homem morreria de vez. 

Morreria de todas as mortes. Abriu a boca, novamente ensaiou as palavras. 

Parou. Relembrar o fato era como sorver a própria morte, era matar a si 

próprio também. (EVARISTO, 2003, p. 23) 

  

As relações estabelecidas dentro da obra, esse movimento de “ir e vir”, essa relação 

entre espaço e tempo traz a importância da memória na construção da identidade. As 

memórias de Ponciá da sua infância a levavam a um estado emocional de reflexão, ela perdia 

parte do tempo rememorando fatos passados. Uma maneira de refugiar-se frente á 

desesperança e ao peso da vida adulta. 

 

Naquela época Ponciá Vicêncio gostava de ser menina. Gostava de ser ela 

própria. Gostava de tudo. Gostava da roça, do rio que corria entre as pedras, 

gostava dos pés de pequi, dos pés de coco-de-catarro, das canas e do 

milharal. Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé. Elas 

eram altas, e quando dava o vento, dançavam. Ponciá corria e brincava entre 

elas. O tempo corria também. Ela nem via. O vento soprava no milharal, as 

bonecas dobravam até o chão. Ponciá Vicêncio ria. (EVARISTO, 2003, p. 

13). 

 

Segundo Halbwachs o indivíduo que lembra está inserido na sociedade na qual sempre 

possui um ou mais grupos de referência, a memória é então sempre construída em grupo, 

sendo que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”, como se 

pode ver, o trabalho do sujeito no processo de rememoração não é descartado, visto que as 

“lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos 

em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece 

porque jamais estamos sós” (HALBWACHS, 2013, p. 30 apud SILVA, 2011, p.2).  
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Ponciá é uma personagem que “escuta os passos” do passado como diz Maria José 

Somerlate e se compraz com a rica memória, os laços de afetos perdidos a saudade e a 

solidão. Não estamos sós pois Conceição consegue em sua obra fazer com que nós 

reconheçamos ali algo da história dentro da gente, seja pela falta de privilégios, pela 

importância da oralidade, das histórias contadas pelos pais, avós,  seja pela subalternidade. 

Uma passagem do livro sobre o pai de Ponciá choca e traz uma realidade que de outras 

formas podemos ver em filmes até atuais que retratam a face mais dolorosa da escravidão. O 

pai de Ponciá filho de ex-escravos crescera na fazenda e levava a mesma vida que os pais, era 

pajem do sinhô-moço, tinha como obrigação brincar com o garotinho, o cavalo do mocinho. O 

mocinho nos romances é aquele herói idealizado por nós como alguém que fará o bem que 

acabará com as injustiças. No caso do conto o mocinho nada mais era que o filho branco do 

coronel que comparava aquele o qual o servia como um animal para que ele sonhasse com 

suas aventuras. Mas isto não era pouco para o que o menino viria a fazer  

Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a 

boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía 

escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Sinhô moço ria, 

ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da 

urina ou se o sabor de suas lágrimas. Naquela noite teve mais ódio ainda do 

pai. Se eram livres, porque continuavam ali? Porque, então tantos e tantas 

negras na senzala? Porque tantos não se arribavam à procura de outros 

lugares e trabalhos? (EVARISTO, 2003, p.17) 

O pai de Ponciá contestava a“ liberdade” pois, sendo humilhado de tal forma, como 

poderia ser uma pessoa livre? O respeito pela autoridade do pai. Autoridade demonstrada 

através da violência, pois o avô de Ponciá batia em seu pai com tamanha crueldade que o 

temor tomava conta do menino. E assim o avô buscava respostas no tempo para a vida que 

tinham. 

Sem perspectiva para o futuro e sem ter os mesmos direitos para aprender, pois para 

quê um negro iria querer saber ler e escrever? Em que isso ia lhe servir na lida diária da 

fazenda? Será que possuem capacidade para aprender como os brancos? 

