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RESUMO 

 

O presente trabalho visou ao estudo comparativo de duas obras literárias: Ponciá 

Vicêncio e O alegre canto da perdiz, de Conceição Evaristo e Paulina Chiziane, 

respectivamente. Baseando-se principalmente em Bell Hooks, Angela Davis, Gayatri 

Spivak, Florestan Fernandes, Frantz Fanon, Zilá Bernd, Pierre Bourdieu, Cuti, 

Eduardo de Assis Duarte, Maria Nazareth Soares Fonseca, Terezinha Taborda 

Moreira, Ana Mafalda Leite, Inocência Mata, Laura Cavalcante Padilha, foram 

estudadas, nas duas obras, as encenações do silenciamento ao qual a mulher negra 

foi relegada ao longo da história literária, no Brasil, devido ao racismo e ao 

patriarcalismo, e em Moçambique, além desses, às regras da tradição. A análise 

pretende mostrar como as autoras romperam esse silenciamento por meio da 

literatura. Considera que tanto a mulher negra construída como personagem tanto 

aquela que assume a escrita como pertença são ressignificadas nas escritas das 

autoras, pois essas, mesmo encontrando inúmeros obstáculos nesse campo de 

atuação, constituíram a escrita literária como espaço para se expressarem e 

ocuparem lugar de destaque na sociedade. 

  

Palavras-chave: Conceição Evaristo, Paulina Chiziane, escrita literária, gênero, 

silenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed at the comparative study of two literary works: Poncia Vicencio 

and O alegre canto da perdiz, by Conceição Evaristo and Paulina Chiziane, 

respectively. Based mainly on Bell Hooks, Angela Davis, Gayatry Spivak, Florestan 

Fernandes, Frantz Fanon, Zilá Bernd, Pierre Bourdieu, Cuti, Eduardo de Assis 

Duarte, Maria Nazareth Soares Fonseca, Terezinha Taborda Moreira, Ana Mafalda 

Leite, Inocência Mata, Laura Cavalcante Padilha, in the two works, the scenes of 

silence were studied in which the black woman was relegated throughout literary 

history, in Brazil due to racism and patriarchalism, and in Mozambique, besides 

these, also due to the rules of tradition. The analysis intends to show how the authors 

broke this silencing through literature. It considers that both the black woman built as 

a character as the one who assumes the writing as belonging are re-written in the 

writings of the authors, later, even finding numerous obstacles in this field of action, 

constituted literary writing as a space to express and occupy a prominent place in 

society. 

 

Key words: Conceição Evaristo, Paulina Chiziane, literary writing, genre, silencing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUME 

 

El objetivo de este artículo es el estudio comparativo de dos obras literarias: Ponciá 

Vicêncio y O alegre canto da perdiz, de Conceição Evaristo y Paula Chiziane, 

respectivamente. Teniendo como referencia en Bell Hooks, Angela Davis, Gayatri 

Spivak, Florestan Fernandez, Franz Fanon, Zilá Bernd, Pierre Bourdieu, Cuti, 

Eduardo de Assis Duarte, Maria Nazareth Soares Fonseca, Terezinha Taborda 

Moreira, Ana Mafalda Leite, Inocência Mata, Laura Cavalcante Padilha, Fueron 

estudiados, en las obras, las escenificaciones del silenciamiento al cual la mujer 

negra fue relegada a lo largo de la historia literaria, en el Brasil debido al racismo y al 

patriarcalismo, y en Mozambique, además de estos, debido también a reglas 

tradicionales. Este análisis busca mostrar como las autoras rompieron ese silenciar a 

través de la literatura. Considera que tanto la mujer negra construida como 

personaje como aquella que asume la escrita como suya son renovadas y 

valorizadas, en los escritos de las autoras, pues estas, a pesar de encontrar 

incontables obstáculos en este campo de actuación, constituyeron la escrita literaria 

como espacio para expresarse y ocupar un lugar de destaque en la sociedad. 

Palabras claves: Conceição Evaristo, Paulina Chiziane, escrita literaria, 

genero, silenciamiento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após mais de quatorze anos trabalhando na educação básica de Viçosa-MG, 

observava o diferente número de alunos provenientes das escolas particulares e 

públicas que adentravam o nível superior e a dificuldade dos pais, geralmente as 

mães, dos alunos das escolas estaduais e municipais, em manter seus filhos nos 

ensinos Fundamental e Médio, geralmente com recursos provenientes do trabalho 

informal, como faxineiras e babás. O que mais me preocupava era a tendência de os 

alunos continuarem o trabalho dos progenitores, permanecendo nesse ciclo de 

poucas oportunidades no nível superior e no mercado de trabalho. 

Outra observação importante refere-se à ausência quase completa de obras 

literárias escritas por autores negros, principalmente mulheres, na biblioteca das 

escolas. Preocupada com essa história única, eurocêntrica, decidi estudar mais a 

fundo as causas dessa ausência, descobrindo que são muito mais complexas do 

que eu imaginava, envolvendo racismo, etnocentrismo, patriarcalismo e ausência de 

editoras interessadas em publicar obras e críticas. 

O trabalho no mestrado envolveu o estudo da literatura negra ou afro-

brasileira, tendo como corpus principalmente a obra Becos da memória, de 

Conceição Evaristo. No doutorado, decidi amadurecer uma ideia que surgiu ainda no 

mestrado, a de investigar a escrita da mulher negra e como ela constrói suas 

personagens, principalmente as femininas, através da relação com o masculino. 

Assim, nesta tese, propus uma discussão sobre a trajetória de escritoras negras 

num campo de produção que, inicialmente, não as acolhia.  

Para propor esta discussão, elegi as obras Ponciá Vicêncio, da escritora 

brasileira Conceição Evaristo, e O alegre canto da perdiz, da escritora 

moçambicana Paulina Chiziane. A decisão de estudar essas duas obras ocorreu por 

sentir a necessidade de, a partir desse estudo, ressaltar a importância dessas 

autoras e de sua produção estética tanto nas universidades quanto nas escolas de 

educação básica, para que não se caia no erro de uma história única, sentença 

cunhada pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2012). É importante 

que este estudo encoraje outros, resgatando outras escritoras que foram esquecidas 

ao longo da história literária, principalmente brasileira, com o mesmo viés temático. 
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Até porque as obras de Conceição Evaristo e Paulina Chiziane são exemplos de 

corpus que crescem cada vez mais nas teses de doutorado, rompendo um histórico 

de estudo de obras masculinas. Isso é extremamente positivo para rever, reler e 

diversificar o cânone. 

Interessou-me muito estudar mais a fundo a representação feminina em um 

espaço em que me encontro inserida como mulher negra e de classe baixa, no qual, 

com frequência, presencio um preconceito velado em relação à mulher negra, em 

uma sociedade patriarcal e racista, sobretudo ao fato de que ela não deve ocupar 

posição de destaque e, caso o faça, tem sua competência questionada com 

frequência. 

A minha decisão de comparar uma escritora brasileira com uma 

moçambicana partiu da situação de que, em Moçambique, diferentemente do Brasil, 

a mulher já ocupa cargos importantes, entretanto, surpreendentemente, precisa 

cumprir regras de submissão estipuladas por uma sociedade patriarcal, ditadas tanto 

pela tradição quanto pelas imposições do colonialismo. Isso é preocupante, uma vez 

que a situação de liberdade no trabalho não significa necessariamente alcançar a 

liberdade no cotidiano social. 

Outro motivo por que me interessei por esse estudo comparativo é que ambas 

as obras são oriundas de contextos que sofreram a colonização portuguesa e foram 

escritas em datas muito próximas, na contemporaneidade. A obra Ponciá Vicêncio 

foi publicada em 2003, 115 anos após o término da escravidão, mas ainda dialoga 

com ela. Já a obra O alegre canto da perdiz foi publicada em 2008, 33 anos após o 

fim da guerra colonial, encenando a permanência de questões específicas da 

colonização, como a violência da desintegração familiar decorrente da escravidão e 

o machismo. Portanto, ambas possuem um viés de exploração e de exclusão 

política, principalmente da mulher negra no Brasil e da mulher em Moçambique. 

Outrossim, escolhi as duas escritoras devido à qualidade de suas obras. Há 

várias teses e dissertações publicadas sobre suas produções literárias em diferentes 

universidades brasileiras, além de serem constantemente convidadas para eventos, 

como palestras, nos seus países e no exterior. De acordo com o Portal Literafro, 

por exemplo, de fevereiro a novembro de 2018, os verbetes de autores renomados, 

como Machado de Assis, tiveram um total de acesso entre mil e dois mil, enquanto o 

de Conceição Evaristo teve mais de vinte e três mil acessos, até mesmo da China. 
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Estudiosos, como Regina Dalcastagnè e Eduardo de Assis Duarte, dentre 

outros, indicam que, no Brasil, quando as personagens negras aparecem nas obras, 

praticamente não falam e têm pouca participação nas ações. Devido a isso, 

julgamos importante analisar como as escritoras romperam com o silenciamento 

imposto às mulheres na e pela literatura nos dois países, quais problemas 

enfrentaram para produzir suas obras e como problematizaram a falta de voz das 

personagens em seus textos, transformando-a em um posicionamento político. 

Evaristo, por exemplo, vai silenciando a protagonista do romance Ponciá Vicêncio à 

medida que ela se frustra. Ela aprende a ler e vai do campo para a cidade em busca 

de uma vida melhor, mas não alcança um emprego digno, apenas o de doméstica e, 

ao morar na favela, não consegue ser mãe. Portanto, silencia-se cada vez mais, 

trocando a falta de voz pela reflexão a respeito da vida de exclusão que leva na 

cidade. Já Chiziane elege o silenciamento como âncora para que as personagens 

principais de sua obra reflitam sobre suas vidas. Assim, ela distancia as demais 

personagens da protagonista Delfina, que, no abandono, quase somente reflete. Já 

a personagem Maria das Dores, ao aparecer nua à beira de um rio, permanece em 

silêncio e não reage aos insultos dos que se aglomeram a seu redor. 

No que diz respeito à biografia de Conceição Evaristo, ela nasceu em 1946, 

em uma favela da zona sul de Belo Horizonte. Conseguiu ingressar no curso 

superior, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apenas aos 25 anos de idade. 

Na década de 1990, entrou para o Quilombhoje, grupo paulistano de escritores 

negros fundado, em 1980, por Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo 

Rodrigues e outros, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-

brasileira na literatura. Participou de várias antologias e publicou as seguintes obras: 

Ponciá Vicêncio (2003) – romance; Becos da memória (2006) – romance; 

Poemas da recordação e outros movimentos (2008); Insubmissas lágrimas de 

mulheres (2011) – contos; Olhos d’água (2014) – contos e Histórias de leves 

enganos e parecenças (2016) – contos. Essas obras têm como temática a 

discriminação racial, questão de gênero e de classe social. Conceição Evaristo 

escreve, faz palestras no Brasil e no exterior, abordando questões relacionadas com 

a literatura e com a cultura brasileira. É mestra em Literatura Brasileira, pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e doutora em Literatura 

Comparada, pela Universidade Federal Fluminense. Sua obra Ponciá Vicêncio foi 



16 
 

traduzida para o Inglês e publicada nos Estados Unidos em 2007. Foi também 

traduzida para o francês, em 2015, pela editora Anacaona. L’historie de Poncia foi 

publicada por Patrick Louis e Paula Anacoana, tradutora e dona da editora que 

publicou a obra. 

Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana que nasceu em Manjacaze, 

província de Gaza, em 4 de junho de 1955. Cresceu nos subúrbios da cidade de 

Maputo, onde estudou. Chegou a participar da Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO), na qual militou durante a juventude. Iniciou a atividade literária em 

1984, publicando contos na Página Literária e na revista Tempo. Publicou os 

seguintes romances: Balada de amor ao vento (1990); Ventos do 

apocalipse (1993), O Sétimo Juramento (2000); Niketche: uma história de 

poligamia (2002); O alegre canto da perdiz (2008); As andorinhas (2013); Na mão 

de Deus (2013); Por que vibram os tambores do além (2013). Os principais temas 

de suas obras são vivências em tempos difíceis, devido à guerra, escravidão e 

colonização, esperança, amor, mulher, além de tradição e modernidade na África. 

Em O alegre canto da perdiz, ela aborda os seguintes temas: o racismo, a 

assimilação, a subjugação de valores africanos aos europeus, a poligamia, as 

relações de subserviência tanto entre nações como entre gêneros. Hoje ela vive e 

trabalha na Zambézia, na região sul de Moçambique.  

A escolha da obra Ponciá Vicêncio entre as demais de Evaristo se deu 

porque nela a escritora trabalha, de forma muito aprofundada e com riqueza 

estética, uma protagonista negra, em uma situação diaspórica, inserida em um 

contexto pós-abolição da escravatura e patriarcal, que a oprime e limita seu espaço 

nas questões tanto socioeconômicas quanto dentro do matrimônio. 

Já a seleção da obra O alegre canto da perdiz dentre as demais obras de 

Chiziane ocorreu devido ao fato de a obra encenar tanto o tempo da colonização 

quanto o imediatamente após a independência, além de escancarar não somente a 

opressão entre brancos e negros, mas também entre negros e trazer como 

personagens mulheres que têm uma participação efetiva na obra, cada uma com 

sua subjetividade e sua arma de resistência em um contexto de opressão. 

São duas obras que têm ganhado prêmios e sido homenageadas e estudadas 

com frequência, conforme se pode observar pela profusão de estudos que se 
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debruçam sobre suas obras (Vide Anexo I desta tese). Esse anexo tem como função 

facilitar a pesquisa de outras pessoas que se interessem por essas autoras e suas 

obras. 

Em relação a Conceição Evaristo, esses trabalhos abordam os seguintes 

temas: o gênero e a raça conjugados com o espaço; o preconceito racial, a 

identidade, a memória e a pós-independência, a tradição e o lugar ocupado por 

Evaristo nos polissistemas brasileiro e estadunidense; o sagrado e o profano; a 

relatividade da beleza dos corpos; o contra discurso dos Cadernos Negros; a 

literatura como forma de resistência; a diáspora; os embates entre o feminino e o 

masculino; a literatura como rasura da memória, da história e da literatura oficial; a 

alteridade e a subalternidade.  

Em relação a Paulina Chiziane, esses trabalhos abordam os seguintes temas: 

a construção identitária das personagens; a reconstrução da identidade coletiva e/ou 

individual; as negociações transculturais; o gesto testemunhal por meio da literatura; 

a loucura; as diferentes tradições culturais das comunidades moçambicanas; a 

tradição e o catolicismo; a escrita como forma de resistência; a etnia e a memória; a 

alteridade, a exclusão e o silêncio da mulher como potência.  

Consideramos importante destacar as teses que têm algo em comum com 

nosso estudo. A primeira é De mitos e silêncios: nas águas do feminino pelos 

romances de Paulina Chiziane, de Elaine Gonçalves Costa. O que aproxima essa 

tese desta análise é o viés da visão feminina crítica sobre o meio em que as 

personagens estão inseridas. O distanciamento se dá porque essa se relaciona à 

visão mítica da mulher como aquela capaz de gerar frutos como a terra. Já este 

trabalho tem uma visão mais sociopolítica do corpo da mulher, de acordo com 

Schmidt (2013), transformado em mercadoria, e a revisão da ideia da mãe protetora, 

já que aqui se observa como a construção da figura da mãe se constrói de maneira 

ambígua, ora protetora, como Maria das Dores, ora opressora, como Delfina, que 

oprime os filhos, principalmente os negros, em busca de sobrevivência ou até 

mesmo de ter uma qualidade de vida melhor. Neste estudo, explora-se o fato de que 

“O corpo da mulher negra, assim, torna-se central no seu projeto de 

empoderamento.” (SCHMIDT, 2013, p. 233). Portanto, o uso do corpo pelas 

mulheres como mercadoria e como forma de empoderamento que lhes permita 

inserir-se na sociedade é o principal foco da minha pesquisa em Paulina Chiziane. 
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Conceição Evaristo e Paulina Chiziane: escritas de resistência, de Rosália 

Estelita Gregória Diogo. Apesar de a autora analisar na obra a construção do 

feminino e sua relação com a etnia, ela foca a resistência ao sistema patriarcal, 

escravocrata e opressor nas obras que analisa. No meu estudo, analiso o feminino e 

a etnia também, mas focalizando a trajetória das autoras dentro dos contextos 

literários em que estão inseridas, a fim de evidenciar como as mulheres foram 

silenciadas ao longo da história literária do Brasil e de Moçambique. Ademais, 

aprofundo a respeito do debate sobre a atitude de resistência de cada personagem 

negra, silenciada na literatura canônica, e como as autoras encenam tanto esse 

silenciamento quanto a difícil tentativa de romper com ele. 

As pontas de uma estrela: poéticas do silêncio em Macabéa e Ponciá, de 

Cristiane Felipe Ribeiro de Araújo Côrtes. Essa obra se aproxima desta tese ao 

retratar o silêncio como opção para resistir em uma sociedade que não inclui a 

mulher pobre. O que a distancia deste estudo, primeiramente, é o viés: a tese de 

Cristiane versa quase exclusivamente sobre o silenciamento de Ponciá como forma 

de resistência, enquanto a presente tese aborda a relação entre silêncio e 

resistência em todas as personagens femininas, além de contemplar a resistência 

das autoras ao romper com o silenciamento no espaço da escritora e escreverem 

um romance. 

O estudo desta tese é comparativo. Nele, procuro mostrar as aproximações e 

os distanciamentos possíveis nas construções literárias de Conceição Evaristo e 

Paulina Chiziane e até na própria trajetória literária de cada uma. No primeiro 

capítulo, há a contextualização do ambiente de subjugação em que as autoras 

elaboram as obras em análise, a saber, Brasil e Moçambique. Conceição Evaristo 

escreve rasurando a literatura canônica, construindo personagens, com seus 

anseios, dores e resistências. Quanto a Paulina Chiziane, como o cânone literário 

moçambicano ainda está em processo de construção, podemos dizer que ela 

também se torna parte dele em seu país. Ela participa da literatura moçambicana 

emergente, mas sua escrita se distingue no cenário literário do país porque, 

diferentemente da retratação do feminino associado à imagem da África mãe, 

comum em trechos de autores moçambicanos, ela elege escrever a partir do olhar 

da mulher e problematiza o lugar dessa mulher na sociedade. 
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O material para escrita de ambas é o povo negro, especialmente a mulher 

negra, pertencente à classe trabalhadora, excluída, subalternizada, que sai da 

margem e ocupa o centro nas obras em análise. Nesse processo, as escritoras, de 

forma transgressora, dão voz também a si mesmas como intelectuais negras.  Para 

isso, as autoras buscam material para a escrita nas próprias vivências, com suas 

impressões psicológicas e suas complexidades subjetivas. Constroem as suas 

personagens também com essa mesma complexidade. 

No que diz respeito à organização do capítulo um, primeiramente, em relação 

ao Brasil, faz-se uma abordagem geral da trajetória do negro na literatura brasileira, 

bastante apagada, como uma tentativa de resgate, pelos movimentos negros atuais, 

principalmente os literários. O capítulo traz um estudo da literatura negra ou afro-

brasileira na visão de autores como Cuti, Maria Nazareth Soares Fonseca, Edmilson 

de Almeida Pereira, Eduardo de Assis Duarte e Zilá Bernd. Esse conceito ainda está 

em construção. O que nos interessa é que, nessa literatura, o negro se assume 

como sujeito, luta por seu espaço, sua autoestima, contra a opressão cultural e a 

favor da tolerância e da dignidade. Sobre esse assunto, Dijamila Ribeiro, retomando 

algumas autoras, aponta a mulher negra como o outro do outro, sendo ela o 

subalterno do subalterno, como no trecho: “Se para Simone de Beauvoir, a mulher é 

o Outro, por não ter reciprocidade do olhar do homem, para Grada Kilomba, a 

mulher negra é o Outro do Outro, posição que a coloca num local de mais difícil 

reciprocidade.” (RIBEIRO, 2019, p. 37, – destaques da autora). Ainda no capítulo 

um, traçam-se a trajetória da literatura moçambicana, depois a ambientação das 

duas obras em análise, o feminismo negro e a aproximação das escritoras dele, 

além do estudo da convergência entre as características de Ponciá Vicêncio e O 

alegre canto da perdiz. 