 

O homem não encarou o menino. Olhou o tempo como se buscasse no 

passado, no presente e no futuro uma resposta precisa, mas que estava a lhe 

fugir sempre. Pajem do sinhô-moço, escravo do sinhô-moço, tudo do sinhô-

moço, nada do sinhô-moço. Um dia o coronelzinho, que já sabia ler, ficou 

curioso para ver se negro aprendia os sinais, as letras de branco e começou a 

ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo ao ensinamento do 

distraído mestre. Em pouco tempo reconhecia todas as letras. Quando sinhô-

moço se certificou de que o negro aprendia, parou a brincadeira. Negro 

aprendia sim! Mas o que o negro ia fazer com o saber de branco? O pai de 



25 
 

Ponciá Vicêncio, em matéria de livros e letras, nunca foi além daquele saber. 

(EVARISTO, 2003, p. 18) 

 

À ausência de possibilidades acarretava à falta de mobilidade social, eles estavam 

fadados à subalternidade e a marginalidade. Violentando-se diariamente para servir a 

chamada elite e sem enxergar a igualdade nos direitos. Esta falta de “visão” paralisava os que 

ali nasciam, Ponciá ali nasceu, cresceu e se casou, e o seu marido não era diferente dos outros 

homens que ali eram criados, de certa forma a violência e repreensão que recebiam naquela 

lugar moldavam o caráter moral e social daqueles homens e eles “descontavam” os dissabores 

da vida no que estivesse mais próximo, no caso do marido de Ponciá, ela servia como meio 

para descarga de raiva e ódio do marido, isso fazia com que ela não tivesse prazer algum em 

cuidar da casa e refletir o que ainda fazia com aquele homem, já que não sentia nem mesmo 

prazer sexual, prazer este ao qual ela conheceu ainda na infância. 

 

Ponciá Vicêncio interrompeu os pensamentos lembranças, levantou-se 

endireitando as costas que ardiam pelo soco recebido do homem e foi 

vagarosamente arrumar a comida. Olhou para ele, que se havia assentado na 

cama imunda, e se sentiu mais ainda desgostosa da vida. O que ela estava 

fazendo ao lado daquele homem? Nem prazer os dois tinham mais. 

Lembrou-se, então, de quando viveu o prazer pela primeira vez. Estava com 

11 anos talvez. Tinha acabado de passar por debaixo do arco-íris. 

Apavorada, deitou-se do outro lado no chão, e começou a apalpar o corpo 

para ver se tinha sofrido alguma modificação. Quando tocou lá entre as 

pernas, sentiu um ligeiro arrepio. Tocou de novo, embora sentisse medo, 

estava bom. Tocou mais e mais lá dentro e o prazer chegou apesar do 

espanto e do receio. (EVARISTO 2003, p. 24). 

 

O despertar de Ponciá se deu quando já cansada questionou a Deus aquela vida. “Seria 

isto vida, meu Deus?”. Ela já não tinha condições de suportar tudo aquilo. Ao menos sua 

fraqueza ainda não alcançara o ponto de encorajá-la a morrer, mas fez com que decidisse 

mudar. Eram dias de luta e sem glória, homens e mulheres e crianças na servidão para apenas 

viver um dia de cada vez como porcos no abatedouro a comer e a dormir a plantar e entregar o 

que colhiam para os coronéis e estarem cada vez mais pobres. Ponciá teve então esperança, 

esperança de que o melhor podia então existir. 

Confiante ela então seguiu seu destino foi para cidade, se encantou ao chegar com as 

imagens dos santos na Igreja, rezou a Ave-Maria e ali na porta da igreja ela perguntou às 

Senhoras, contava a necessidade de um emprego. Com muito esforço conseguiu comprar um 

barraco na periferia nos arredores da cidade. Voltou para a vila, o tempo passava e algumas 

coisas iam mudando, como a compra de terras pelos negros após a alforria, era pouco se 
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comparado ao patrimônio dos senhores brancos que foram conquistados com o suor do 

trabalho de cada um. 

Assim como Ponciá seu irmão Luandi também buscou algo diferente para sua vida 

escolhera a carreira militar e fora trabalhar em uma delegacia na cidade. Certa vez ele buscou 

os conselhos de Nêngua Kainda, uma velha senhora a quem todos respeitavam, uma espécie 

de matriarca 

 

Foi também nesses dias de espera que Luandi foi visitar a velha Nêngua 

Kainda e pedir a bênção dela. A mulher velha, muito velha como o tempo, 

parecia uma miragem. Só os olhos denunciavam a força não pronunciada de 

seu existir. O som de sua boca era quase inaudível, enquanto seu olhar 

penetrante vazava todo e qualquer corpo que se apresentava diante dela. 