No segundo capítulo, há um aprofundamento da leitura no processo de 

criação da obra de Conceição Evaristo. O foco central é a análise da criação do 

feminino, principalmente da protagonista Ponciá Vicêncio. São aprofundadas suas 

vivências na infância, na adolescência e na fase adulta, suas atitudes de resistência, 

principalmente suas tentativas frustradas de construir sua identidade, o casamento 

falido, a perda dos sete filhos, a herança do avô em relação à visão crítica da 

realidade e a decisão dela pelo silenciamento, explorando como isso se intensifica 

mais quando percebe, excluída em um barraco na favela, as dificuldades que tem, 
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como mulher negra, para ocupar espaço em uma sociedade de classes. À medida 

que ela se silencia, intensifica-se cada vez mais sua reflexão, a qual o leitor acessa 

seja por meio do discurso indireto livre ou através da narradora onisciente. Há 

também a análise das personagens Maria Vicêncio e Bilisa, construídas como 

símbolos de resistência. 

No capítulo três, é feito um estudo do processo de criação literária de Paulina 

Chiziane. Inicialmente, traça-se um painel geral da trajetória da literatura 

moçambicana e da luta da escritora por espaço nesse campo, sendo essa busca 

sempre traumática, já que ela precisa transgredir espaços demarcados e 

aprisionamentos culturais. A escritora, como as personagens, expurga a passividade 

e vai em busca de seus objetivos por decisão própria, mesmo enfrentando inúmeras 

dificuldades, como a falta de apoio financeiro e o uso da língua portuguesa. 

É feito também um estudo da obra O alegre canto da perdiz focalizando o 

entrecruzamento entre um discurso estético e um histórico, já que o contexto da 

narrativa é de guerra colonial e pós-independência. Em função disso, analisa-se o 

conflito das personagens no espaço, discutindo os temas polêmicos tratados na 

obra, por exemplo, branqueamento, assimilação e prostituição como saída para a 

sobrevivência em um espaço caótico. 

Evidencia-se que a cultura moçambicana é encenada repleta de contradições, 

resultantes de opressões racista, de classe e de gênero, como se evidencia na 

análise dos temas da escravidão, da venda dos filhos, da dor das mães e da 

opressão do branco contra o negro, mas também na dos negros contra os negros, 

como fazem Delfina e José dos Montes. 

A análise busca evidenciar as estratégias usadas pela autora para rasurar o 

modelo canônico de escrita. Dentre elas, destacam-se a oralidade e a presença de 

uma segunda narradora, a Mulher do Régulo, que, contando fabulações que 

envolvem as relações de dominação entre o masculino e o feminino ao longo da 

história, tenta, com essa estratégia, destruir a supremacia do masculino colonizador 

e nativo. Portanto, na narrativa de Chiziane, o passado funde-se com o presente em 

um objeto estético e projeta o futuro de esperanças. 

O capítulo estuda também como Paulina Chiziane encena o feminino em 

quatro personagens fortes: Delfina, Serafina, Maria das Dores e Maria Jacinta. Na 
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trajetória dessas personagens, a narrativa encena os traumas provocados pela 

guerra em toda a família.  

As personagens de Chiziane dialogam muito mais entre si do que as da obra 

de Evaristo. O que se percebe no diálogo entre elas é uma relação de conflito, já 

que o contexto encenado é marcado por guerras e fragmentações de diversas 

ordens. Portanto, esses conflitos estão no interior do texto e nas falas das 

personagens, promovendo uma consequente fragmentação tanto familiar quanto no 

interior de cada um.  

A proposta central deste estudo é verificar qual é o posicionamento político 

das duas autoras, pertencentes a países que foram colonizados por um de língua 

portuguesa: Portugal. A partir da produção das obras em análise, elas, com suas 

escritas, contribuem para rever, reler e diversificar o cânone.  Constroem as suas 

personagens femininas em um contexto de opressão. Lutam para romper com esse 

ciclo histórico que coloca a mulher em desvantagem. Serão analisados os 

distanciamentos e as aproximações entre duas obras no processo de dar voz às 

mulheres silenciadas ao longo da história literária. 
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1  A ESCRITA FEMININA NO BRASIL E EM MOÇAMBIQUE 

 

O objetivo central deste capítulo é discutir as caraterísticas da escrita literária 

das autoras Paulina Chiziane e Conceição Evaristo, em qual contexto elas 

escrevem, em que eles se aproximam. Outra discussão essencial é mostrar a 

diferença da mulher moçambicana, inserida em uma rede de tradições, da mulher do 

Brasil. As mulheres brasileiras, em sua maioria, ainda não ocupam cargos 

importantes, não têm as tarefas domésticas divididas em igualdade com os homens, 

mas têm mais liberdade em relação a aspectos como casamento, cuidado com os 

filhos e bens materiais.  

Será abordado também um assunto que é tipicamente brasileiro e não se aplica 

a Moçambique: a discussão sobre literatura negra ou afro-brasileira, conceitos ainda 

em construção no Brasil, na perspectiva de alguns teóricos. 

Outros pontos levantados serão como as autoras em análise constroem a 

identidade de suas personagens em seus textos; o percurso de romances escritos 

por mulheres negras no Brasil e o fato de, em Moçambique, Paulina Chiziane ter 

sido a primeira mulher a publicar um romance. 

Conceição Evaristo e Paulina Chiziane escrevem o conjunto de suas obras 

em contextos diferentes, tematizando histórias de mulheres e refletindo sobre a 

subjugação do gênero feminino em espaços machistas e de exclusões diversas, que 

insistem no apagamento da mulher como sujeito. É importante ressaltar que a 

mulher brasileira e a moçambicana são diferentes devido à inserção sociocultural de 

cada uma delas em seus países. Isso será discutido e aprofundado mais adiante.  

 

1.1  A presença do negro na trajetória da literatura brasileira 

 

A literatura afro-brasileira vem rasurar um tipo de literatura que se faz 

seguindo valores e estilos eurocêntricos, sendo, prioritariamente, produzida por 

homens brancos. 

No que diz respeito à formação da literatura brasileira, desde o descobrimento 

do Brasil, há a presença aqui de uma literatura eurocêntrica, branca e masculina, 
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principalmente do século XVI a pouco mais de meados do XX, devido ao fato de o 

Brasil ter sido colonizado por Portugal e adotar, em todos os setores, inclusive na 

literatura, uma postura etnocêntrica. 

A partir do surgimento e do crescimento da literatura negra ou afro-brasileira, 

segundo Cuti,  

 

Sob o manto de um silêncio midiático, livros individuais, antologias de 
poemas, contos e ensaios e obras de referência vêm-se somando para 
revelar um Brasil que se quer negro também no campo da produção 
literária, pois o país plural se manifesta no entrechoque das ideias e nos 
intercâmbios de pontos de vista. (CUTI, 2010, p. 13). 

  

Essa literatura em que o negro se posiciona tanto como sujeito, escrevendo, 

quanto como personagem, vem resgatar, a partir de um objeto estético rico, a 

memória cultural dos vencidos e sua posição na sociedade, questionando os 

espaços ocupados por eles até hoje e a situação de injustiça e de falta de dignidade 

em que se encontram. 

No que diz respeito ao panorama dessa literatura brasileira, Zilá Bernd 

destaca as Primeiras trovas burlescas, de Luiz Gama, obra publicada em 1859, 

“como um verdadeiro divisor de águas na literatura brasileira na medida em que 

funda uma linha de indagação sobre a identidade a qual será trilhada até hoje pela 

poesia negra no Brasil.” (BERND, 1992, p. 17). Esse escritor foi escravo, assumiu-se 

como negro e questionou a sua condição na sociedade. Nesse mesmo ano, Maria 

Firmina dos Reis (1825-1917) publicou Úrsula, um dos primeiros romances escritos 

por mulher brasileira e com esse viés afrodescendente. Podem-se destacar ainda os 

seguintes trabalhos: O canto do cisne negro, de Lino Guedes (1927); Negro preto, 

cor da noite, do mesmo autor (1932); Seis tempos de poesia, de Solano Trindade 

(1958); Além do pó, de Eduardo de Oliveira (1958); Um homem tenta ser anjo, de 

Oswaldo Camargo (1959); Ancoradouro, de Eduardo de Oliveira (1960); Cantares 

ao meu povo, de Solano Trindade (1961); 15 poemas negros, de Oswaldo 

Camargo (1961); Dramas para negros e prólogos para brancos, de Abdias do 

Nascimento (1961); Contos negros da Bahia, de Isogorota (1962); Banzo, de 

Eduardo de Oliveira (1965); Negra Efigênia, paixão de senhor branco, de Anajá 

Cardoso (1966); Gestas líricas da negritude, de Eduardo de Oliveira (1967); 
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Poemas regionais, de Oliveira Silveira (1968); Cancioneiro das horas, de Eduardo 

de Oliveira (1968); Ganga Zumba, de Felício dos Santos (1970); Banzo, saudade 

negra (1970), Décimas do negro peão (1974), Praça da palavra (1976) e Pelo 

escuro, de Oliveira Silveira (1977), dentre outros. No entanto, o grande marco 

mesmo nas publicações de literatura negro-brasileira ou afro-brasileira foi em 1978, 

quando surge a coletânea Cadernos negros, que é publicada até os dias de hoje. 

Essa coletânea é importante, porque, segundo Miriam Alves, passa a defender 

feições de um pensamento negro brasileiro: 

 

O termo “literatura negra” utilizado contemporaneamente para denominar o 
produto literário de toda uma geração de escritores das três últimas 
décadas do século 20, possivelmente teve seu uso defendido pela 
coletânea Cadernos negros (CN) que emerge no ano de 1978 num cenário 
de efervescência sociopolítica. (...). Nesse panorama nacional, 
manifestando-se em denúncias e protestos organizados por militantes 
negros, surgia o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial 
entre os credores sociais do governo, contestando o modelo da democracia 
racial brasileira como modelo de convivência entre as raças. (ALVES, 2002, 
p. 221 – destaques da autora). 

 

A efervescência sociopolítica a que Miriam Alves se refere está relacionada 

ao relaxamento da ditadura militar. A consequência desse relaxamento são as 

cobranças vindas de diversos setores da sociedade, entre eles aqueles formados 

por segmentos sociais que se assumem negros, que reivindicam valores que se 

associam a uma cultura negra, os quais foram sufocados ao longo da história. Há, 

nesse contexto, a busca por uma democracia racial. Em perspectiva que radicaliza 

essa busca, o escritor Cuti afirmará que “o texto literário se caracteriza pela ousadia 

no tempo. E a literatura brasileira torna-se negra exatamente porque até o presente 

foi, silenciosamente, de forma abusiva, ‘branca’, em seu propósito de inviabilizar e 

estereotipar o negro e o mestiço.” (CUTI, 2002, p. 32 - destaques do autor). A partir 

do surgimento de autores negros e de um volume de obras produzidas por esses 

autores, além da periodicidade ininterrupta dos Cadernos negros desde 1978 até 

os dias atuais, surge também o interesse de se estudar essa literatura que se erige 

como negra. Segundo Alves, 

 

A partir dos primeiros anos da década de 80, culminando em 1988, em 
virtude das comemorações do centenário da abolição, acentua-se o afã de 
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estudar, captar, catalogar e nomear em livros e artigos. Nesse processo, a 
literatura negra virou tema com várias implicações. E a postura de seus 
criadores continuava bastante evidente. (ALVES, 2002, p. 230). 

 

É importante ressaltar que essa tentativa de evidenciar essa literatura ainda 

encontra obstáculos devido ao histórico de valorização da literatura eurocêntrica no 

Brasil, mas a internet, hoje, é uma importante aliada nessa divulgação, mais 

acessível a vários escritores, principalmente aos iniciantes. Com isso, ela tem 

ganhado cada vez mais espaço nas instituições acadêmicas e na sociedade em 

geral. 

Conceição Evaristo inspira esses novos escritores, já que estreou na 

literatura, na série Cadernos negros, em 1990, no volume 13 da coletânea. No 

volume 14, publicou os contos “Di Lixão” e “Maria”. No site Itaú Cultural, Cuti afirma 

sobre a contribuição da autora nos Cadernos negros: 

 

Foram 28 poemas e 11 contos publicados em 13 volumes dos Cadernos 
Negros, no período de 1990 a 2011, alternando anualmente poemas e 
contos, como também nas antologias realizadas como desdobramentos da 
série (Cadernos Negros – os Melhores Poemas e Cadernos Negros – os 
Melhores Contos, ambas de 1998, Cadernos Negros – Três 
Décadas e Cadernos Negros/Black Notebooks, em dois volumes: poesia e 
prosa, estas últimas de 2008). Tais textos formam um coro de múltiplas 
correspondências temáticas, de ideias, personagens e espaços, incluindo o 
diálogo entre as facetas do eu lírico e as dos narradores da prosa, 
estabelecendo constantes vasos comunicantes entre os gêneros, polifonia 
esta articulada com a obra individual, publicada a partir de 2003. (CUTI, p. 4 
– destaques do autor). 

 

Como se vê, a atuação de Conceição Evaristo na literatura vem de longa 

data, além de ser bastante sólida e diversificada. Boa parte de sua vida foi e é 

dedicada à literatura, com uma luta incansável de trazer para os textos de gêneros 

diversos, como artigo, dissertação, tese, conto, poema e romance, a temática da 

memória do negro tanto durante a escravidão quanto após o fim formal dela. Seus 

textos têm um viés temático de denúncia da falta de dignidade dos negros devido 

aos espaços que eles ocupam na sociedade. Devido a esse viés temático e à 

posição dele como sujeito nesses textos, eles se enquadram na literatura negra ou 

afro-brasileira. 

 



26 
 

1.1.1 Literatura negra ou afro-brasileira: um conceito em construção 

 

Vale discutir uma situação que não se coloca em Moçambique, mas, no 

Brasil, a qual ocorre devido a seu processo de colonização e de subjugação do 

negro ao longo da história e é discutida por vários autores: o surgimento da literatura 

negra ou afro-brasileira. 

Os negros brasileiros foram vítimas da absurda teoria da superioridade dos 

brancos durante parte dos séculos XIX e XX, a qual foi desenvolvida aqui por 

homens de pseudociência, implementando, na mentalidade dos brasileiros, um 

racismo que existe até hoje. É importante ressaltar que a Sociedade Eugênica de 

São Paulo foi fundada em 1918. Após o fim da escravidão, além de não haver 

processo de inserção dos libertos na sociedade, eles continuaram sendo vistos 

como cidadão de segunda classe “dentro de uma sociedade que, durante séculos, 

havia sido rebaixada para que se justificasse moralmente a escravidão e sem um 

processo que incorporasse os novos libertos ao tecido da sociedade brasileira.” 

(GONÇALVES, 2010, p. 1). A ideologia da sociedade eugênica era defendida e 

divulgada pela imprensa, disseminando o racismo e menosprezando os negros 

como inferiores. Em carta a Godofredo Rangel, de 1930, Monteiro Lobato afirma 

sobre o uso da literatura: “é um processo indireto de fazer eugenia, e os processos 

indiretos, no Brasil, ‘work’ muito mais eficientemente.” (GONÇALVES, 2010, p. 1). 

Esta tese propõe repensar o papel da literatura como discurso desconstrutor de 

todas essas teorias que se impregnaram no imaginário social. 

Em 1930, essa teoria começou a ser combatida com a ideia de miscigenação 

de Gilberto Freyre, que enaltecia a mistura racial com o intuito de pregar a igualdade 

de todos na sociedade. O problema é que essa tese culturalista do autor camuflava 

a desigualdade e o racismo. Segundo Cuti,  

 

Na literatura, por razões fundamentadas em teorias racistas, a eliminação 
da personagem negra passa a ser um velado código de princípios. Ou a 
personagem morre ou sua descendência clareia. (...) Daí tal terminologia 
corresponder às ideias do antropólogo Gilberto Freyre, relativas à noção de 
uma hierarquia cultural, em que as manifestações de origem africana seriam 
consideradas estágios inferiores, e o cruzamento biológico no Brasil 
apontaria para o que chamou de “metarraça”, ou seja, um futuro de 
produção morena que apagaria toda e qualquer tensão racial. (CUTI, 2010, 
p. 35 – destaques do autor). 
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Assim, surge a literatura negra ou afro-brasileira como a voz dissonante da 

ciência e da literatura oficiais. Não há consenso em relação a esse conceito nem em 

relação a sua nomenclatura. Porém, os estudiosos do tema parecem concordar com 

que as produções desse campo apresentam, como característica, uma tentativa de 

distanciamento da literatura canônica. Nesse sentido, para Cuti, o termo negra seria 

mais adequado para nomear essa produção literária do que o termo afro-brasileira, 

porque  

 

Denominar de afro a produção literária negro-brasileira (dos que se 
assumem como negros em seus textos) é projetá-la à origem continental de 
seus autores, deixando-a à margem da literatura brasileira, atribuindo-lhe, 
principalmente, uma desqualificação com base no viés da hierarquização 
das culturas, noção bastante disseminada na concepção de Brasil por seus 
intelectuais. “Afro-brasileiro” e “afrodescendente” são expressões que 
induzem a discreto retorno à África, afastamento silencioso do âmbito da 
literatura brasileira para se fazer de sua vertente negra um mero apêndice 
da literatura africana. Em outras palavras, é como se só à produção de 
autores brancos coubesse compor a literatura do Brasil. (...). (CUTI, 2010, p. 
35-6 – destaques do autor).  

 

Segundo Cuti, a denominação afro faz a literatura negro-brasileira retornar à 

África, deixando-a à margem da literatura oficial do Brasil. Se o termo afro fosse 

adotado para denominar essa literatura, não haveria questionamento da realidade 

brasileira e, por isso, não haveria combate ao racismo brasileiro, sem contar que a 

diversidade dos países africanos seria negada, porque eles seriam colocados sob 

um mesmo rótulo, como se a África fosse um único país.  

No entanto, para pesquisadores, como Maria Nazareth Soares Fonseca, a 

dificuldade para definir a nomenclatura e o campo de referência dessa produção 

literária resulta de implicações que se referem à própria cultura brasileira, já que:  

 

a expressão “literatura afro-brasileira” parece seguir uma tendência que se 
fortalece com o advento dos estudos culturais. (...) Todavia, no mundo de 
hoje cada vez mais misturado, ganham relevância as questões relativas a 
identidades étnicas, raciais e culturais. Por isso, embora sejam privilegiadas 
visões sobre o Brasil “mulato”, “moreno”, “não branco”, as discussões 
revelam a dificuldade de a cultura brasileira lidar com a sua própria imagem. 
Por isso, a questão posta pela literatura espera ainda uma resposta a ser 
dada pela definição do que somos, na maioria negros, afro-brasileiros ou 
afrodescendentes? (FONSECA, 2006, p. 30 – destaques da autora).  



28 
 

 

Baseando-se nos autores que discutem a questão, Fonseca procura 

diferenciar algumas definições que circulam no debate sobre essa literatura. Mostra 

que o termo literatura negra se referiria à conscientização da população negra, 

buscando dar sentido ao processo de formação de identidades de grupos excluídos 

da sociedade, valorizando-os; já a afro-brasileira assumiria as ligações entre o ato 

criativo da literatura e a relação dessa criação com a África. A esse respeito, 

Edimilson de Almeida Pereira afirma que a literatura afro-brasileira integra aquilo que 

chama de “tradição fraturada” da Literatura Brasileira. Em função disso, ela 

apresenta “um momento de afirmação da especificidade afro-brasileira (em termos 

étnicos, psicológicos, históricos e sociais) que se encaminha para uma inserção no 

conjunto da Literatura Brasileira.” (PEREIRA, 2014, p. 2). O pesquisador defende 

que  

 

A Literatura Afro-brasileira escrita nesse sistema é simultaneamente 
Literatura Brasileira que expressa uma visão de mundo específica dos afro-
brasileiros. A dinâmica de tensões e contradições presentes nesse quadro 
literário nos ajuda a compreender as atitudes dos autores que recusam ou 
que valorizam suas origens étnicas; nos esclarece também sobre a 
necessidade de denunciar a opressão social e de evidenciar uma nova 
sensibilidade que apreenda esteticamente o universo da cultura afro-
brasileira. (PEREIRA, 2014, p. 2 – destaques do autor).  

 

Já Eduardo Assis Duarte defende que a literatura afro-brasileira resulta da 

conjunção de cinco fatores, discriminados por ele como temática, autoria, ponto de 

vista, linguagem e público. Para Duarte,  

 

Esses fatores atuam como pressupostos teóricos e críticos a 
operacionalizar uma produção que se distingue da literatura brasileira tout 
court, (...). Uma literatura empenhada, sim, mas num projeto suplementar 
(no sentido derridiano) ao da literatura brasileira canônica: o de edificar, no 
âmbito da cultura letrada produzida pelos afro-descendentes, uma escritura 
que seja não apenas a sua expressão enquanto sujeitos de cultura e de 
arte, mas que aponte o etnocentrismo que os exclui do mundo das letras e 
da própria civilização. (DUARTE, 2008, p. 21-2 – destaques do autor).  

 

A despeito da posição diferenciada dos autores, acreditamos que aquilo que 

distingue essa literatura é a importância de o negro se assumir como sujeito e falar 
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de uma realidade em que está inserido. Nela, ele tem voz e revela a posição que 

ocupa na sociedade, a opressão que sofre, os próprios sonhos e anseios no meio 

em que vive. Além disso, ocorre a valorização da cultura afro-brasileira com o 

objetivo de refletir sobre as teorias racistas e recuperar o espaço que a cultura negra 

perdeu devido à já citada teoria de superioridade da cultura branca. A partir dessa 

ação, em obras, como Ponciá Vicêncio, vemos que a personagem negra começa a 

se redefinir como sujeito na sociedade, já que passa a se fortalecer e buscar mais 

claramente seus objetivos. O negro era visto, na literatura canônica, eurocêntrica e 

brasileira, como inferior, e os costumes brancos e padrões estéticos brancos eram 

considerados superiores. A literatura negra brasileira - nomenclatura adotada a partir 

de então, apenas por não precisar citar as duas, mas posicionar-me em relação à 

discussão política de ambas não me interessa neste estudo -  vem desconstruir 

essas ideias canônicas como uma forma de resistência, trazer para o texto literário 

personagens afrodescendentes, exaltando-as e mostrando a imensa riqueza de 

seus costumes e sua cultura, pela diversidade e pela complexidade que apresentam: 

 

A literatura negra brasileira configura-se como literatura de resistência, ou 
seja, a que constrói com a matéria a cultura africana que sobreviveu na 
América em presença da cultura europeia e indígena. A literatura utiliza o 
aporte dessa cultura resistente em uma produção que servirá para 
singularizar um grupo, fornecendo-lhe mitos, símbolos, valores, em suma, 
elementos que permitem a emergência de uma imagem positiva de si 
próprio. (BERND, 1987, p. 86 – destaques da autora). 

 

Essa literatura tem como característica a valorização das matrizes culturais 

africanas através da memória coletiva e o espírito revolucionário na tentativa de 

construir uma identidade nacional crítica, revelando ao leitor, através da arte da 

palavra, aspectos da vida do negro que até então praticamente não eram revelados: 

cultura, crenças, vida pós-escravidão e dificuldades dentro de uma sociedade 

desigual e racista, mesmo que essa última característica seja velada. Nessa 

literatura, o negro se assume como sujeito e luta por uma sociedade de mentalidade 

aberta, sem estereótipos de raça, sem opressão cultural e a favor da autoestima 

negra, da tolerância e da solidariedade entre os cidadãos.  

 

1.2 Trajetória da literatura moçambicana 
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No que se refere à escrita de países africanos colonizados por Portugal, até a 

independência, o escritor ficava entre as duas culturas, ou seja, a sociedade colonial 

e a africana. Nesses países, a literatura apresenta quatro fases distintas: alienação 

cultural; percepção da realidade; consciência de colonizado; independência 

nacional. Segundo Maria Nazareth Soares Fonseca & Terezinha Taborda Moreira, 

 

Manuel Ferreira (1989b) discute a emergência da literatura (sobretudo da 
poesia) nos espaços africanos colonizados pelos portugueses, propondo a 
observação de quatro momentos. No primeiro, destaca o teórico que o 
escritor está em estado quase absoluto de alienação. Os seus textos 
poderiam ter sido produzidos em qualquer outra parte do mundo: é o 
momento da alienação cultural. Ao segundo momento corresponde a fase 
em que o escritor manifesta a percepção da realidade. O seu discurso 
revela influência do meio, bem como os primeiros sinais de sentimento 
nacional: a dor de ser negro, o negrismo e o indigenismo. O terceiro 
momento é aquele em que o escritor adquire a consciência de colonizado. A 
prática literária enraíza-se no meio sociocultural e geográfico: é o momento 
da desalienação e do discurso da revolta. O quarto momento corresponde à 
fase histórica da independência nacional, quando se dá a reconstituição da 
individualidade plena do escritor africano: é o momento da produção do 
texto em liberdade, da criatividade e do aparecimento de outros temas, 
como o do mestiço, o da identificação com África, o do orgulho conquistado. 
(FONSECA & MOREIRA, 2016, p. 1). 

 

O processo de formação da literatura de Moçambique teve como suporte 

inicial os jornais e revistas. Os jornais que se destacaram foram O Africano, 

fundado em 1909, com edição em português e ronga; O Brado Africano (1918); 

Clamor Africano (1932); a revista Msaho (fundado em 1952), o jornal Paralelo 20 

(1957 a 1961) e o jornal Voz de Moçambique (1959 e 1975). Foram importantes 

para a publicação de textos literários, em vários dos quais se percebem tendências 

que revelam o contato dos escritores com a Europa e o Brasil.  

Distinguem-se pelo menos três fases no processo de construção da literatura 

moçambicana: a fase colonial, em que se destacam escritores como Rui de 

Noronha, João Dias, Augusto Conrado e Luís Bernardo Honwana, que retratam o 

moçambicano em uma perspectiva crítica, com seus problemas, anseios e 

humilhações. Existem ainda Alberto de Lacerda, Reinaldo Ferreira, Rui Knopfli, 

Glória Sant’Anna, António Quadros, Sebastião Alba e Luís Carlos Patraquim, cujas 
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temáticas são os problemas de Moçambique, contribuindo para a formação da 

identidade nacional.  

Há também a fase nacionalista, marcada pela produção de uma literatura 

política e de combate, que contou com a participação de escritores pertencentes à 

Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO): Marcelino dos Santos, Rui Nogar 

e Orlando Mendes.  Entre os principais autores dessa literatura que discute o que é 

ser moçambicano encontram-se Noémia de Souza, José Craveirinha, Jorge Viegas, 

Sebastião Alba, Ungulani Ba Ka Khosa e Mia Couto. A figura de maior destaque na 

poesia da moçambicanidade e referência obrigatória em toda a literatura africana é 

José Craveirinha.  

Na literatura do período pós-independência, de tom individual e intimista, 

destacam-se Ungulani Ba Ka Khosa, Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, Paulina 

Chiziane, Suleiman Cassamo, Lília Momplé e Eduardo White.  

O gênero romance é pouco representativo no período colonial, mas, no pós-

independência, é bem representado. Temos Portagem (1981), de Orlando Mendes,  

Ualalapi, 1987, de Ungulani Ba Ka Khosa, e, sobretudo, a partir da década de 1990, 

os produzidos por Mia Couto: Terra sonâmbula, 1992, A varanda do Frangipani, 

1996; Mar me quer, 1998; Vinte e zinco, 1999; O último voo do flamingo, 2000; O 

gato e o escuro, 2001; Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, 2002; 

A chuva pasmada, 2006; O beijo da palavrinha, 2006; Venenos de Deus, 

remédios do diabo, 2008; Antes de nascer o mundo, 2009; Pensageiro 

frequente, 2010; Mulheres de cinzas, 2015; A espada e a azagaia, 2016; O 

bebedor de horizontes, 2017; Há ainda Deletha. Pulos na vida, de Lima Magaia, 

1994, única escritora de romance além de Chiziane. 

Vale destacar que Paulina Chiziane interfere na tradição romanesca, 

majoritariamente masculina, na África e em Moçambique, não apenas por ser a 

primeira mulher moçambicana a escrever um romance (Balada de amor ao vento, 

1990), mas também por trazer, para o gênero, a situação da mulher e questões 

sobre a sexualidade e prazer femininos, temas considerados tabu nas culturas 

africanas e moçambicanas. 

O problema é que, para uma mulher, escrever, em uma sociedade que 

valoriza uma escrita masculina, como é o contexto moçambicano, é um processo 
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traumático, já que implica a apropriação de um modelo referenciado num universo 

patriarcal e colonial. Nesse sentido, a escritora deve deslocar-se dos discursos 

esvaziados do feminino produzidos pela literatura para assumir uma voz em um 

contexto de opressões, que a diminui devido às tradições e às regras do 

colonialismo. Ela não conta com uma tradição literária romanesca escrita por 

mulheres em Moçambique. Sem modelos, é preciso haver transgressão. Portanto, 

assumindo a produção textual, a escritora assume que deve transgredir espaços 

demarcados e aprisionamentos destinados a ela. 

 

1.3 Ambientação das obras Ponciá Vicêncio e O alegre canto da perdiz 

 

 No Brasil, tanto quanto em Moçambique, os negros foram escravizados, 

vistos como objetos e, durante aproximadamente quatro séculos, incumbidos de 

servir os senhores e realizar serviços braçais, não lhes sendo reservadas atividades 

de destaque na sociedade, como a escrita literária.  

Durante boa parte da história brasileira, eles sofreram exploração e injustiça. 

Na primeira metade do século XVI, começaram a ser traficados para o Brasil, a fim 

de trabalharem como escravos nos engenhos de açúcar do Nordeste. Mais tarde, no 

século XVIII, nas minas de ouro. Mesmo com a abolição da escravidão, em 1888, 

continuaram marginalizados e impedidos de conseguir ascensão social, uma vez 

que não tinham para onde ir nem receberam assistência do Estado, tendo, muitas 

vezes, de permanecer onde estavam, mesmo vivendo em situações desumanas. 

Muitos sofriam discriminação racial e não conseguiam emprego. Por isso, passaram 

a morar em habitações precárias e a trabalhar informalmente. Sobre essa situação 

de inferiorização, Florestan Fernandes afirma: 

 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial operou-se, no Brasil, 
sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho livre. Os 
senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e 
segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou outra qualquer 
instituição assumissem encargos especiais, que tivessem por objeto 
prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. O 
liberto viu-se convertido, sumária e abruptamente, em senhor de si mesmo, 
tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora 
não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza nos 
quadros de uma economia competitiva. (FERNANDES, 1978, p. 15). 
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Observa-se que o fim do regime escravocrata não foi uma forma de benefício 

ao negro, uma vez que ele continuou sem dignidade por não ter havido preocupação 

com sua inserção na sociedade. Continuou, assim, sem emprego e salário dignos, 

sem saber para onde ir e até mesmo como recomeçar a vida, já que não recebeu 

orientação para isso, e a organização nas cidades, em classes, era diferente da do 

campo. Viu-se sozinho, sem dinheiro, sem bens materiais e sem apoio para 

recomeçar, além de ser o único responsável por sustentar os filhos, uma vez que 

não contava com o apoio de instituições, como Estado, Igreja e sociedade. O que 

restou a ele foram as piores ocupações, moradias e marginalidade. 

Em relação ao amor, ele não ficou livre para senti-lo, perpetuando no espaço 

doméstico a mesma violência que sofria durante a escravidão. Portanto, espancava 

a esposa e as crianças, tentando estabelecer, à força, uma hierarquia. Outrossim, 

devido à dispersão dos membros familiares, amar, nesse contexto, era sinônimo de 

dor. Muitos escravizados reprimiam esse sentimento para evitar um sofrimento 

futuro, e isso se perpetuou após a escravidão. 

Não se emocionar, não amar era símbolo de uma personagem forte. O 

contrário, de fraqueza. Isso foi passado de geração a geração. Hoje, muitas 

mulheres negras negam as necessidades íntimas e lutam para ocupar seu lugar 

numa sociedade racista e machista, não havendo cuidado com a vida sentimental e, 

devido ao fato de a mulher negra não ter consciência de que sua vida íntima é 

importante, muitas vezes, acha-se feia demais ou se recusa a dividir com o outro as 

várias dores que acumulou ao longo de sua trajetória. Nesse contexto, ela pode se 

alojar na solidão. O oposto seria muito mais produtivo porque ela teria muito mais 

força para enxergar o contexto em que está inserido, resgatar o passado, analisar os 

problemas do presente e lutar para que o futuro dos que estão à sua volta se 

transforme para melhor. 

No que diz respeito ao contexto em que a obra O alegre canto da perdiz 

está inserida, ocorreram constantes episódios de estupro durante vários séculos. 

Ademais, havia violência demasiada, extermínio de populações nativas, trabalhos e 

deslocamentos forçados. Houve disseminação preconceituosa de que os negros 

tinham mais habilidade para trabalhos braçais, e os brancos, para intelectuais. Com 
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o capitalismo, a discrepância entre colonizador e colonizado tornou-se ainda mais 

evidente.  

No século XIX, a ideia da assimilação foi formulada, sendo implantada no 

século XX, a partir da lei do Indigenato, em 1954, estabelecendo claramente um 

conflito entre hierarquias sociais. Caso aceitassem essa espécie de domesticação, 

recebiam regalias. Em 1961, a assimilação foi banida como proposta política. 

Com a situação de miséria e insatisfação da população, surgiu a Frente de 

Libertação Nacional (FRELIMO) com o intuito de libertar a população da opressão 

de Portugal. Ela lutava pela independência do país e por justiça para todos. “Dessa 

maneira, em 1964, teve início a Luta Armada de Libertação Nacional liderada pela 

FRELIMO, tornando Moçambique, após 11 anos de guerrilha, um país livre de 

Portugal, em julho de 1974.” (ZANUTIM, 2016, p. 16). 

A FRELIMO subiu ao poder com uma ideologia socialista. Forças capitalistas 

da África do Sul, como as que pregavam o apartheid, começaram a visar o país, 

além de surgir várias desavenças dentro do partido. Surgiu para se opor a ela a 

Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO). Houve embate ideológico, e se 

iniciou uma guerra civil que terminou com o Acordo Geral de Paz assinado em 1992 

e com as primeiras eleições multipartidárias do país, que viriam a ser realizadas em 

1994. No entanto, devido à disputa de poder, o atrito entre grupos opositores ainda é 

constante, deixando a população sempre insegura e vulnerável. 

É importante ressaltar que, após a independência, o principal objetivo do 

governo, socialista, era valorizar as massas moçambicanas, pregando a igualdade 

entre todos, sendo ideologicamente contra os assimilados, que tinham uma ligação 

clara com os colonizadores, por terem se rendido às suas práticas contra o povo 

moçambicano. Entretanto, um obstáculo impediu que isso acontecesse: a falta de 

escolaridade e de domínio da língua portuguesa (única oficial) pelos indígenas, 

principalmente da população rural, “(...) que sofriam discriminação pelo fato de terem 

uma origem rural, quase ou totalmente analfabeta e sem capital profissional.” 

(MINDOSO, 2017, p. 237). Os mais escolarizados e que dominavam o português 

eram os assimilados e obviamente ocuparam os cargos mais importantes, que 

dependiam de formação acadêmica. 
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Portanto, após a independência, a diferenciação passou a ser não pela cor da 

pele, mas pela importância que os assimilados assumiram para fazer funcionar os 

cargos administrativos do Estado e das empresas que foram nacionalizadas após o 

retorno de vários portugueses à Europa. Com isso, não houve igualdade plena entre 

os indivíduos, já que, na prática, os assimilados continuaram a ser privilegiados, 

assumindo os melhores cargos e os melhores salários porque haviam herdado da 

sociedade colonial escolaridade, experiência profissional e domínio da língua 

portuguesa. 

A obra O alegre canto da perdiz foi publicada em 2008, período pós-

independente. Ela tem como principal foco a passagem da sociedade colonial para a 

pós-independente retratada a partir do olhar feminino. Por isso, encena a 

subalternidade do homem e da mulher em contextos de guerras. Ela ambienta-se 

tanto no período colonial quanto no pós-independência, apesar de ser publicada no 

último. Com isso, para mostrar essa diferença, há inserção dos filhos, Benedito e 

Fernando, de Maria das Dores, na formação em um curso superior e valorização 

deles nesse espaço. Esse foi um esforço do governo da época, pós-independência, 

de valorização do moçambicano, mesmo que a mulher, apesar de ter ajudado na 

luta pela independência, não ser valorizada como deveria. 

A suposição é a de que a autora queira mostrar como a memória dessas 

guerras está entranhada na vida dos sobreviventes e como os vestígios delas ainda 

são evidentes no cotidiano dos moçambicanos, já que a opressão ainda continua, 

mudando apenas as características do opressor, como afirma Frantz Fanon: 

 

LIBERTAÇÃO NACIONAL, renascimento nacional, restituição da nação ao 

povo, Commonwealth, quaisquer que sejam as rubricas utilizadas ou as 

novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno 

violento. A descolonização é simplesmente a substituição de uma “espécie” 

de homens por outra “espécie” de homens. (FANON, 1968, p. 25 – 

destaques do autor). 

 

As características negativas do colonialismo ainda estão infiltradas no 

cotidiano moçambicano em diversos níveis da sociedade, como políticos, culturais e 

sociais.  
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De acordo com Thaís Fascina (2014), as mulheres são as que mais sofrem 

nesse contexto, enfrentando discriminação pela pobreza e pelo gênero, sem contar 

a falta de execução da Constituição, mesmo ela estabelecendo igualdade de sexo 

em todas as áreas da sociedade e proibindo qualquer discriminação legislativa, 

política, econômica e social. 

É importante ressaltar que o problema da mulher em Moçambique é diferente 

do Brasil, já que está relacionado predominantemente ao gênero, levando-se em 

conta que a imensa maioria da população moçambicana é negra. Ademais, o 

contexto em que ela está inserida em cada país é bastante distinto, já que a 

moçambicana, diferentemente da brasileira, convive ainda com a tradição. Mesmo 

quando é financeiramente independente, ocupando cargos importantes, tem de 

obedecer a ela. É relevante ainda destacar que até as que possuem níveis altos de 

estudo, muitas vezes, são submissas aos homens, porque a submissão é de gênero 

em geral, independente de classe ou formação. Isso acaba causando conflito e 

fragmentação familiar. 