Nêngua Kainda, falando à língua que só os mais velhos entendiam, abençoou 

Luandi (EVARISTO, 2003, p. 94) 

 

Luandi estava gostando de uma mulher a qual conhecera durante um passeio na rua da 

feira de mulheres, Bilisa era seu nome. Bilisa fazia vida. Assim como Ponciá tinha saído da 

roça e ido para cidade com o intuito de juntar dinheiro e retornar para casa para buscar seus 

pais e irmãos. Fora trabalhar numa casa de família aonde ia juntando dinheiro, dinheiro esse 

que guardava no fundo do armário, e que acabou sumindo. Ninguém entrava no seu quanto 

apenas o filho do senhores da casa que incentivado pelo pai dormia às vezes com ela. No fim 

das contas a pobre saiu como errada pois a mãe do moço achava tudo uma calúnia e não 

acreditava na ideia do filho está dormindo com a empregada. Bilisa começou então a se deitar 

com os companheiros de roça 

 

Um dia, um homem enciumado chamou Bilisa de puta. A moça nem ligou. 

Puta é gostar do prazer. Eu sou. Puta é esconder no mato com quem eu 

quero? Eu sou. Puta é não abrir as pernas pra quem eu não quero? Eu sou. E, 

agora, novamente era chamada de puta pela patroa, só porque contou de 

repente que o rapaz dormia com ela. Tinha a impressão de que a patroa 

sabia. Não, ela não devia ter gostado era da história do dinheiro. Bilisa 

estava cansada. Tinha de começar tudo de novo. Não, não começaria 

mesmo! A cozinha, a arrumação da casa, o tanque, o ferro de passar roupa... 

haveria de ganhar dinheiro mais rapidamente. (EVARISTO, 2003, p. 99). 

 

Bilisa era “desaforada” como dizem no linguajar popular, era uma mulher forte e não 

tinha vergonha do que fazia. Ninguém poderia julgá-la pois ninguém sabia o que havia por 

detrás dos atos que a levaram para aquela vida. 
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4.2 A ESCREVIVÊNCIA EM PONCIÁ VICÊNCIO O CONTRASTE DA OBRA 

COM A ATUALIDADE 

 

 

Dentro de toda obra temos exemplos da história de luta dos negros. Com Ponciá 

Vicêncio temos a visão a partir de uma personagem feminina, uma mulher como muitas 

outras que em meio à desesperança pela vida que vivia, resolveu mudar, migrando assim para 

cidade em busca de melhorias. Temos a mãe de Ponciá figura materna, responsável pelo lar e 

pela educação dos filhos e os cuidados com o marido. Temos Nengua Kainda, essa mulher tão 

velha quanto tempo ao qual podemos associar a aquela pessoa que possuía a sabedoria. A 

sabedoria da vida, das lutas diárias, de quem tinha visto, ouvido e sentido de tudo com o 

passar dos anos. Temos Bilisa e quem somos nós e quem eram aqueles para julgar sua posição 

ao decidir ser ”puta”. 

Não podemos nos esquecer do vô Vicêncio um Senhor marcado pela escravidão. Que 

parecia ter uma esquizofrenia grave, e que nada mais era que um misto de emoções um 

turbilhão que ele guardava dentro de si. O pai de Ponciá que foi também marcado pela 

herança da escravidão, desde menino servindo ao sinhô-moço. O velho soldado Nestor. E 

Luandi o irmão de Ponciá, um jovem sonhador que queria torna-se um soldado. 

Todos estes personagens contam um pouco da história dos negros no nosso país e 

contrastam com a realidade da nossa sociedade: os sonhos, a busca por uma vida melhor, o 

cansaço pela luta diária, a distância da família. A herança de um país que se adequou aos 

moldes europeus e negou a participação do negro. Um país que hoje usa o slogan “Um país de 

todos” para retratar a desigualdade escancarada. 

Conceição Evaristo consegue através de suas obras trazer realidade que ela por sua vez 

não viveu. Mais que através das histórias e do conhecimento que adquiriu ao longo dos anos 

com estudos e pesquisas e sua participação em grupos que buscam assegurar os direitos e 

visibilizar o negro e sua trajetória 

 

A meu ver, em se tratando de pensar o sujeito autoral marcado por 

experiências de exclusão, não creio ser possível à negativa de que existe uma 

articulação entre o fazer literário e o contexto social em que se esse sujeito 

autoral está inserido. Acredito que determinadas experiências forjam escritas 

ora mais, ora menos contaminadas pela condição biográfica do autor e do 

drama existencial enfrentado por ele. E quando esta escrita nega totalmente 

as experiências de exclusão vividas pelo autor, ou pelo grupo ao qual 

originalmente ele pertence, há que se atentar para o silenciamento, para o 

recalcado no texto. (EVARISTO, 2011, p. 132) 
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Conceição vem de origem humilde fora criada em lugares subalternizados por sua mãe 

autodidata, o que chama atenção era a maneira que a mãe aprendeu a ler de maneira curiosa. 

Ouvindo o rádio ela aprendia as horas, quando era anunciada na rádio ela corria para olhar o 

relógio. Fazia anotações, e escrevia em um diário. E ela assim ensinou a Conceição a ler e 

escrever. No romance Ponciá aprendeu a “juntar as letras” com o pai, que passou o pouco que 

havia aprendido com o senhor moço para a menina. Isso era uma face do analfabetismo no 

nosso país, analfabetismo que continua a ser perpetuado nos dias atuais seja pelas questões 

econômicas ou pelas questões sociais. 

 

O maior drama do analfabetismo no Brasil é o de ter ele servido de adubo 

para a mídia eletrônica do entretenimento, com o consequente 

desenraizamento cultural da imprensa escrita. O brasileiro aprendeu a 

escutar rádio e a ver televisão: poucos sabem ou querem ler. Essa afirmativa 

desconcertante não recobre apenas a camada dos desprivilegiados, ela virou 

consenso nacional a partir da ditadura militar de 1964. (SAVIANI, 2004 

p.64). 

 

Tardiamente Conceição Evaristo foi para escola, para os negros em Ponciá Vicêncio 

não havia muito do que aprender, bastava a poucos saber assinar seu nome. Será que 

necessariamente o intelectual nasce em lugar privilegiado? Nesta relação de privilégios o 

reconhecimento de Conceição como mulher negra revela a importância da sua identidade. 

Para Ponciá pesava o sobrenome fruto da herança escravocrata do nosso país. Para Conceição 

a questão racial foi o que fortaleceu a proximidade com o povo negro e ascendeu a divisão 

entre a “casa grande e a senzala”. Ao buscar o melhor mesmo sem o investimento daqueles 

que podiam ajudar, pois sua mãe trabalhava na casa de pessoas ligadas a literatura, como ela 

mesma diz estava rompendo com o paradigma, a herança subalterna deixando de se tornar 

uma cozinheira, uma babá. Ela percebe que a leitura e tudo que estava a aprender fará a 

diferença e traz um trecho sobre a questão em que o irmão de Ponciá tem essa percepção. 

 

Assim como antes acreditava que ser soldado era a única e melhor maneira 

de ser, tinha feito agora uma nova descoberta. Compreendera que sua vida, 

um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria, se 

se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Descobria também que não 

bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra 

sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era 

preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que 

ficara para trás. E perceber que, por baixo da assinatura do próprio punho, 

outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes-agora-

depois-e-do-depois-ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que 
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foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. (EVARISTO, 2003, p. 

126-127) 

 

O fato de seu tio ter lutado a 2° guerra também pode ter influenciado no personagem 

do irmão de Ponciá, o Luandi. Já que ele também foi responsável por ensinar muitas coisas a 

Evaristo, foi com ele que ela teve a primeira noção de negritude. A cultura oral era muito 

importante e Evaristo intermediava a mesma com textos. As memórias formavam um legado 

cultural. Ao fim do romance isso fica ainda mais perceptível  

 

Suas mãos seguiam reinventando sempre e sempre. E quando quase 

interrompia o manuseio da arte, era como se perseguisse o manuseio da vida, 

buscando fundir tudo num ato só, igualando as faces da moeda. 