Um dos aspectos dessa tradição é a sograria a que as mulheres indianas, em 

tese, estão submetidas em solo africano tanto no tempo colonial quanto no pós-

independência. Segundo Marta Jardim: “Correntemente, ouvi exemplos que 

ilustravam a noção de que as mulheres casadas indianas estavam fadadas a uma 

vida de submissão, primeiro aos desígnios do pai, depois aos do marido e da 

sograria (sogros, cunhados e esposo).” (JARDIM, 2006, p. 144 – destaques da 

autora). É preciso lembrar que esse costume está relacionada a um grupo específico 

de tradição indiana e não a toda a população moçambicana. Há tradições diversas, 

mas, devido às diferentes origens que influenciaram o país, elas não são 

homogêneas. 

No início, a relação da nora com a sogra é tensa. Ela precisa aprender os 

afazeres diários tanto dentro como fora de casa. Depois, com o passar do tempo, 

torna-se amistosa. É uma espécie de hierarquia, mas flexível. Ao ficar mais velha, a 

nora se torna sogra e tem o respeito da nora, em um ciclo. Ao se casar, após quatro 

dias, a filha deixa a casa paterna e passa a integrar a do sogro. A saída é carregada 

de lamentos em uma despedida dolorosa.  
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Todas as senhoras casadas que acompanham o cortejo lembram o dia em 
que se despediram de seus pais e relatam o evento banhado de lágrimas. 
Mesmo a mãe do noivo, que está recebendo a nora em sua casa, chora 
lembrando-se de sua despedida. (JARDIM, 2006, p.152). 

 

À sogra mais velha cabem as decisões em relação a toda a família, como a 

escolha de nomes de pretendentes para o casamento dos filhos e dos filhos dos 

filhos, os rituais e as migrações. Ela, entretanto, não toma decisão tão direta, já que 

a nova sogra ocupa esse espaço, partindo do pressuposto de que já aprendeu tudo 

com a mais velha. 

Há um problema na chegada de um novo membro à família do marido, a 

desconfiança. Ainda há, no sul de Moçambique, uma crença forte em feitiçaria, e 

geralmente as acusadas em praticá-la são as mulheres que vêm de fora: 

 

Os campos de socialidade que oferecem maior potencial de agressão e 
risco são sempre aqueles que estão mais próximos dos sujeitos. É como se 
familiares e vizinhos fossem permanentemente inimigos potenciais, aos 
quais, por isso mesmo, se dirige a maioria das acusações de feitiçaria e das 
atitudes preventivas. E há muitas acusações de feitiçaria em Homoíne. 
(PASSADOR, 2010, p. 194). 

  

Ainda baseado em Passador (2010), a feitiçaria é mais temida do que a 

bandidagem, por exemplo, porque é um elemento mais difuso, menos objetivo e 

pontual, difícil de encontrar o diagnóstico e o agente responsável.  

Nesse contexto, na maioria das vezes, acusam-se os familiares e vizinhos, 

principalmente as mulheres, por tensões, doenças e mortes, em especial aquelas 

que passaram a fazer parte da família do marido por meio do casamento e do lobolo. 

Elas são consideradas inimigas em potencial que podem causar rupturas, agressões 

e desintegrar alianças. Por isso, de forma hierárquica, os homens tentam anular 

esse poder, tornando-se, muitas vezes, senhores delas. 

Ademais, as noras são obrigadas a engravidar e serem responsáveis pelo 

sucesso das machambas (produções nos campos). Se elas fracassam, normalmente 

têm o casamento desfeito, são devolvidas a sua família de origem, e a família do 

marido recebe os bens do lobolo de volta: “Portanto, filhos e comida são bens 

primordiais que cabem às mulheres produzirem. Desordens na descendência e na 
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subsistência as colocam como principais suspeitas de serem suas perpetradoras.” 

(PASSADOR, 2010, p. 205-6). 

Outro aspecto da tradição ainda vivo na atualidade moçambicana é o lobolo, 

que “é a cerimônia de casamento entendida como ‘tradicional’ no sul de 

Moçambique, na qual a família do noivo oferece bens para a família da noiva em 

troca do casamento.” (FURQUIM, 2016, p. 5-6 – destaques da autora). Esse evento 

permanece desde aproximadamente a metade do século XIX até os dias de hoje. Há 

diferenças culturais grandes entre o sul, o centro e o norte, já que “o país é 

composto por diversos grupos de diferentes etnias, que se estabeleceram na região 

há centenas de anos.” (FURQUIM, 2016, p. 6). 

Essa prática não consiste apenas no pagamento, mas também na 

demonstração de poder da família do noivo, no fechamento de alianças e na 

reconciliação tanto dos problemas do presente quanto do passado no que diz 

respeito aos ancestrais, ou seja, é uma forma de agradar a eles para que não se 

contrarie ninguém, e aconteçam desgraças na vida dos recém-casados. A noiva não 

se torna propriedade do marido, mas passa a fazer parte da família do noivo e da 

nova comunidade em que residirá. É uma forma de compensação pelo membro da 

família perdido.  

Há ainda, no sul de Moçambique, a Kutchinga ou kupitaefuká (na versão 

atual), que é um ritual de purificação de bens e pessoas ligados em vida ao recém-

falecido, inclusive as viúvas. É uma forma de purificação da viúva para que o espírito 

do marido falecido não a persiga, principalmente se ela decidir se casar novamente. 

Ela envolve relações sexuais da viúva com seu cunhado para o esperma lavar as 

impurezas da mulher. Quando o cunhado se nega a fazê-lo, escolhe-se outro 

homem da família ou de fora do núcleo familiar. A mulher tem de respeitar o prazo 

de um ano após o falecimento do marido para ter nova relação sexual. Dentro da 

tradição, nenhuma mulher tem direito de tchingar o homem. Ela apenas é tchingada, 

sem direito de escolha. Assim, ele se sente mais viril, com mais poder do que a 

mulher, como ter várias mulheres, ao passo que ela se sente inferiorizada. 

Algumas famílias já abandonaram esse ritual, mas várias, principalmente as 

da zona rural, ainda o praticam. Ele se configura como uma forma de humilhação da 

viúva e como manutenção dos bens do falecido na família do marido. 
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Como se vê, a mulher moçambicana já está no mercado de trabalho, ocupa 

cargos importantes, mesmo assim é obrigada a se submeter à tradição e às ordens 

do marido. Em Moçambique, a tradição caminha junto com a modernidade, não 

sendo excludentes, mas complementares. Essa prática é uma forma de conexão 

com os antepassados e é complementada pelo casamento civil e pelo religioso. 

Muitas mulheres ainda são vistas como propriedades do marido, que as 

espancam por situações insignificantes, como ciúmes, trabalho fora, má preparação 

do alimento ou por que ele chega embriagado em casa. Elas são espancadas, 

muitas vezes, na frente dos filhos e não reagem, não abandonam o lar por não 

terem para onde ir, já que a família do marido nem a delas as apoiam. Às vezes, 

quando ele as violenta, violenta os filhos junto. 

 

No que respeita à violência contra as mulheres e, mais especificamente a 
violência doméstica, esta goza de grande legitimidade social que lhe advém 
da ideologia familiar que concede ao homem chefe de família a prerrogativa 
do uso da força na resolução de conflitos conjugais e o direito de controle 
da sua esposa ou companheira, das suas actividades, do seu 
comportamento e da sua reprodução. Esta posição é reforçada ao nível 
local nos tribunais comunitários e em estruturas locais, pelos secretários do 
bairro e nas secções de assuntos sociais, que são as instâncias mais 
próximas a quem se recorre em caso de conflitos domésticos. Quanto às 
instâncias do sistema de administração de justiça, apesar da lei que 
criminaliza todo o tipo de agressões físicas e psicológicas, com uma 
legislação avulsa que agrava as penas quando o agressor tem relações 
próximas com a vítima, os conflitos domésticos têm tendência ainda a ser 
vistos, analisados e julgados como “casos sociais”. Os agentes que 
administram a justiça, desde o polícia ao magistrado, reflectem claramente 
uma ambiguidade de actuação que se situa entre o imperativo legal e as 
ideologias sociais sobre a violência contra as mulheres, a família e as 
hierarquias de género. (...) Os maridos ou parceiros agressores penalizados 
representam uma ínfima proporção. (ARTHUR & MEIJA, 2006, p. 7-8). 

 

A sociedade ainda valoriza que a mulher se case virgem, tem de haver 

aprovação dos pais dela e que ela permaneça cuidando do lar, mesmo que o marido 

a traia. Geralmente a mulher violentada não recebe visita e permanece na solidão. 

Vai perdendo os contatos sociais, é impedida de estudar e obrigada a se submeter 

ao sexo forçado. Os vizinhos e as instituições que deveriam manter a segurança não 

interferem. As portas de opções se fecham, e elas são obrigadas a se manterem 

naquele ambiente. 
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Em relação à educação, na Guiné-Bissau, por exemplo, e, por extensão, em 

Moçambique, devido à colonização europeia, principalmente à portuguesa, em 

ambos os países, a oferta de ensino para as mulheres é muito mais limitada do que 

para os homens e as restringe à vida privada e doméstica. Isso é resultado da 

interação entre a tradição africana e o patriarcalismo europeu, enfraquecendo a 

autonomia social feminina. Segundo Manuela Borges, 

 

Com a finalidade de conformar as culturas locais aos ditames da sociedade 
ocidental portuguesa, que o colonialismo concebia como superior, 
instaurou-se um ensino específico para as raparigas nativas, onde se 
procurava inculcar a ideologia da mulher passiva, esposa e mãe, 
dependente economicamente do pai ou do marido. (BORGES, 2006, p. 77). 

 

A autoridade familiar masculina passou a ser inquestionável, e a mulher, a ser 

inferiorizada, sem deixar de ter responsabilidades produtivas e reprodutivas e ainda 

devendo obediência ao homem, enfraquecendo a autonomia que ela detinha, 

principalmente devido ao modelo de educação de passividade que recebia, fosse ele 

advindo da cultura tradicional ou da eurocêntrica. 

A partir da independência, em 24 de setembro de 1974, houve a proclamação 

da igualdade entre os gêneros como resultado da participação efetiva da mulher na 

luta contra o colonialismo português. Entretanto, houve a democratização do ensino, 

sem um investimento massivo, tornando-se de péssima qualidade. Além disso, é 

predominantemente ministrado em português, o que impacta na internalização de 

conteúdo. Em decorrência disso, dessa dificuldade de internalização do conteúdo, 

muitos acabam abandonando os estudos formais, pois precisam trabalhar devido à 

pobreza em que boa parte da população vive. As assimetrias de gênero em relação 

ao acesso à educação permanecem, prejudicando a inserção das mulheres em 

cargos mais elevados, já que eles dependem de uma formação de acordo com o 

modelo colonial. 

O feminismo é um movimento para questionar o sexismo, a exploração e a 

opressão sexista. O problema é que aquele comprometido com a igualdade de 

gênero, buscando salários iguais para funções iguais e alguns homens dividindo 

com as mulheres os cuidados da casa e das crianças, atinge, predominantemente, 

mulheres brancas e materialmente privilegiadas. Ademais, muitos homens e 
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mulheres acreditam que as mulheres têm de ser subordinadas aos homens no 

trabalho doméstico, mesmo elas sendo arrimo de família. 

 

1.4 O feminismo negro: origens e a relação das autoras em estudo com ele 

 

Bell Hooks afirma que, “nos Estados Unidos, o feminismo não surgiu das 

mulheres que são mais vitimizadas pela opressão machista, das mulheres agredidas 

todos os dias mental, física e espiritualmente, a maioria silenciosa.” (HOOKS, 2015, 

p.183). A estudiosa refere-se às mulheres negras e pobres. Sua afirmação evidencia 

o fato de que, no debate inicial do/sobre o feminismo, é como se essas mulheres 

não existissem.  

Hooks aponta que o feminismo branco ocorreu até o ponto de as mulheres 

conseguirem uma proximidade de direito com os homens e, a partir daí, passou a 

aceitar o fato de o patriarcado não abranger a luta das mulheres negras, que 

precisam lutar também contra a opressão de classes. A estudiosa chama a atenção 

para o fato de a luta de classes estar indissoluvelmente ligada à luta para acabar 

com o racismo. Segundo Bell Hooks,  

 

O racismo é permanente nos textos de feministas brancas, reforçando a 
supremacia branca e negando a possibilidade de que as mulheres se 
conectem politicamente cruzando fronteiras étnicas e raciais. A recusa 
feminista, no passado, a chamar a atenção para hierarquias raciais e as 
atacar suprimiu a conexão entre raça e classe. Mesmo assim, a estrutura de 
classe na sociedade norte-americana foi moldada pela estratégia racial da 
supremacia branca. Apenas se analisando o racismo e sua função na 
sociedade capitalista é que pode surgir uma compreensão profunda das 
relações de classe. (HOOKS, 2015, p. 195). 

 

Portanto, a situação de opressão da mulher negra não se modificou em 

praticamente nada. Com isso, houve a necessidade de as mulheres negras 

realizarem uma luta solitária para que seus direitos fossem reconhecidos. 

Essa fragmentação foi necessária, uma vez que as reivindicações eram 

distintas. Enquanto as mulheres brancas queriam se libertar do confinamento do lar, 

para as negras, que já trabalhavam, durante várias horas, por um ínfimo salário, ficar 

em casa tinha um outro sentido, como liberdade, por exemplo.  
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Quando as mulheres da classe alta resolviam trabalhar, desafiando o 

patriarcado, desempenhavam função muito abaixo da escolaridade que possuíam, 

sofriam discriminação e lutavam para serem valorizadas tal como os homens eram. 

Já as pobres trabalhavam pela sobrevivência e não tinham muito a quem recorrer 

para mudar a vida de injustiças. A saída foi as negras se juntarem para refletirem 

sobre a situação em que se encontravam, de opressão tanto fora como dentro de 

casa, surgindo, assim, o feminismo negro. Para as mulheres brancas, não era 

vantajoso que as negras e pobres lutassem por melhor qualidade de vida, já que 

elas precisavam de empregadas enquanto trabalhavam fora. 

À medida que mais e mais mulheres adquiriram prestígio, fama ou dinheiro a 

partir de textos feministas ou de ganhos com o movimento feminista por igualdade 

no mercado de trabalho, o oportunismo individual prejudicou os apelos à luta 

coletiva. Mulheres que não se opunham ao patriarcado, ao capitalismo, ao classismo 

e ao racismo rotularam-se feministas. Não é por acaso que a luta feminista foi 

cooptada tão facilmente para servir aos interesses das feministas liberais e 

conservadoras, já que o feminismo nos Estados Unidos tem sido, até agora, uma 

ideologia burguesa. 

Muitas mulheres brancas encontraram no movimento de mulheres uma 

solução libertadora para dilemas pessoais. Tendo se beneficiado diretamente do 

movimento, elas se tornaram menos propensas a criticá-lo ou a fazer um exame 

rigoroso de sua estrutura do que aquelas que consideravam que ele não teve um 

impacto revolucionário na sua vida ou na vida do conjunto de outras mulheres na 

sociedade. Essas mulheres brancas não viam as negras como iguais e as 

silenciavam dentro do próprio movimento.  

Assim, o discurso das negras só poderia ser ouvido se não contradissesse o 

grupo. Conforme Hooks, “É claro que o sistema de racismo, classismo e elitismo 

educacional deve permanecer intacto para que elas preservem suas posições de 

autoridade.” (HOOKS, 2015, p. 205). É por isso que as mulheres negras não foram 

contempladas nessa luta e tiveram necessidade de buscar seus objetivos sozinhas, 

procurando espaço de dignidade na sociedade. Atualmente, Bell Hooks tem 

atualizado seu discurso e proposto a integração de brancas e negras pela defesa 

dos ideais feministas. Para ela, essas lutas solidárias “podem tornar a fundação 



43 
 

sólida para a construção de um movimento feminista antirracista de base.” HOOKS, 

2019, p. 94). Ainda sobre feminismo negro, Angela Davis afirma: 

 

O feminismo negro emergiu como um esforço teórico e prático de 
demonstrar que raça, gênero e classe são inseparáveis nos contextos 
sociais em que vivemos. Na época de seu surgimento, com frequência 
pedia-se às mulheres negras que escolhessem o que era mais importante, o 
movimento negro ou o movimento de mulheres. A resposta era que a 
questão estava errada. O mais adequado seria como compreender as 
intersecções e as interconexões entre os dois movimentos.  
Ainda estamos diante do desafio de apreender as formas complexas como 
raça, classe, gênero, sexualidade, nacionalidade e capacidades se 
entrelaçam - e como superamos essas categorias para entender as inter-
relações entre ideias e processos que parecem ser isolados e dissociados. 
Nesse sentido, insistir que há ligações entre as lutas e o racismo nos 
Estados Unidos e as lutas contra a repressão israelense ao povo palestino é 
um processo feminista. (DAVIS, 2018, p. 21). 

 

Uma das defesas do feminismo é a do exercício da condição de intelectual 

para a mulher, mas isso não é tão fácil. 

 

Vivendo numa sociedade fundamentalmente anti-intelectual, é difícil para os 
intelectuais comprometidos e preocupados com mudanças sociais radicais 
afirmar sempre que o trabalho que fazemos tem impacto significativo. Nos 
círculos políticos progressistas, o trabalho dos intelectuais raramente é 
reconhecido como uma forma de ativismo, na verdade, expressões mais 
visíveis de ativismo concreto (como fazer piquetes nas ruas ou viajar para 
um país do Terceiro Mundo e outros atos de contestação e resistência) são 
considerados mais importantes para a luta revolucionária que o trabalho 
mental. É essa desvalorização do trabalho intelectual que muitas vezes 
torna difícil para indivíduos que vêm de grupos marginalizados considerar o 
trabalho intelectual como uma atividade útil. (HOOKS, 1995, p. 465). 

 

Segundo Bell Hooks, em seu contexto, “(...) embora a função de professor 

nos rendesse status e respeito, ser demasiado erudito e intelectual significava que 

corríamos o risco de ser encarados como esquisitos, estranhos e talvez mesmo 

loucos.” (HOOKS, 1995, p. 465). Mesmo enfrentando esse preconceito, o trabalho 

intelectual é indispensável porque é parte dos esforços para a libertação de todas as 

pessoas oprimidas e exploradas, criando condições para que que deixem de ser 

vistas como objetos para serem vistas como sujeitos. Por isso, Hooks defende que é 

preciso exigir o direito de afirmar a presença intelectual, transgredindo fronteiras 

discursivas para incluir os marginalizados. Segundo Hooks, a sociedade ainda 
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insiste que as mulheres negras são obrigadas a ocupar trabalhos inferiores, por isso 

é que elas têm tanta dificuldade em se tornarem intelectuais: 

 

A insistência cultural em que as negras sejam encaradas como empregadas 
domésticas, independentemente de nosso status no trabalho ou carreira, 
assim como a aceitação passiva desses papéis pelas negras, talvez sejam 
o maior fator a impedir que mais negras escolham tornar-se intelectuais. 
(HOOKS, 1995, p. 470). 

 

Devido a essa estereotipação cunhada pela sociedade e exposta por Bell 

Hooks, as mulheres negras geralmente são preparadas para trabalhos braçais. 

Quando julgam que têm vocação para a vida intelectual, sentem-se culpadas, com a 

sensação de que não têm contribuído para o bem-estar dos que estão à sua volta, 

como a família e o restante da comunidade.  

Por isso, devido ao isolamento exigido pelo trabalho solitário intelectual, ao 

medo de não aceitação dele pela sociedade, entram em conflito consigo mesmas e 

não conseguem manter um trabalho intelectual duradouro e contínuo, ocorrendo 

várias interrupções e, até mesmo, o abandono da atividade. Sem contar que as que 

trabalham fora têm dupla jornada e são responsáveis por realizar as tarefas 

domésticas, tendo que dividir seu tempo entre o cuidado com a casa e a atividade 

intelectual. A divisão do trabalho doméstico, em grande parte dos lares, ainda é uma 

falácia:  

 

Para sentir que temos direito a um tempo solitário, nós, negras, temos de 
romper com as ideias sexistas/racistas sobre o papel da mulher. 

Num contexto social capitalista de supremacia patriarcal branca como esta 
cultura, nenhuma negra pode se tornar uma intelectual sem descolonizar a 
mente. (HOOKS, 1995, p. 474).  

 

Assim, temos que valorizar o nosso trabalho, divulgá-lo nem que seja fora dos 

centros acadêmicos tradicionais, em lugares marginalizados, por exemplo. 

No Brasil, em relação à presença das escritoras negras na literatura brasileira, 

há poucas predecessoras de Conceição Evaristo, como Maria Firmina dos Reis 

(1825-1917), que publicou o romance Úrsula, com viés afrodescendente; Anajá 

Cardoso, que publicou, em 1966, o romance Negra Efigênia: paixão de senhor 
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branco; Ruth Guimarães (1920 - 2014), que foi poeta, cronista, romancista, contista 

e tradutora. Publicou mais de dez obras, entre elas Água funda, 1949. Há 

ainda Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977). Sua obra mais conhecida é Quarto de 

despejo: diário de uma favelada, publicada em 1960. Publicou ainda: Casa de 

Alvenaria (1961), Pedaços de Fome (1963), Provérbios (1963) e Diário de Bitita 

(1982), póstumo. Como se vê, o gênero que mais se destacou foi o romance.  

Um marco importante nessa literatura é a publicação dos Cadernos negros, 

pelo grupo Quilombhoje, em 1978, o qual permanece, até então, com publicações de 

poemas e contos. Mesmo contendo, em sua maioria, autores, foi um espaço para as 

autoras negras publicarem seus trabalhos, já que elas praticamente não possuíam 

esse espaço nas editoras brasileiras. Nos Cadernos Negros, destacaram-se, ao 

longo de suas edições, Esmeralda Ribeiro, Conceição Evaristo, Miriam Alves e 

tantas outras que abordam o negro, em especial, a mulher negra, como sujeito. 

Sobre elas, Eduardo de Assis Duarte afirma: 

 

Nelas, encontramos o redirecionamento da voz narrativa que, sem descartar 
a sexualidade, está empenhada em figurar a mulher não a partir de seus 
dotes físicos, mas pelas atitudes de luta e resistência e de sua afirmação 
enquanto sujeito. Nessas autoras, o ponto de vista interno à mulher 
afrodescendente põe em cena o lado feminino da exclusão. Suas 
personagens são negras e vivem como domésticas, mendigas, faveladas, 
presidiárias. Mas são sobretudo mulheres de fibra, lideranças, referências 
comunitárias. (DUARTE, 2009, p. 16). 

 

Nessa linha de pensamento, a escrita de Conceição Evaristo mostra que é 

impossível apagar a trajetória do negro/da negra porque, por meio da recriação de 

uma fatia de sua história, ela retira o negro/a negra da invisibilidade a que ele/ela foi 

relegado/relegada historicamente. Esse processo de escrita pode ser visto como 

resultado de um ato de transformação da marginalização em poder porque a mulher 

negra apodera-se da palavra e se mostra através dela. 

Por meio da escrita, Conceição Evaristo distorce a abordagem da literatura 

canônica que objetifica as mulheres e as trata de maneira subjetiva, além de abordar 

as lutas desse segmento social que reivindica não só seu espaço na sociedade, mas 

também na escrita, como afirma a escritora que é, também, crítica literária: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
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Se há uma literatura que nos inviabiliza ou nos ficcionaliza a partir de 
estereótipos vários, há um outro discurso literário que pretende rasurar 
modos consagrados de representação da mulher negra na literatura. 
Assenhoreando-se “da pena”, objeto representativo do poder falocêntrico 
branco, as escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro 
imagens de uma auto-representação. Criam, então, uma literatura em que o 
corpo-mulher-negra deixa de ser o corpo do “outro” como objeto a ser 
descrito para se impor como sujeito-mulher-negra que se descreve, a partir 
de uma subjetividade própria experimentada como mulher negra na 
sociedade brasileira. Pode-se dizer que o fazer literário das mulheres 
negras, para além de um sentido estético, busca semantizar um outro 
movimento, ou melhor, se inscreve no movimento que abriga todas as 
nossas lutas. Toma-se o lugar da escrita, como direito, assim como se toma 
o lugar da vida. (EVARISTO, 2005, p. 53 – destaques da autora).   

 

Para representar a mulher negra na literatura, a escritora negra cria 

personagens que não se encaixam no modelo canônico. Ponciá Vicêncio é, por 

exemplo, uma pessoa descendente de escravos, que morava na zona rural, vai para 

a cidade, torna-se empregada doméstica, compra um barraco na favela e, não 

conseguindo se inserir em uma sociedade de classe, tem como alternativa a reflexão 

sobre a situação em que se encontra na sociedade, buscando o silenciamento, 

recusando-se a fazer os serviços domésticos e tendo como labor e expressão a 

produção artística com o barro. O mesmo ocorre com a escritora negra que, não 

tendo espaço, precisa criar esses espaços, negando os já existentes, porque, como 

afirma Gayatri Chakravorty Spivak, 

  

O subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à “mulher” como 
um item respeitoso nas listas de prioridades legais. A representação não 
definhou. A mulher intelectual como uma intelectual tem uma tarefa 
circunscrita que ela não deve rejeitar com um floreio. (SPIVAK, 2010, p. 126 
– destaque da autora). 

 

Já que a mulher subalternizada tem um espaço muito limitado, o papel da 

intelectual subalternizada será criar espaços de autorrepresentação, questionar seu 

lugar de enunciação e trabalhar contra a subalternidade, criando o texto literário, por 

exemplo, para que ele possa expressar sua subjetividade e fazer com que ela seja 

ouvida pelos leitores daquele livro, como ocorre com os romances Ponciá Vicêncio 

e O alegre canto da perdiz.  

Ao longo da história brasileira e, por extensão, da de Moçambique, as 

mulheres foram silenciadas, tiveram de lutar e muito para ocupar o seu espaço na 
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sociedade e ainda hoje se encontram em desvantagem em relação aos homens em 

vários setores, na política e mercado de trabalho, por exemplo, no Brasil, e no 

espaço doméstico, em Moçambique. No Brasil, se essa mulher é negra, a 

inferiorização é ainda pior, já que é discriminada tanto em relação ao gênero quanto 

à natureza étnica, encontrando dificuldade em se firmar dignamente na sociedade 

em todos os setores.   

A escrita evaristiana procura romper com o silenciamento da mulher negra. 

Há nela, portanto, reconfiguração do corpo feminino negro, rearranjo de sua 

memória e de sua história. Mesmo com todas as limitações, devido à busca de 

espaço da mulher, as personagens lutam para se livrar das amarras sociais que 

limitam a sua busca por liberdade. À medida que elas se desagarram da ideologia 

imposta por séculos, sua subjetividade e individualidade ficam mais evidentes, 

mostrando que não se pode usar um grupo homogêneo para caracterizar cada 

mulher, mas ela deve sempre ser vista como um ser único e incomparável, com seus 

sonhos, seus anseios, seus desejos de busca, seu espaço. Segundo Leda Martins, 

 

É no corpo mesmo da escrita que este outro Brasil se performa e se instala, 
e que a arte se quer também como ofício de transfiguração, de rearranjo da 
memória e da história. Nos retalhos dos textos aqui aludidos, os 
significantes voz, corpo e memória são os atavios que tecem o corpo alterno 
e alternativo dessa escritura. Ali, em contrapontos, contraltos, sussurros, 
sobretons, a negrura jubilosamente se ostenta, como fios de uma linguagem 
que reinaugura, em cada pulsação rítmica, em cada expressão figurada, em 
cada gesto textual, as sete faces dessas silhuetas desdobráveis. 
(MARTINS, 2007, p. 65). 

 

Conforme nos esclarece Sandra Maria Pereira do Sacramento & Luciano 

Santos Neiva, 

 

Com a conquista social da mulher, é possível vislumbrar a presença de um 
eu feminino delineando-se, sendo capaz de ver-se na ideologia e fora desta, 
em um movimento de construção que une a mulher (abstração cultural) às 
mulheres em suas várias relações sociais diferenciadas. (SACRAMENTO; 
NEIVA, 2004, p. 99). 

 

O movimento negro, surgido no contexto de abertura política que sucedeu a 

ditadura militar, no Brasil, que se demarcou como um movimento ativista e 
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reivindicatório, propugnava a valorização da cultura negra e, em seu bojo, uma 

literatura afro-brasileira. Para Leda Martins,  

 

Grupos como o Quilombhoje, fundado em São Paulo, em 1978, e o 
Negrícia, do Rio de Janeiro, por exemplo, cumpriam uma função exemplar 
no estímulo à criação e no fomento de discussões literárias, postulando, 
ativamente, o reconhecimento de uma tradição negra, passada e presente, 
no âmbito da Literatura Brasileira, avessos à figuratização estereotípica e 
periférica de temas e personagens negros no bojo de nossa literatura e ao 
predomínio dos lugares de exclusão reservados aos afro-descendentes [sic] 
no contexto da sociedade. Livros editados pelos próprios autores, como o 
de Adão Ventura, A Cor da Pele, publicado em 1980, tonificam o ambiente. 
(MARTINS, 2007, p. 73). 

 

É interessante notar como a década de 70 foi de efervescência no que se 

refere a reivindicações de alteridade. No Brasil, o negro e a mulher não poderiam 

continuar silenciados, já que compunham a parcela da população que mais sofreu 

os impactos negativos da subalternização ao longo da história. É nesse contexto de 

busca de espaço no cotidiano que a mulher negra começou a lutar por aquele 

espaço que deveria ser seu por direito. 

Em relação a Moçambique, a pesquisadora Terezinha Taborda Moreira, 

discorrendo sobre a escrita de Paulina Chiziane, afirma que  

 

(...) o tornar-se escritora é, para a mulher negra, e em nosso caso 
específico, para a mulher negra moçambicana, uma experiência ainda mais 
traumática. Aliás, com relação à literatura moçambicana, é preciso lembrar, 
antes de mais nada, que o próprio ato de assumir a língua portuguesa na 
escrita literária foi, para os escritores de maneira geral, traumática, uma vez 
que sua presença nos países africanos se dá por legado e imposição do 
processo de colonização europeu. Assim, apenas na segunda metade do 
século XX, os escritores africanos assumem a língua portuguesa como 
pertença individual e coletiva. De qualquer forma, é preciso assinalar que 
grande parte da escrita literária moçambicana, como também africana de 
língua portuguesa, é essencialmente masculina. A literatura moçambicana 
espelha a exclusão das mulheres do espaço da escrita literária. Nela 
predominam vozes masculinas. (MOREIRA, 2016). 

 

Segundo Ana Mafalda Leite, em relação às literaturas africanas, 

 

O tratamento dos temas sobre a “mulher” realizado por escritoras pressupõe 
um ponto de vista alternativo e crítico também ao da escrita feita por 
escritores homens; a narrativa de “gênero” é uma das estratégias 
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discursivas pós-coloniais que pressupõe implícita e explicitamente um 
diálogo crítico com a narrativa, majoritariamente, centralizada em uma 
tradição masculina. Por outro lado, permite um alargamento temático, 
tratado a partir de dentro, criando uma abertura no cânone literário africano, 
em formação. (LEITE, 2013, p. 28 – destaques da autora). 

 

Nesse contexto, as escritoras questionam a tradição masculina. O problema é 

que essa escrita, muitas vezes, é interpretada como defeituosa e recebe várias 

críticas, como reclama Paulina Chiziane, em entrevista: 

 

A raça e o sexo determinam o estatuto de quem faz o que quer que seja. 
Sou mulher e sou preta, então, tudo que faço tem que ter erros. Se não 
tiver, arranjam. E eu, teimosa que sou, digo-lhes que a minha escrita não 
tem erro nenhum. E a minha opção vingou porque consegui trazer uma 
reflexão sobre determinados aspectos culturais que antes nunca tinham 
sido tocados. Os meus temas exigem coragem, trabalho e pesquisa, sem 
que ninguém me suporte financeiramente. (CHIZIANE, 2016, p. 2). 

 

Nos países africanos de Língua Portuguesa, segundo Laura Cavalcante 

Padilha, na literatura, as mulheres praticamente não têm espaço de fala: 

  

Encher de palavras o silêncio histórico foi para elas uma árdua e difícil 
conquista. Mesmo depois das independências, quando as nações se 
constituíram como comunidades políticas imaginadas – territorialmente 
limitadas e organizadas de modo soberano (ANDERSN, 1989, p. 14) –, o 
acesso das mulheres à condição de produtoras textuais não foi facilitado. A 
formação canônica em tais nações submeteu-se aos mesmos aparatos 
ideológicos e aos mesmos mecanismos de dominação, cuja meta, como se 
sabe, é elidir as diferenças, sobretudo no que concerne a questões como as 
de raça e gênero. (PADILHA, 2002, p. 171). 

 

Como se vê, mesmo em países em que a imensa maioria é negra, há o 

eurocentrismo e uma tentativa de silenciar e apagar os espaços de destaque que 

deveriam ser ocupados pelas mulheres. A fim de ocupar esse espaço, a mulher 

precisa romper com o silenciamento, enfrentar várias críticas muito mais duras do 

que as direcionadas ao escritor. 

Em Moçambique, entre os principais escritores, há poucos nomes de 

mulheres, e o trabalho delas de romper com o ciclo que as exclui ao longo da 

história não é uma tarefa fácil, já que elas recebem vários comentários negativos e 
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são vítimas de uma tentativa constante de colocá-las à margem do quadro de 

escritores locais em destaque, como afirma Paulina Chiziane, em entrevista: 

 

Ser mulher é muito complicado, e ser escritora é uma ousadia. Como é uma 
ousadia a mulher sair de madrugada, ir à praia comprar peixe para vir 
cozinhar. A mulher está circunscrita num espaço e, quando salta essa 
fronteira, sofre represálias, há quem não as sente de uma forma directa, 
mas a grande maioria. (...). É sempre uma dificuldade, porque, primeiro, eu 
tenho de provar que sou capaz, depois tenho de conquistar um espaço. Eu 
tenho que trabalhar muito para mostrar que não foi por acaso que as coisas 
aconteceram. Mas agora estou numa fase mais estável em que as pessoas 
já não se assustam e, de certa maneira, já não implicam; mas, para chegar 
até este ponto, teve de ser uma batalha. (CHIZIANE apud MANJATE, 
2002).  

 

A mulher, mesmo sendo aquela que vai à luta para a sobrevivência e para 

ganhar espaço como escritora, devido à sua competência, sofre com a tentativa de 

ser vista sempre em segundo plano, como quem não merece local de destaque na 

sociedade, já que esse está reservado ao masculino. Então, o trabalho em busca de 

reconhecimento é muito mais árduo. Só há estabilidade e consolidação para a 

mulher quando não é mais possível contestar a competência da escritora, que já se 

encontra estudada em vários espaços acadêmicos do mundo. Essa é a trajetória e a 

situação, hoje, de Paulina Chiziane em Moçambique.  

 

1.4.1 Convergências entre Ponciá Vicêncio e O alegre canto da perdiz 

 

As personagens negras, nas obras de Evaristo e Chiziane aqui analisadas, 

são retratadas como aquelas que, conscientes de sua situação de exclusão, 

questionam o porquê de estarem ali e mostram ter consciência de que esse 

processo é proveniente da história de subjugação e de falta de oportunidade que as 

coloca na condição de subalternizadas. 

As escritoras criam personagens femininas com sonhos, inquietações diárias 

e angústias, ocupando os próprios espaços. É a partir daí que as personagens 

refletirão sobre seu eu no mundo e revelarão, a partir de suas reflexões, as injustiças 

que lhes permitiram ocupar aquele espaço de marginalidade em relação ao homem. 

Refletirão também sobre os meios necessários para reverter a situação. Um desses 
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caminhos será, por exemplo, a encenação da mudez imposta às personagens como 

meio para subverter a submissão. 

Nas obras de Evaristo e Chiziane, a mulher é apresentada como sujeito de 

uma enunciação própria e com identidade negra. Essa identidade se opõe àquela do 

escravo passivo e dócil da época da escravidão e mesmo depois dela, rompendo a 

ideia de subjugação e apresentando uma postura ideológica, clara e forte, a qual 

revela a condição e a cultura da mulher tanto no Brasil quanto em Moçambique. 

Com essa atitude, as escritoras encenam a mulher não na condição de vítima, 

conforme o faz a literatura eurocêntrica, mas como sujeito que age em defesa do 

espaço que lhe é de direito na sociedade. 

Estar presente nas obras em análise uma voz feminina negra que perpassa 

todo o enredo é uma situação que transgride as regras pré-estabelecidas, revelando 

que elas não são mais sustentáveis e precisam ser modificadas na sociedade atual.  

Nessa situação, a mulher negra, silenciada ao longo das histórias brasileira e 

moçambicana, ganha força e passa a comunicar aos outros as suas impressões 

sobre o mundo.  

A escrita aqui é uma forma de resistência dessa mulher aos modelos 

socioculturais e simbólicos impostos. Ao fazer essa articulação social da diferença, 

as duas escritoras criam suas obras a partir de hibridismos culturais que 

proporcionam um momento de transformação histórica. Ao escrever, de forma 

transgressora, opõem-se ao silêncio que o patriarcalismo lhes reservou e à 

desigualdade de classe vigente na sociedade em que estão inseridas. Contra a 

naturalização do machismo e dominação simbólica em que estão imersas, as 

escritas de Evaristo e Chiziane emergem explorando formas de representação da 

mulher que incluem aspectos como a oralidade, a circularidade, a presença da 

textualidade oral das culturas tradicionais, como é o caso dos mitos do matriarcado 

presentes em O alegre canto da perdiz. Nas propostas estéticas de Evaristo e 

Chiziane, esses aspectos compõem o projeto criativo de rasura da escrita literária 

canônica.  

O espaço dessas escritoras no mercado, no início da carreira, é tão ínfimo, 

que, em várias entrevistas, Conceição Evaristo reforça a atitude de ter de custear, 

ela mesma, a publicação de algumas de suas obras, como Ponciá Vicêncio e 

Becos da memória. Entretanto, essa atitude valeu muito a pena, já que hoje são 



52 
 

muito estudadas e reconhecidas no mundo todo. Mesmo com todas essas 

dificuldades, essas atitudes são essenciais para a valorização da construção de uma 

nova identidade feminina que, de acordo com Homi Bhabha (2005), é agonística, 

mas, mesmo reivindicada a partir de uma posição de marginalidade, tenta ganhar o 

centro, buscando articulações novas e possibilitando revisões do estabelecido na 

literatura canônica, atitude fundamental para construir um novo cânone, bem mais 

diversificado. Nesse contexto, concordamos com a pesquisadora Rosália Diogo, em 

sua tese de doutorado, quando afirma que 

 

Problematizar os conceitos de gênero e raça a partir das obras dessas 
autoras significa caminhar na direção de lugares e espaços que se 
constituem como propícios a uma configuração mais crítica em relação a 
modelos identitários fixos, hierárquicos e hegemônicos. (DIOGO, 2013, p. 
37). 