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. 127-128) 

 

Se tratando da escrita, não se pode deixar de destacar que não só o fato de ser 

contaminada pelas vivências de Evaristo, mas a escolha das palavras para dar tom e 

diferenciar seus textos. A escritora não nega que gosta de inventar, o que a ajudou nessa 

questão foi sua experiência com a palavra oral, mas que não perde a vista que está trabalhando 

com a arte das palavras, com a literatura. O uso de expressões de dentro do âmbito familiar, 

do dialeto mineiro também é utilizado. O desejo de Evaristo é escrever a ficção como se 

estivesse escrevendo a realidade. Alguns exemplos destas escolhas de vocabulário são. 

“Sorver” (p.23); “inteligíveis” (p.22); “malenga, Queti” (p.16), “parecença” (p.16); 

“inaudível” (p.94); angorô (p.128) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa sobre as questões abordadas no romance Ponciá Vicêncio 

permitiram a análise da característica de escrita de Conceição Evaristo. Através do romance e 

da trama vivida pela personagem principal foi possível perceber as questões levantadas pela 

escritora que se referem ao negro na sociedade brasileira e na literatura. 

Para que este trabalho fosse realizado foi necessária à leitura da obra Ponciá Vicêncio, 

personagem principal do romance que dá nome ao livro onde foi possível perceber assuntos 

como a memória, as questões sociais e culturais presentes no romance e que de certa forma 

retratam a realidade da sociedade brasileira no passado. 

A representação do negro nas obras literárias sempre foi questionada, assim como a 

invisibilidade de autores(as) negros que possuíssem maior propriedade em falar sobre 

questões pertinentes a si próprio. Que questões? A marginalização, a posição subalterna, e a 

inferiorização no que diz respeito à capacidade intelectual. A história contada pelos livros de 

história e principalmente pelas literaturas canônicas não levam em conta a “voz” das 

chamadas minorias, e assim as pessoas acabam se prendendo a produções artísticas como 

filmes e novelas produzidas através destas histórias, este olhar colonizador e eurocêntrico. 

Quando Conceição Evaristo, escritora, mulher, negra escreve sobre personagens como 

Ponciá Vicêncio ela traz visibilidade, tons e formas que em outros romances são 

simplesmente “folclorizados”. Quem fica insensível ao ler sobre o trecho em que o sinhô-

moço urina na boca do pai de Ponciá Vicêncio? Alguém tem dúvida que isso não tenha 

ocorrido em algum momento na nossa história? Pois muitas formas de castigos e maus tratos 

eram utilizados para reprimir os negros. E os devaneios de Ponciá, a violência sofrida pelo 

marido, o sonho de Luandi visto com desdém pela velha Kainda, a loucura do Vô Vicêncio. 

Personagens que Evaristo caracterizou e retratou de tal forma que não conseguimos ficar 

alheios, Cada um de certa forma nos remete a uma história, uma novela, um filme a realidade 

da herança do regime escravocrata no nosso país. As desigualdades, o conceito deturpado de 

nação, onde o negro deveria ser apagado reflete nas questões atuais que estão em voga 

atualmente. A questão da identidade, do sistema de cotas, do empoderamento feminino, da 

criminalização ligada aos negros de baixa renda que vivem nas periferias. 

Quando Conceição Evaristo traz isso à tona de forma literal e tão real ela mostra que 

suas Escrevivências nada mais são, do que uma forma de lutar utilizando-se das armas que 

trazem liberdade e consciência. Porque ler nos faz conhecer o mundo sem sair de casa e nos 
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enriquece culturalmente, além de nos trazer consciência sobre a real situação da nossa 

sociedade. 

Há muitos trabalhos sobre Conceição Evaristo e sua literatura “de dentro pra fora”, 

esse é apenas mais um que complementará e servirá como base para outros estudantes e 

pesquisadores. 

A autora dessa pesquisa conclui que Conceição Evaristo consegue passar através de 

seu romance Ponciá Vicêncio uma realidade que mesmo não sendo vivida foi escrita de forma 

intensa, e que as escolhas das palavras em alguns trechos bem como a forma detalhada com 

que a autora retrata tais passagens faz com que sejamos projetados e aguçam nossas reflexões 

e imaginário. As questões que são abarcadas na obra refletem questões atuais e nos aproxima 

das dificuldades da época vividas pelos personagens. É nítido que o reconhecimento e 

representação de Conceição Evaristo como autora de obras de autoria feminina ressaltam a 

importância e abrem espaço para as mulheres no campo da escrita. 
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