 

O importante é que, mesmo que essas duas autoras falem da margem da 

sociedade, devido às questões históricas de escravidão, machismo e tradição, por 

exemplo, tentam ganhar o centro e, a partir do estudo de suas obras, com esse viés 

étnico e de gênero, haverá auxílio na construção de novos paradigmas para mudar 

essa realidade cotidiana do sujeito feminino negro marginalizado e oprimido por 

mecanismos de poder patriarcais e racistas ainda arraigados na sociedade. Essa 

ideia dialoga com a afirmação de Regina Dalcastagnè, sobre os grupos 

marginalizados, entre os quais se inclui a mulher negra: 

 

O silêncio dos grupos marginalizados – entendidos em sentido amplo, como 
todos aqueles que vivenciam uma identidade coletiva que recebe valoração 
negativa da cultura dominante, sejam definidos por sexo, etnia, cor, 
orientação sexual, posição nas relações de produção, condição física ou 
outro critério – é coberto por vozes que se sobrepõem a ele, vozes que 
buscam falar em nome desses grupos, mas também, embora raramente, 
pode ser quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes. 
(DALCASTAGNÈ, 2007). 

 

Escrever, para Evaristo e Chiziane, significa reinventar um contexto que não 

incluía a mulher negra, por questões de gênero e étnica, no Brasil e em 

Moçambique. Ao resistir ao que lhes foi reservado ao longo de séculos, tanto as 

autoras quanto as personagens que elas criam passam por um processo traumático 
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de rejeição não só pelos homens, mas também pela sociedade em geral, já que a 

subjugação feminina está naturalizada na sociedade, inclusive pelas próprias 

mulheres. Mesmo com todas as rejeições, Conceição Evaristo e Paulina Chiziane, 

feministas, criam personagens fortes, decididas a traçar os próprios destinos, 

rasurando o discurso hegemônico, características que pregam as feministas Angela 

Davis e Bell Hooks. Essa questão é discutida por Homi Bhabha, quando afirma: 

 

A partir do lugar do “enquanto isso”, onde a homogeneidade cultural e o 
anonimato democrático articulam a comunidade nacional, emerge uma voz 
do povo mais instantânea e subalterna, discursos de uma minoria que falam 
em um espaço intermediário e entre tempos e lugares. (BHABHA, 2005, p. 
223 – destaques do autor). 

 

As palavras de Bhabha corroboram a intenção de Ponciá de “emendar um 

tempo no outro”. As narradoras de Evaristo e Chiziane tentam também fazer esse 

processo, narrando o passado de opressão, questionando o presente, para propiciar 

à sociedade, principalmente à mulher negra, seu espaço de diferença.  

Coube aos movimentos feministas estimularem a criação de uma linguagem 

que representasse a mulher de maneira diferente dos modelos tradicionais, uma 

mulher que falasse por si mesma, que expressasse sua complexidade, seus 

anseios, suas dores e seu senso crítico, como fazem as autoras em estudo. Porém, 

as representações do feminino pautadas numa cultura branca eurocêntrica não 

foram consideradas suficientes para representar a mulher negra. Para estudiosas, 

como Michele Wallace, foi necessário buscar uma fala tipicamente negra para 

representar esse grupo:  

 

É necessário compreender que as vozes do feminismo negro nos Estados 
Unidos emergem hoje de uma longa tradição de silêncio estrutural das 
mulheres de cor na esfera da produção de conhecimento em todo o mundo. 
Raramente abordado pela tendência dominante do feminismo ou pela 
tendência radical ou por qualquer uma, esse silêncio tem condenado a 
maioria dos esforços para mudar o status e a condição da mulher negra 
dentro da sociedade. (WALLACE, 1994, p. 66). 

 

Não se pode esquecer que, para a mulher que subverte a ordem, seja ela 

personagem ou escritora, o processo de ruptura com o já estabelecido é muito difícil 
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e, portanto, bastante traumático, como nos revela o seguinte trecho de O alegre 

canto da perdiz, no qual a narradora conta sobre como a personagem Maria das 

Dores narra a própria história ao médico que, mais adiante, será revelado como seu 

filho. A narradora afirma: 

 

O médico esperava ouvir uma história de amor que começa com flores do 
jardim e acaba com espinhos e tormentos, porque é na paixão que reside a 
loucura da maioria das mulheres. Esperava ouvir histórias de príncipes e 
princesas, de castelos e sonhos. Mas enganou-se redondamente. Maria fala 
das histórias de outros, mas não da sua. Começa a interessar-se por aquele 
relato. Na família da louca reside a raiz do problema. (CHIZIANE, 2008, p. 
52). 

 

Mais adiante, por meio da memória, Maria das Dores, com lágrimas nos 

olhos, recorda-se do único relacionamento de sua vida com um homem que também 

era o amante de sua mãe. Esse é o motivo de seu sofrimento desde a adolescência, 

de sua fuga, da perda dos filhos e do alheamento em que se encontra no tempo da 

narração.  

O interessante é que as duas autoras desconstroem o ideal tanto da 

felicidade plena alcançada pelo casamento quanto da vida que paralisa ali. Por isso, 

em ambas as obras, o casamento não ocorre no término do texto, e aquilo que o 

enredo encena são as dificuldades provenientes dele. Tanto em Ponciá Vicêncio 

quanto em O alegre canto da perdiz o final da obra evidencia sua estrutura circular, 

porque a vida é circular, cheia de partidas e chegadas, de términos e recomeços, 

com suas dores, seus traumas e suas aprendizagens, à medida que a vida avança, 

e se vivenciam novas experiências. 

Ser violentada, ter um marido aos quatorze anos e três filhos antes dos vinte 

anos, como é o caso de Maria das Dores, são situações que fogem, e muito, do 

casamento cheio de pompa com um príncipe para adentrar o modelo cultural branco 

e burguês que se arrasta por séculos. O enredo da família de Maria das Dores se 

distancia do canônico ressaltado pelo casamento feliz dos contos de fadas, já que, 

na narrativa de Chiziane, ele não aparece como solução para os problemas da 

mulher. Antes, a escrita dela rasura o modelo que se tenta perpetuar junto às 

crianças, ao longo de inúmeras gerações, como se pode ver no fragmento abaixo: 
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Projecções fantásticas das histórias à volta da fogueira, as meninas bonitas, 
bondosas, obedientes, trabalhadoras, casam-se com príncipes dourados, 
têm muitos filhos e vivem felizes para sempre. As meninas maldosas, 
mentirosas, desobedientes e preguiçosas, no final da história, são 
castigadas, não arranjaram marido, nem filhos, vivem solteironas e infelizes 
para sempre. E acabam enlouquecendo. Crenças. De dádivas e destinos. 
Pragas. Profecias. Castigos. (CHIZIANE, 2008, p. 19). 

 

Esse tipo de história, tão ao gosto do enredo do conto de fadas, é contado de 

geração a geração, à volta da fogueira, na sociedade moçambicana. As mulheres 

têm de ser obedientes para não serem castigadas. Não podem fugir às regras que a 

sociedade patriarcal reservou a elas. As que fogem, como as personagens Delfina e 

Maria das Dores, são julgadas por toda a sociedade, inclusive pelas outras 

mulheres. 

Como se vê, a escrita de Chiziane e, por extensão, a de Evaristo distendem 

os limites dos enredos de paixões e de sofrimento amoroso. O viés das histórias em 

análise, além desse, trará outros componentes. Por exemplo, há a vida de mulheres 

que não se encaixam no padrão da literatura canônica, já que, nesse tipo de 

literatura, são subalternizadas, não têm voz, espaço na sociedade e não são 

representadas como protagonistas nos contos de fadas. Em Conceição Evaristo e 

Paulina Chiziane, elas têm voz e buscam seus espaços. Maria das Dores precisa 

contar dos seus familiares, em especial dos feitos da sua mãe, que sofre com o 

trauma da própria história de colonizada e provoca outros traumas nos filhos, 

principalmente nela, Maria das Dores, que tem a virgindade comprada pelo amante 

da própria mãe. O comprador é polígamo e a trata de forma violenta, atitude que se 

distancia, e muito, do modelo narrativo dos contos de fadas, cujo enredo conta uma 

história de transformações guiadas pelo sentimento amoroso.  

Outra característica marcante das obras de Evaristo e Chiziane que as faz se 

distanciarem do enredo dos contos de fadas é que eles terminam no casamento, em 

que se encontra a felicidade plena, traduzida pelo clichê “e foram felizes para 

sempre”. Sabemos que esse final se distancia e muito da realidade porque o 

matrimônio pressupõe a saída da casa dos pais, o conhecimento de um novo estilo 

de vida e de educação, que será repassado aos filhos, e a responsabilidade pela 

casa. Há necessidade de ser responsável pelos filhos que provavelmente virão, e 

essas mudanças, muitas vezes, são bastante traumáticas. Portanto, esse final dos 

contos de fadas é um ideal muito distante da realidade, por isso, pouco verossímil.  
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A partir de um processo de lembranças e esquecimentos, Paulina Chiziane, 

da mesma forma que Conceição Evaristo, constrói a sua proposta textual de 

ressaltar a cultura moçambicana e dar visibilidade aos problemas que as mulheres 

enfrentam no local em que estão inseridas. Nas obras em análise, as autoras, 

através desse recurso, produzem o texto encenando a memória individual e a 

coletiva, refletindo sobre os traumas, principalmente os proporcionados pelas 

histórias de opressão que marcam a trajetória da mulher em seus países de origem. 

As duas autoras retiram a mulher da invisibilidade, através da sua valorização 

como sujeito. Nesse processo, há, nas escritas de Evaristo e Chiziane, um ato de 

transformação da marginalização da mulher em empoderamento do sujeito feminino. 

A mulher é retratada com uma história de vida e com uma identidade híbrida que se 

infiltra na já estabelecida, rasurando-a:  

 

Essa atitude reverte os efeitos da recusa dos donos do saber e do poder de 
modo que outros saberes “negados” se infiltrem no discurso dominante e 
tornem a base de sua autoridade – suas regras de reconhecimento. 
(BHABHA, 2006, p. 165 – destaques do autor). 

 

Há, nas obras, personagens com posturas ideológicas próprias. A cultura 

eurocêntrica, inicialmente vista como modelo identitário no Brasil e em Moçambique, 

é desconstruída, e a que era inferiorizada mostra-se cada vez mais forte, ganhando 

espaço no contexto narrativo. Além da encenação das culturas locais, apagadas ao 

longo da história, há, nas duas obras, a discussão do espaço que o gênero feminino 

ocupa, na contemporaneidade, em cada país. 

Uma característica comum às duas autoras é a retratação das personagens 

com suas individualidades, o que as distingue das coletividades nas quais são 

encenadas, lembrando-nos das reflexões de Donna Haraway, quando afirma que  

 

As desconstruções feministas do “indivíduo” têm sido fundamentais, e não 
se mostram nostálgicas de coerência dominante. Ao contrário, versões 
necessariamente políticas de incorporações construídas, como as teorias 
feministas de individualidades raciais de gênero, têm de levar em conta, 
afirmativa e criticamente, individualidades sociais emergentes, 
diferenciadoras, auto-representativas, contraditórias, com suas 
reivindicações de ação, conhecimento e crença. A questão envolve o 
compromisso com a mudança social transformadora, o momento de 
esperança encrustado nas teorias de gênero feministas e outros discursos 
emergentes sobre a dissolução do individualismo dominante e a emergência 
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de outros impróprios/inapropriados. (HARAWAY,1993, p. 289 – destaques 
da autora). 

 

As autoras, ao construírem suas obras, deslocam sua visão da literatura 

canônica, de uma identidade única e contínua, deslocando também a ideia de 

identidades fixas e de representações parciais sobre o feminino e sua essência e 

buscando trazer, para a cena literária que criam, uma mulher que foi apagada ao 

longo da história, mas que agora é encenada com livre arbítrio. Com essa atitude de 

rasurar o que já existia antes, as escritoras propõem uma mistura de olhares em que 

a literatura já encenada se cruza com aqueles segmentos silenciados socialmente, 

que questionam e desconstroem a literatura canônica. As escritas de Evaristo e 

Chiziane procuram mostrar outras personagens que representam a realidade da 

mulher negra. Em suas obras, de sua condição subalternizada, a mulher negra 

recusa o silenciamento que a impediu de falar ao longo da história, expressando-se 

por si mesma. Sobre esse novo olhar que desloca as identidades fixas, Homi 

Bhabha explica ser ele um  

 

Processo pelo qual o olhar de vigilância retorna como o olhar deslocador do 
disciplinado, em que o observador se torna o observado e a representação 
‘parcial’ rearticula toda a noção de identidade e a aliena da essência. 
(BHABHA, 2005, p. 134 – destaques do autor). 

 

No Brasil e em Moçambique, durante o processo histórico de colonização e 

escravidão, como também posteriormente, no período independente, encontramos 

uma situação assim explicitada por Gayatri Spivak,  

 

No contexto do itinerário do sujeito subalterno, o caminho da diferença 
sexual é duplamente obliterado. A questão não é a da participação feminina 
na insurgência ou das regras básicas da divisão sexual do trabalho, pois, 
em ambos os casos, há “evidência”. É mais uma questão de que, apesar de 
ambos serem objetos da historiografia colonialista e sujeitos da insurgência, 
a construção ideológica de gênero mantém a dominação masculina. Se, no 
contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não 
pode falar, o sujeito feminino subalterno está ainda mais profundamente na 
obscuridade. (SPIVAK, 2010, p. 66-7 – destaques da autora). 
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A mulher, ao longo de boa parte da história da humanidade, foi relegada a 

uma condição inferior ao homem, que tomava boa parte das decisões políticas na 

sociedade, enquanto ela ficava restrita ao espaço doméstico, cuidando da casa e 

dos filhos. Nesse contexto de privações da liberdade, ela sempre encontrou 

obstáculos para participar ativamente do meio social. É como se ela fosse incapaz 

de fazê-lo, num processo de subjugação construída pela sociedade ao longo do 

tempo, como afirma Pierre Bourdieu: 

 

O corpo e seus movimentos, matrizes universais que estão submetidos a 
um trabalho de construção social, não são nem completamente 
determinados em sua significação, sobretudo sexual, nem totalmente 
indeterminados, de modo que o simbolismo que lhes é atribuído é, ao 
mesmo tempo, convencional e motivado, e assim percebido como quase 
natural. (BOURDIEU, 2002, p. 20).  

 

Através do questionamento de papéis pré-estabelecidos, as escritoras dão 

visibilidade às amarras culturais de inferiorização que cercaram as mulheres ao 

longo da história. Há, em suas escritas, a encenação de opressões diversas e 

questionamentos a respeito disso tanto pelas personagens quanto pelas narradoras 

das obras.  

As narradoras criadas por essas escritoras demostram proximidade enorme 

do fato narrado e, principalmente, das personagens, sendo muito solidárias com 

ambos, mesmo no momento em que as personagens praticam ações que fogem do 

senso comum, que podem ser julgadas negativas pelo leitor, como ocorre com as 

personagens Delfina, de Chiziane, e Ponciá, de Evaristo. Rebeldes, essas 

personagens rejeitam o que foi reservado a elas. Recebem críticas dos que estão a 

sua volta, todavia, não uma visão negativa das narradoras, já que os romances as 

focalizam a partir de uma perspectiva que procura evidenciar, para o leitor, toda a 

complexidade com que se depara a mulher negra em universos sociais construídos 

contra ela. 

No que se refere ao espaço reivindicado pelo feminino, Stuart Hall afirma: 

“quando o feminismo arrombou a janela, todas as resistências, por mais insuspeitas 

que fossem, vieram à tona – o poder patriarcal plenamente instalado que acreditara 

ter-se desautorizado a si próprio.” (HALL, 2003, p. 209). Por isso, principalmente 

após a década de 70 do século XX, há resistências e questionamentos em relação a 
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vários dos aspectos que o feminismo trouxe à tona. Um deles refere-se à escrita 

literária feminina, que enfrenta inúmeras críticas as quais as escritoras têm 

procurado rebater. Maria Colasanti (2004) acredita que a sociedade, ao fazer esse 

questionamento sobre a existência da escrita feminina, não está interessada em 

saber se, de fato, essa literatura existe, mas em pôr em dúvida a qualidade da 

literatura feminina, que, na verdade, ameaça a sociedade patriarcal. As escritoras 

universais já provam essa existência inquestionável. 

As duas autoras em estudo, Conceição Evaristo e Paulina Chiziane, encenam 

várias nuances da subalternização nos moldes apresentados por Spivak. Chiziane, 

por exemplo, deixa claros, em sua obra, a instabilidade do negro em termos sociais 

e econômicos, as injustiças como consequência do racismo, a subserviência perante 

o estrangeiro, o desrespeito dos brancos pelos valores tradicionais do negro, a 

miséria e a subordinação da mulher. Por sua vez, com exceção da subserviência do 

negro ao estrangeiro, Evaristo aborda todos os aspectos da violência colonial 

presentes na obra de Chiziane.  

No espaço literário proposto por Evaristo e Chiziane, aparece o que foi 

reprimido nas mulheres ao longo da literatura canônica, principalmente a fala. É 

interessante ressaltar, no entanto, que as escritoras não podem romper 

completamente com o discurso dominante porque há pressões econômicas e 

políticas do universo dominado por homens. Isso porque, como acentua Showalter, 

“a escrita das mulheres é um ‘discurso de duas vozes’ que personifica sempre as 

heranças social, literária e cultural tanto do silenciado quanto do dominante”. 

(SHOWALTER, 1994, p. 50 – destaques da autora). 

Por isso, as escritas de Evaristo e Chiziane encontram-se dentro de duas 

tradições ao mesmo tempo, nas entrelinhas, para rasurar a tradição masculina. As 

duas autoras em questão têm uma cultura feminina silenciada e tentam encontrar 

um novo caminho de escrita a partir das experiências vividas em seu grupo para 

romper com a literatura hegemônica. 

 O “discurso de duas vozes”, apontado por Elaine Showalter (1994), contém 

uma história dominante e uma dominada, que oscilam entre si. É dado sentido àquilo 

que era um espaço vazio. Há retrocesso do enredo tradicional enquanto aquilo que 

era apagado ganha evidência, por exemplo, a presença da mulher negra como 

protagonista, com suas impressões psicológicas e sua complexidade subjetiva. 
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Neste capítulo, foi levantado um panorama geral da escrita realizada por 

negros no Brasil, ressaltando o conceito em construção da literatura negra ou afro-

brasileira, e da escrita em Moçambique em suas várias fases, além da 

contextualização das obras Ponciá Vicêncio e O alegre canto da perdiz, 

publicadas, respectivamente, em 2003 e 2008. Ademais, foram feitos o 

levantamento do feminismo, especialmente do feminismo negro, a relação das 

autoras com ele e as convergências entre as duas obras. No capítulo seguinte, será 

aprofundado o processo de criação literária de Conceição Evaristo, a temática, os 

aspectos estéticos de Ponciá Vicêncio, a abordagem do feminino encenado 

principalmente na protagonista, em Maria Vicêncio e em Bilisa, cujas identidades 

são construídas na relação com as personagens masculinas da obra.  
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2  O PROCESSO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA DE CONCEIÇÃO EVARISTO  

 

2.1 Aspectos literários, estéticos e temáticos da obra e seus efeitos de sentido 

 

No romance Ponciá Vicêncio, o espaço em que a maior parte do enredo se 

desenrola evidencia uma sociedade organizada em classes. Essa estrutura não 

reservou espaço para o negro em termos empregatícios, educacionais, culturais e 

até espaciais. Mesmo sabendo ler, aprendizado com o qual acredita alcançar uma 

vida melhor, Ponciá acabou conquistando uma única função, a de doméstica, tendo 

acesso apenas a jornais velhos, e o sonho de ter uma casa foi transformado na 

compra de um barraco na favela. Até a família que ela forma não se configura como 

tal, pois não há diálogo entre ela e o marido, o qual é denominado apenas “homem 

de Ponciá”, pessoa alienada, reificada pela vida miserável na favela, sem nome e 

sem fala. Além disso, todos os sete filhos que ela gera morrem. Todos esses 

acontecimentos configuram sua vida como marcada pela negação pela etnia e pelo 

gênero, em todos os âmbitos de sua vida.  

Ao longo da obra, ela opta progressivamente pelo silenciamento. O silêncio 

que ela escolhe pode ser pensado como uma forma de grito de resistência em uma 

cidade grande, que anula aqueles que não se inserem no contexto. No romance, há 

a fala de um “sujeito étnico, com marcas da exclusão inscritas na pele a percorrer 

nosso passado em contraponto comum à história dos vencedores e seus mitos de 

cordialidade e democracia racial.” (DUARTE, 2006, p. 308). Acreditamos que a 

construção desse sujeito questionador, com a mente inquieta, embora silencioso, 

seja uma forma de questionamento a respeito do lugar que a mulher negra ocupa na 

sociedade. Ela é vista como desprovida de bens materiais, em busca de identidade 

de lugar em um espaço urbano que privilegia os detentores do capital e descarta 

aqueles que não o possuem. 

Em Ponciá Vicêncio, a partir da construção da memória individual da 

protagonista e de seu grupo familiar negro, Conceição Evaristo, segundo Tatiana 

Sena,  
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Utiliza a escrita literária como um local de enunciação transgressivo que 
pode reativar e reconfigurar os arquivos da memória da escravidão no 
Brasil, denunciando, assim, as consequências da comunicação colonial. 
(SENA, 2012, p. 285).  

 

Para isso, a escritora tenta resgatar a trajetória dos negros que ficou apagada 

ao longo da historiografia nacional. Nesse processo, ela dá voz tanto a si mesma, 

como intelectual negra, quanto revela uma história que foi silenciada, ou apenas 

parcialmente contada. Sua escrita é transgressora porque cria uma contra narrativa 

à literatura canônica, trazendo para a cena literária a tradição dos negros, em 

especial, da mulher negra.  

Nesse sentido, pode-se dizer que trabalhar a arte tanto através do barro 

quanto pela escrita significa reinventar uma história que foi apagada durante séculos 

por ser considerada como aquela que não interessava à sociedade. Na escrita, essa 

história precisa ser resgatada através da memória, para que a história dos 

subalternizados não seja apagada, já que poderá propiciar uma reflexão no 

presente, com o intuito de que o futuro do negro seja diferente.  

A autora traz para a cena literária um perfil de mulher negra que, na literatura 

canônica, ficou sempre restrito à inferiorização, encenando-a como sujeito da própria 

história. Usa sua escrita literária para romper com um processo de construção 

literária canônico, branco, europeizado e masculino. Essa proposta pode ser vista no 

seguinte trecho, em que a personagem, sujeito da própria história, recria o espaço a 

sua volta através da arte, questionando a realidade em busca de um futuro melhor: 

 

Todo cuidado Ponciá punha nesse imaginário ato de fazer. Com o zelo da 
arte, atentava para as porções das sobras, a massa excludente, assim 
como buscava ainda significar as mutilações e as ausências que também 
conformam um corpo. Suas mãos seguiam reinventando sempre e sempre. 
E quando quase interrompia o manuseio da arte, era como se perseguisse o 
manuseio da vida, buscando fundir tudo num ato só, igualando as faces da 
moeda. (...). Andava como se quisesse emendar um tempo ao outro, seguia 
agarrando tudo, o passado-presente-e-o-que-há-de-vir. (EVARISTO, 2003, 
p. 127-8). 

 

Pode-se associar o manuseio do barro por Ponciá, atividade por meio da qual 

a personagem busca delinear a própria identidade, com o processo de escrita de 

Evaristo. A protagonista constrói com o barro personagens duras, fortes, difíceis de 
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quebrar, após serem assadas no forno. Do mesmo modo, a escritora cria 

personagens como Vô Vicêncio, que vira companheiro inseparável de Ponciá. Vô 

Vicêncio é uma personagem de cerâmica que provoca reações nela, como a coceira 

das mãos. Ponciá Vicêncio observa o dia a dia do avô e vice-versa: no final da obra, 

ela cai na água, e ele, observando-a, aprova. Ela pode ser vista como guardiã da 

memória ancestral de sofrimento do avô. 

Evaristo encena a história tanto da personagem quanto do grupo étnico-racial 

ao qual ela pertence. É a partir das lembranças de Ponciá que a história de seus 

ancestrais vai sendo inserida na obra, colocando o leitor a par da trajetória desse 

grupo familiar durante e depois da escravidão. Para isso, focaliza sua cultura, sua 

dor e seu processo de subjugação. A intenção da escritora fica clara na história de 

Ponciá. Inicialmente, ela habita uma vila pertencente a um senhor de engenho, o 

coronel Vicêncio. Isso a incomoda e muito, principalmente por ser nomeada com o 

mesmo nome da Vila Vicêncio, o que significaria que ela, como a vila, era 

propriedade desse senhor. Por isso, Vicêncio questiona a própria identidade, já que, 

para ela, o ser humano deve ser livre, sem pertencer a outro. 

Com essa preocupação, ela vai várias vezes à beira do rio, grita o próprio 

nome, procurando se reconhecer nele, mas não encontra resposta, apenas o vazio. 

Sente-se incomodada pelo fato de o pai aceitar ser explorado pelo coronel Vicêncio 

e ainda levar o irmão junto, ainda novo, para trabalhar no eito. Aprende a ler e a 

escrever, pois ouve dizer que a leitura possibilita uma vida melhor. Vai para a cidade 

e não encontra nenhum espaço de dignidade. Como forma de resistência, silencia-

se por não encontrar um local que a inclua. 

Maria Vicêncio, a mãe de Ponciá, sente uma ligação forte com a vila onde 

nasceu, mas tenta reencontrar os filhos que foram para a cidade. Sente-se realizada 

na maternidade e nutre um amor forte pelos filhos, em contraposição à posição de 

Ponciá, que perde sete filhos em abortos espontâneos. Entretanto, no ato de moldar 

o barro, herdado da mãe, Ponciá, uma mulher negra e criadora, iguala-se a uma 

forma divina ao criar seres. Esse fato concede à personagem proximidade com a 

maternidade. 

Outras duas mulheres que se destacam na narrativa são Bilisa e Nêngua 

Kainda. Bilisa trabalha inicialmente como doméstica e, depois de ter as economias 

roubadas pelo filho da patroa, torna-se prostituta por gosto e não por obrigação. 
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Possui vários sonhos e não perde a dignidade. Já Nêngua Kainda é a guardiã da 

memória da sabedoria. É o fio condutor da narrativa, permitindo que a família, cujos 

membros são Ponciá Vicêncio, Luandi José Vicêncio e Maria Vicêncio, encontre-se 

no final da história. 

Os dados ressaltados no romance permitem que se discuta o processo de 

construção literária de Evaristo, principalmente no que se refere à encenação do 

feminino negro e como ela se vê, como intelectual, na sociedade brasileira que ainda 

valoriza muito a escrita branca, masculina e etnocêntrica. Em entrevista, a escritora 

aponta o preconceito existente contra a literatura, que se volta para questões étnico-

raciais e de gênero. Expressa certa melancolia ao retratar o pouco espaço 

destinado, pelo mercado, a obras de escritores negros. Sobre as dificuldades 

enfrentadas no início da carreira, ela informa: 

 

Mandei o romance Ponciá Vicêncio para uma editora e não tive resposta. 
Depois disso, não tentei mais nenhuma. Após algum tempo, resolvi tentar a 
Mazza por uma questão ideológica, pelo fato de ser uma editora de uma 
mulher negra. Mas o problema não termina com a publicação de um livro. 
Ponciá Vicêncio já esteve em uma livraria grande aqui do Rio, e eu o levei 
pessoalmente. Só que o livro não foi colocado no sistema de informática da 
loja e, portanto, era como se ele não estivesse lá. (...). Quer dizer, um livro 
de Conceição Evaristo numa grande livraria é colocado lá no fundo, 
escondido, em último lugar, enquanto o de um autor conhecido já é posto 
logo na entrada. (...). Além disso, tem a questão da temática do meu 
trabalho, que é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela não interessa, 
mas com a lei 10.639, (...) esse tema vai atender a uma demanda - só que 
sempre por uma questão mercadológica, nunca ideológica. (EVARISTO 
apud LUCAS, 2006). 

 

O insucesso editorial não a faz desistir, por acreditar ser necessário que o 

grupo subalterno seja trazido para a cena literária e, consequentemente, para o 

espaço acadêmico, com o intuito de dialogar com a escrita literária já existente ao 

longo da história da literatura para, se preciso for, contestá-la. Hoje, a escritora tem 

ganhado vários prêmios, como o Jabuti: ela ficou em terceiro lugar na categoria 

Contos e Crônicas, com a obra Olhos D’Água, em 2015. Em 2019, ela foi 

homenageada pelo mesmo evento. Foi também na Festa Literária das Periferias 

(FLUP), em 2016, e na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), em 2017. Além 

disso, tem as obras cobradas no processo seletivo de inúmeros vestibulares. Ainda, 

em 2017, o Itaú Cultural, São Paulo, apresentou, no Programa Ocupação, a 
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criatividade da autora. Consegue entrevistas para mídias diversificadas, como as 

revistas Cláudia e Bravo e a Rede Globo de televisão. Realiza inúmeras palestras 

no Brasil e no exterior. Hoje as editoras grandes procuram-na frequentemente para 

publicar suas obras, mas ela faz questão de priorizar as pequenas. 

Ao escrever, Evaristo retrata a mesma rejeição que sofreu no início da 

carreira, projetando-a sobre a vida de suas personagens negras que, de forma 

subjetiva, mesmo não tendo o espaço que almejam na sociedade, tentam buscá-lo.  

A histórica exclusão do negro na sociedade decorre, segundo Florestan 

Fernandes, do fato de que, 

 

Com a Abolição pura e simples (...), a atenção dos senhores volta-se 
especialmente para os seus próprios interesses. Os problemas políticos que 
os absorviam diziam respeito à indenização e aos auxílios para amparar a 
“crise da lavoura”. A posição do negro no sistema de trabalho e sua 
integração à ordem social deixam de ser matéria política. Era fatal que isso 
sucedesse. (...). 

Mesmo os abolicionistas mais íntegros e tenazes não puderam ser seus 
[dos negros] porta-vozes válidos. (FERNANDES, 1978, p. 16 -  destaques 
do autor). 

 

Ainda de acordo com o autor, mesmo que o negro conseguisse se inserir no 

sistema de ocupação, não conseguia se estabilizar em busca do progresso em 

direção ao futuro, porque  

 

As deformações introduzidas em suas pessoas pela escravidão limitavam 
sua capacidade de ajustamento à vida urbana, sob regime capitalista, 
impedindo-os de tirar algum proveito relevante e duradouro, em escala 
grupal, das oportunidades novas. (FERNANDES, 1978, p. 20). 

 

No que se refere à mulher negra, o desprezo é ainda mais evidente porque é 

excluída pela cor, pela classe e pelo gênero, já que estão impregnados na cultura 

não só o racismo, mas também o patriarcalismo e o machismo. Ao dialogar com 

esse contexto, Evaristo traz, para o centro de sua obra, personagens que encenam 

pessoas que foram esquecidas pela história, os negros, os excluídos do mercado, 

das representações sociais e da possibilidade de alcançar um estrato social mais 

elevado. Enfim, os que foram representados, na literatura canônica, como objeto. 
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Como mecanismo de rasura do romance canônico e de valorização de uma 

escrita literária que inclua a etnia negra e sua realidade, Evaristo cria estratégias por 

meio das quais a mulher negra subalternizada possa mostrar sua cultura na cena 

literária, já que ela conhece muito mais a própria história do que o intelectual branco 

que somente estuda essa realidade e apenas supõe que ela possa ser a real história 

do negro.  

Em Ponciá Vicêncio, a protagonista é um sujeito inserido em um contexto 

familiar carregado de tradições e memórias, representado na obra por personagens 

como Vô Vicêncio, um homem sábio e transgressor, que passará essa herança para 

Ponciá, e Nêngua Kainda, imagem da ancestralidade, da velha sábia, fundamental 

na história para a sequência narrativa e a ligação entre os membros da família ao 

longo do enredo. O objetivo dela é resgatar a cultura de matriz africana silenciada 

pela europeia ao longo dos séculos. Na narrativa, sua ação pode ser lida como uma 

oposição ao silenciamento imposto à cultura negra, conforme nos esclarece Dejair 

Dionísio, para quem:  

 

O silêncio permite que o discurso etnocêntrico, homogeneizador que se 
quer único e verdadeiro, grite mais alto. O silêncio tenta boicotar memórias 
sufocadas, que são referenciadas pela voz ancestral. E essa voz é a 
Nêngua Kainda. (DIONÍSIO, 2013, p. 62). 

 

No que se refere ao enredo da obra, trata-se de uma narrativa em terceira 

pessoa, cuja protagonista, de nome homônimo ao título do romance, vive com o avô, 

a mãe, o pai e o irmão na terra do Coronel Vicêncio, sobrenome dado a todos da 

família como marca da propriedade desse homem. Viver ali significa, para ela, 

perpetuar a vida de escravidão da família. De acordo com Dejair Dionísio, a 

exploração memorialística da ausência de nome denuncia a falsa libertação escrava 

no país. Ele afirma que: “isso resulta numa falsa cidadania, uma vez que, despojado 

do nome, não há referência de antepassados naturais, apenas daqueles construídos 

pela apropriação do corpo, da alma, da memória e da identidade de um povo.” 

(DIONÍSIO, 2013, p. 62). 

Após a morte do pai, ela decide ir para a cidade em busca de preencher o 

vazio em relação à sua identidade e de encontrar uma vida melhor. O único 

emprego que encontra é o de doméstica, profissão que não foge ao estereótipo 
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definido para a mulher negra, semialfabetizada e recém-chegada à cidade. Sobre 

essa constatação histórico-social, Florestan Fernandes afirma: 

 

Ora, o regime escravista não preparou o escravo (e, portanto, também não 
preparou o liberto) para agir plenamente como “trabalhador livre" ou como 
"empresário". Ele preparou-o, onde o desenvolvimento econômico não 
deixou outra alternativa, para toda uma rede de ocupações e de serviços 
que eram essenciais, mas não encontravam agentes brancos. Assim 
mesmo, onde estes agentes apareceram (como aconteceu em São Paulo e 
no extremo sul), em consequência da imigração, em plena escravidão, os 
libertos foram gradualmente substituídos e eliminados pelo concorrente 
branco. (FERNANDES, 1978, p. 50-1 – destaques do autor). 

 

A zona urbana é outro cenário, mas a miséria contra a qual Ponciá Vicêncio 

luta é a mesma. Na cidade, a personagem casa-se e sofre violência do marido. À 

medida que tenta construir a sua identidade, descobre sua condição de excluída e 

em fragmentos, característica essa reproduzida na construção da narrativa, cuja 

perspectiva segue em espiral, em um movimento constante de oscilação entre o 

passado e o presente.  

É importante ressaltar também o fato de os sistemas tradicionalmente 

existentes, como a Igreja e a sociedade, não terem se disponibilizado a integrar o 

negro ao regime assalariado, preparando-o para trabalhar em um novo sistema para 

pagar as próprias contas e crescer em termos econômicos, educacionais e em 

capital cultural. Portanto, restaram a ele as piores ocupações, os piores locais de 

trabalho e as piores moradias, vivendo à margem do sistema capitalista e sempre 

perdendo na disputa pelas ocupações trabalhistas para os imigrantes, que já 

chegaram ao Brasil integrados a esse regime. Por isso, sabiam tanto de seus 

deveres de serem produtivos no trabalho e cumprirem os horários quanto do de 

reivindicar todos os seus direitos ao patrão, como carga horária e salários justos. Os 

negros recém-libertos eram alheios a todo esse conhecimento, saindo sempre em 

desvantagem ao concorrer a uma vaga com o imigrante no mercado de trabalho. 

Um exemplo dessa situação na obra é a humilhação sofrida, pelo pai de 

Ponciá, do filho do senhor, quando ambos são ainda crianças, que o leva à reflexão 

e ao questionamento sobre a necessidade de a família continuar ali, mesmo estando 

todos livres. Porém, mais tarde, o pai da personagem é explorado na própria 

fazenda em que sofreu humilhação quando criança, provando que se desvencilhar 
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daquele sistema escravocrata era muito mais difícil do que imaginava. Segundo 

Florestan Fernandes, 

 

Onde a produção se mantinha em níveis baixos, os quadros da ordem 
tradicionalista mantinham-se intocáveis: como os antigos libertos, os ex-
escravos tinham de optar, na quase totalidade, entre a reabsorção no 
sistema de produção, em condições substancialmente análogas às 
anteriores, e a degradação de sua situação econômica, incorporando-se à 
massa de desocupados e de semi-ocupados da economia de subsistência 
do lugar ou de outra região. Onde a produção atingia níveis altos,  
refletindo-se no padrão de crescimento econômico e de organização do 
trabalho, existiam reais possibilidades de criar um autêntico mercado de 
trabalho: aí, os ex-escravos tinham de concorrer com os chamados 
“trabalhadores nacionais”, que constituíam uma verdadeiro exército de 
reserva (mantido fora de atividades produtivas, em regiões prósperas, em 
virtude da degradação do trabalho-escravo) e, principalmente, com a mão 
de obra importada da Europa, com frequência constituída por trabalhadores 
mais afeitos ao novo regime de trabalho e às suas implicações econômicas 
ou sociais. (FERNANDES, 1978, p. 17 – destaques do autor). 

 

Isso mostra que o fim da escravidão serviu para beneficiar apenas os antigos 

proprietários de terra e o sistema socioeconômico vigente. Os efeitos dessa 

organização socioeconômica, que sempre prejudicou os negros, foram catastróficos 

para eles, mostrando que receberam o status de cidadão, mas não a cidadania. 

Portanto,  

 

Ao contrário do que se poderia supor, em vez de favorecer, as alternativas 
da nova situação econômica brasileira solapavam, comprometiam ou 
arruinavam, inexoravelmente, a posição do negro nas relações de produção 
e como agente de trabalho. (FERNANDES, 1978, p. 17). 

 

O pai de Ponciá morre no local de trabalho. Isso a encoraja a abandonar o 

campo e tentar uma vida melhor na cidade, intensificando ainda mais suas  

dificuldades devido aos problemas que enfrentava para se inserir em um novo 

sistema socioeconômico. 

Quando volta à vila, Ponciá escuta atenta as histórias da família dela, 

principalmente a do avô. Ela ouve várias vezes, já as conhece, mas o faz como se 

nunca as tivesse ouvido. Ela, através desse processo de escuta, repetidas vezes, 

tenta resgatar cada detalhe da memória em busca da construção da própria 

identidade. 



69 
 

Na narrativa, a lembrança dos afrodescendentes é resgatada pelos 

testemunhos orais dos moradores da Vila Vicêncio, recontados, várias vezes, como 

uma forma de valorização e de tentativa de evitar o apagamento dessa memória, 

diferente do que fez a história oficial. É a partir dessas narrativas que é possível ter 

contato com a situação do grupo familiar de Ponciá durante e após a escravidão. 

Uma característica da obra é a rasura da língua portuguesa canônica por 

meio do recurso à oralidade. A linguagem oral perpassa toda a obra, valendo-se, em 

muitos casos, de orações coordenadas, períodos curtos e do uso raro de coesivos, 

além de intertextos com as narrativas orais, como registrado no trecho seguinte, com 

o uso de verbos referentes à escrita e à fala: 

 

Escutou também, por diversas vezes, a história dolorosa, que ela já sabia, 
da morte da avó pelas mãos do avô. Relembravam o desespero e a loucura 
do homem. Falavam também do ódio que o pai dele tinha por Vô Vicêncio 
ter matado a mãe dele. Ponciá sabia dessas histórias e de outras ainda, 
mas ouvia tudo como se fosse pela primeira vez. Bebia os detalhes 
remendando cuidadosamente o tecido roto de um passado, como alguém 
que precisasse recuperar a primeira veste para nunca mais sentir 
desamparadamente nua. (EVARISTO, 2003, p. 63). 

 

A obra é também marcada pelo uso do discurso indireto, como na frase 

“Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris viraria menino.” 

(EVARISTO, 2003, p. 13). Esse recurso aparece no momento em que a personagem 

relembra o passado e reflete sobre o presente, analisando esse tempo para 

entender a sua situação no mundo. Há ainda o uso de frases curtas que, ao mesmo 

tempo em que criam uma composição imagética, simbolizam uma fala pausada, na 

qual se mostra o uso excessivo de interrogações e exclamações. As últimas 

demonstram surpresa em relação à vida, denotam o caráter reflexivo da escrita. 

Existe ainda a repetição excessiva para enfatizar a palavra que, no trecho seguinte, 

pode se resumir à perda de gosto por tudo, “Naquela época Ponciá Vicêncio 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.” (EVARISTO, 2003, p. 13).  

A antítese também é recorrente na obra, fazendo uma contraposição entre 

presente e passado, tempo em que ainda havia esperança em Ponciá de ter o seu 
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lugar no mundo, com independência e dignidade. Para demonstrar essa esperança, 

a figura de linguagem usada constantemente é a personificação, que dá vida àquele 

local onde nasceu e cresceu e do qual relembra para preencher seus dias vazios. 

Há ainda a hipérbole, como no trecho: “Divertia-se brincando com as bonecas de 

milho ainda no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, dançavam. (...) Um dia, 

nessa brincadeira, ela viu uma mulher alta, muito alta, que chegava até o céu.” 

(EVARISTO, 2003, p. 13-14). 

Essas estratégias de enfeitar a linguagem estilisticamente são típicas de 

contadores de histórias, que a elas recorrem, prendendo a atenção do interlocutor 

para que ele permaneça atento e penetre no enredo até o final da narrativa, às 

vezes, assustando-o, mas também levando-o à reflexão. Ademais, como Ponciá não 

fala, apenas relembra e reflete sobre os episódios passados, é como se ela falasse 

sozinha, com “os próprios botões”, sobre tudo que viveu e aprendeu: 

 

Ela era menina, de colo ainda, quando ele morreu, mas se lembrava 
nitidamente de um detalhe: em Vô Vicêncio faltava uma das mãos e vivia 
escondendo o braço mutilado para trás. Ele chorava e ria muito. Chorava 
feito criança. Falava sozinho também. O pouco tempo em que conviveu com 
o avô, bastou para que ela guardasse as marcas dele. Ela reteve na 
memória os choros misturados aos risos, o bracinho cotoco e as palavras 
não inteligíveis de Vô Vicêncio. (EVARISTO, 2003, p. 15). 

 

Ela herda essa característica de falar sozinha, de ser ininteligível, do avô e se 

lembra dele com frequência, seguindo os mesmos caminhos da incompreensão 

pelos mais próximos e da falta de diálogo com aqueles que estavam a sua volta. 

Outra marca de oralidade na obra é a formação de neologismos a partir da 

junção de dois ou mais radicais e do uso constante do diminutivo, como na palavra 

“bracinho”, na citação anterior, típica da fala feminina, como no trecho: “Seus passos 

em roda se faziam ligeiramente mais rápidos então, sem, contudo, se descuidar das 

mãos. Andava como se quisesse emendar um tempo ao outro, seguia agarrando 

tudo, o passado-presente-e-o-que-há de vir.” (EVARISTO, 2003, p. 15 – grifo meu). 

Esse neologismo mostra uma conexão entre presente, passado e futuro, já que é 

preciso refletir sobre a vida de subjugação dos mais antigos, os resquícios dessa 

miséria no presente, tomar consciência e lutar para que o futuro seja de mais 

dignidade. Esse é o ponto central de Ponciá, representante de vozes silenciadas. 
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A autora constrói imagens que permitem ao leitor ter uma visualização nítida 

da cena capaz de chamar a atenção de todos à volta. Esse recurso é também muito 

utilizado na contação de histórias, como no trecho: 

 

Ponciá Vicêncio, aquela que havia pranteado no ventre materno e que 
gargalhava nenéns sorrisos ao nascer, tinha risos nos lábios, enquanto todo 
o seu corpo estremecia num choro doloroso e confuso. Chorava, ria, 
resmungava. Desafiava fios retorcidos de uma longa história. Andava em 
círculos, ora com uma das mãos fechada e com o braço para trás, como se 
fosse cotoco, ora com as duas palmas abertas, executando calmos e 
ritmados movimentos, como se estivesse moldando alguma matéria viva. 
(EVARISTO, 2003, p. 127). 

 

É importante ressaltar também que, ao contrário das personagens da obra de 

Chiziane, Ponciá permanece mais no interior da casa do que fora dela, uma vez que 

não há espaço para ela no barraco minúsculo na favela. No entanto, é nesse espaço 

desconfortável, cheio de poeira e abandonado que ela consegue refletir sobre sua 

exclusão e a de todos os negros e buscar uma saída para reescrever essa história, 

através da arte, da reflexão, guardando a memória de seu povo e indo ao encontro 

dos ancestrais, para ganhar força e lutar por espaço na sociedade. 

Conceição Evaristo possui uma escrita extremamente poética, exigindo 

interpretação profunda da sua obra. Como ela aborda diversos elementos 

simbólicos, o esforço para o diálogo entre o autor e o leitor através do texto é 

enorme. O que se vê é que as personagens de Evaristo são silenciosas, já que 

encenam os embates sociais com que se envolvem, muitas vezes, sem que tenham 

voz ativa.  

O romance O alegre canto da perdiz é muito mais extenso do que Ponciá 

Vicêncio, sendo essa uma narrativa compacta devido à sua intensa poeticidade. Por 

isso, as características da contação de história são apenas sugeridas ao longo da 

narrativa, ao passo que, em Chiziane, são escancaradas a ponto de, inúmeras 

vezes, ser usada a expressão “Era uma vez”, típica dessas contações. Podemos 

relacionar essa característica da obra à própria personagem, que não se expõe na 

sociedade, mas demonstra um conhecimento profundo de tudo o que ocorre à sua 

volta. 
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Em Ponciá Vicêncio, o foco é todo voltado para as mãos e para a mente 

porque a obra é carregada de reflexões da personagem, que tenta, ao longo de toda 

a sua trajetória, construir a própria identidade. 

Com a contação de histórias de Nêngua Kainda e dos vizinhos mais velhos da 

vila, Ponciá faz uma movimentação do presente para o passado recente, constituído 

de sua infância e adolescência, e para um passado bem mais distante, que remete à 

época da escravidão no Brasil. 

Assim, o tempo nessa obra é memorialístico, misturando a memória individual 

da protagonista com a do grupo social no qual vive. No nível individual, no decorrer 

da obra, esse tempo, que é referenciado no presente, vai sendo preenchido com o 

passado, sua infância e adolescência, época em que ainda nutria esperança de 

mudar a trajetória da vida, sair de uma situação subalternizada para se tornar dona 

do próprio destino, como se observa na seguinte passagem: “Estava de coração 

leve, achava que a vida tinha uma saída. Trabalharia, juntaria dinheiro, compraria 

uma casinha e voltaria para buscar sua mãe e seu irmão. A vida lhe parecia possível 

e fácil.” (EVARISTO, 2003, p. 43). No presente, no entanto, tudo se torna um grande 

vazio que ela precisa preencher com um tempo em que ainda se sentia confortável, 

como no trecho: “Ponciá havia tecido uma rede de sonhos e agora via um por um 

dos fios dessa rede destecer e tudo se tornava um grande buraco, um grande vazio.” 

(EVARISTO, 2003, p. 26). 

A memória privada e a pública coexistem na narrativa e são formadas 

simultaneamente. Segundo Catroga, “ninguém se recorda exclusivamente de si 

mesmo, e a exigência de fidelidade, que é inerente à recordação, incita ao 

testemunho do outro; e, muitas vezes, a anamnesis pessoal é recepção de 

recordações contadas por outros”. (CATROGA, 2001, p. 45). Para Catroga, a 

recordação não pode ficar apenas no ensimesmamento:  

 

Ela deve ser acto de abertura ao outro; caso contrário o eu tornar-se-á 
narcísico e egoide, atitude que quebra a relação de alteridade (e de 
socialidade) com que a memória o constrói, pondo em causa sua própria 
identidade. (CATROGA, 2001, p. 67). 
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Assim, ao longo da narrativa, esse movimento de remeter ao passado se 

repete, já que, enquanto a personagem pensa, a narradora insere a história dos 

negros brasileiros no enredo. Misturando memória individual e coletiva, ela recupera 

histórias de seu povo negro, retirando-as do silenciamento. Faz com que o passado 

revisite o presente, por meio da memória, provocando reflexão sobre a realidade 

atual em que vive, tornando nítida a relação de causa e consequência que une a 

vida de seus familiares e a perpetuação da exclusão do negro ao longo do tempo. 

Assim como as ações das personagens na obra, com suas idas e vindas, o tempo 

também é circular, como o símbolo do arco-íris, que abre e fecha o livro.  

A encenação desse movimento circular entre presente e passado faz com que 

o tempo na narrativa seja retratado a partir da perspectiva ancestral. Isso fica 

evidente em várias situações, como quando o pai de Ponciá falece, e a mãe tem a 

esperança de que ele vá voltar, conservando as coisas dele; quando o filho volta 

sozinho da fazenda, e a mãe o abraça e também ao vazio, que representaria o pai. 

Há essa evidência também ao final da narrativa, quando Ponciá retorna ao rio de 

sua infância, como se reconectasse a um princípio do qual ela não pudesse se 

afastar, mas também quando ela sente necessidade de encontrar os vivos e os 

mortos: “Tinha de encontrar os vivos e os mortos em algum lugar. Estava só, estava 

vazia.” (EVARISTO, 2003, p. 64). 

O tratamento do tempo em perspectiva ancestral, na narrativa, reaviva, com 

muita clareza, ao longo de toda a obra em estudo, a cultura de matriz africana, com 

seus costumes. O arco-íris, por exemplo, perpassa todo o livro. O orixá ligado a ele é 

Oxumaré, que transporta água entre a Terra e o céu para alimentar os ancestrais. É 

de natureza masculina e feminina ao mesmo tempo. Está relacionado também à 

encenação e à discussão central da história no que diz respeito à relação entre os 

gêneros feminino e masculino. Segundo Nei Lopes, Oxumaré é o  

 

Orixá jeje-nagô do arco-íris. (...). É o orixá que representa a continuidade, a 
sequência das coisas, o ciclo da vida, a atividade, o movimento, o nascer e 
o renascer. É a união entre este mundo e o outro, entre a vida e a morte. 
(...).” (LOPES, 2004, p. 505). 

 

Esse orixá está diretamente ligado a toda a trajetória, vida e conflitos de 

Ponciá. Quando criança, ela tem medo de passar por baixo do arco-íris e se 
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transformar em menino. Seu medo está relacionado ao mito que a mãe contou de 

que, se a menina passasse debaixo do arco, viraria menino. Ela não queria essa 

transformação por se espelhar na vida de independência que a mãe levava e gostar 

desse exemplo que tinha dentro de casa. 

No entanto, com o passar do tempo, questiona se realmente vale a pena ser 

feminina em uma sociedade que transforma principalmente a mulher negra no 

subalterno do subalterno. Pensa, portanto, que não seria tão ruim passar por 

debaixo do arco-íris e se transformar em homem. Mesmo com essa possibilidade na 

obra, a narradora não expõe o homem como algoz, mas como vítima do sistema 

capitalista que exclui a população negra, porque, segundo Florestan Fernandes, 

 

A sociedade escravocrata só preparou o escravo e o liberto para os papéis 
econômicos e sociais que eram vitais para o seu equilíbrio interno. No resto, 
prevaleceu a orientação de impedir todo florescimento da vida social 
organizada entre os escravos e os libertos, por causa do temor constante da 
"rebelião negra”. (FERNANDES, 1978, p. 56 – destaques do autor). 

 

A água também está muito presente na obra auxiliando na tentativa de busca 

da própria identidade por Ponciá na beira do rio e por ajudar no modelamento dos 

objetos de barro produzidos por ela, simbolizando a construção da identidade por 

meio da arte. Segundo Nei Lopes, a água é essencial à vida. Na tradição brasileira 

dos orixás, está ligada principalmente a Oxalá “e, em decorrência, à criação, à 

fecundidade e à calma, está presente em todas as situações, em geral em uma 

quartinha, junto a cada um dos assentamentos das divindades.” (LOPES, 2004, p. 

41). 

Outro elemento que tem uma importância indispensável na obra é a terra. Ela 

simboliza tanto a segurança de estar preso a ela como a rasura dessa firmeza, já 

que a vila onde a família Vicêncio mora possui o nome de gerações de senhores que 

foram donos de todos os escravos dos quais ela é descendente. Por isso, continuar 

ali significa possuir a marca da escravidão histórica. 

Ainda há o significado da terra na obra de simbolizar o início e o fim da vida, 

já que é da sua poeira que a humanidade provém e é para ela que voltará após a 

morte. Portanto, esse local possui a força de vários ancestrais, com a qual os vivos 

podem contar, havendo uma relação dialógica com eles. 
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Essa série de elementos elencados aqui aponta para a circularidade que 

caracteriza a construção do texto. Aqui há ideia sempre de recomeço, de idas e 

vindas, porque a cultura de matriz africana é circular, com início e reinício. Isso está 

evidente no livro quando a autora começa e termina com a imagem do arco-íris, e 

quando Ponciá, no final da narrativa, entrega-se às águas, onde moram os 

ancestrais, não para aliviar o sofrimento, mas para recomeçar a vida, na esperança 

de, com a resistência que exerceu, almejar uma vida melhor para sua etnia e para 

seu gênero.  

Ao se referir à memória de Ponciá, a pesquisadora Maria Nazareth Soares 

Fonseca afirma: 

 

A personagem Ponciá, em busca de significados que possam explicar sua 
origem, aciona memórias e relatos de descendentes de africanos 
escravizados, lidando com desencantos, abandonos e rupturas, de certo 
modo recuperando traços da história dos que se ligam, histórica e 
eticamente, à grande massa de africanos escravizados trazidos para o 
Brasil. (FONSECA, 2010, p. 22). 

 

A estudiosa ressalta ainda que ocorre na obra a recolha da memória, em 

espaço marginalizado, através da oralidade, que se manifesta por neologismos, por 

exemplo. Isso ocorre porque as pessoas que são encenadas geralmente não 

costumam ter acesso à escrita. Ficam mais bem representadas por meio da 

identidade linguística. Isso é uma forma de homenagem a elas, já que o homem 

branco tende a negativar a cultura do negro, como afirma Frantz Fanon, quando se 

refere ao indígena e ao europeu: 

 

O indígena é declarado impermeável à ética, ausência de valores, como 
também negação dos valores. É, ousemos confessá-lo, o inimigo dos 
valores. Neste sentido, é o mal absoluto. Elemento corrosivo, que 
destrói tudo o que dele se aproxima, elemento deformador, que 
desfigura tudo o que se refere à estética ou à moral, depositário de 
forças maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperável de forças 
cegas. (...) Os costumes do colonizado, suas tradições, seus mitos, 
sobretudo seus mitos, são a própria marca desta indigência, desta 
depravação constitucional. (...). Mas os comunicados triunfantes das 
missões informam, na realidade, sobre a importância dos fermentos de 
alienação introduzidos no seio do povo colonizado. (FANON, 1968, p. 
30). 
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O uso da narradora onisciente pela autora traz a revelação dos sentimentos e 

pensamentos das personagens em uma sociedade que as exclui, assim como exclui 

os indígenas (nativos) de Fanon. Portanto, o leitor tem contato principalmente com 

as angústias dessas personagens em um ambiente de negação que as deixa na 

marginalidade no que diz respeito à dignidade: 

 

Conseguira? Ou estaria reduzido, pequeno, mesquinho, em um barraco 
qualquer, feito ela? Ponciá havia tecido uma rede de sonhos e agora via um 
por um dos fios dessa rede destecer, e tudo se tornar um grande buraco, 
um grande vazio. (EVARISTO, 2003, p. 26). 

 

Já o uso do discurso indireto livre dá espaço, na obra, às personagens que 

não têm voz na sociedade, possibilitando-lhes refletir sobre a situação de 

desvantagem no meio em que vivem. 

Em relação ao espaço da obra Ponciá Vicêncio, há um foco na casa da Vila 

Vicêncio, onde mora uma família constituída de pai, mãe e dois filhos, além do avô. 

Outro espaço que vai além da casa é um do qual a narradora está distante: o 

lugar onde o pai e Luandi, o irmão de Ponciá, trabalham. É nesse que o leitor tem a 

dimensão da escravidão, das suas opressões e da necessidade de a família buscar 

outros espaços, na esperança de encontrar uma vida melhor. Os personagens que 

realizam essa busca são Luandi e Ponciá. O problema é que, quando chegam à 

cidade grande, mesmo demorando a compreendê-la, percebem, pela dificuldade de 

encontrar um emprego digno, que a escravidão ainda não acabou. O negro, 

principalmente a mulher negra, não consegue adentrar a sociedade de classes, 

ocupando os piores empregos e os piores lugares, como a favela.  

Há um tom de amargura, de dor na visão de Ponciá, ao contrário do irmão 

Luandi, que é muito esperançoso em relação à vida e, mesmo quando entende a 

situação de exclusão em que vive, não desanima.  

Um espaço que aparece com bastante frequência na obra é a estação de 

trem, que nos remete ao trânsito identitário de Ponciá e de Luandi. A viagem de 

Ponciá rumo à cidade dura três dias e três noites, os quais ela atravessa em busca 

de dignidade. As pessoas temiam a cidade grande e sempre repetiam as histórias 

daqueles que fracassaram, mas “o caso dela, quando voltasse para buscar os seus, 
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haveria de ser uma história de final feliz.” (EVARISTO, 2003, p. 37). Entretanto, essa 

vida melhor não ocorre da maneira como ela esperava, o que a faz retornar 

ciclicamente ao rio de sua infância, no final da narrativa. 

É importante ressaltar que, quando chega à cidade, uma jovem a convida 

para se fingirem de cegas, mas ela se recusa: “Ponciá se assustou. Não, ela não era 

cega. Enxergava de olhos abertos e fechados. Desde pequena, assistia a coisas que 

muita gente não percebia.” (EVARISTO, 2003, p. 43). Como tem uma visão muito 

crítica da realidade, consegue se perceber excluída, à margem.  

Na estação, também Luandi inicialmente se ilude de que pode ter uma 

profissão para mandar nos brancos, mas é nela que reencontra a irmã e a mãe e, 

consequentemente, recupera sua identidade. Ao ver a irmã fazendo movimentos 

circulares com as mãos, convence-se de que o melhor é não se distanciar da sua 

família na luta por mudanças, mas se juntar a ela. Uma atitude dele na busca de 

uma vida digna é abandonar a farda mesmo antes de iniciar seu ofício como 

soldado.  

Na saga de tentar buscar uma vida digna, Ponciá percebe que as dificuldades 

são imensas e, para a mulher, esses empecilhos são ainda maiores porque, além da 

cor, ela enfrenta preconceito em relação ao gênero, já que sofre violência do marido 

e não consegue se realizar na maternidade. Essas dificuldades parecem tolher os 

movimentos de Ponciá, ficando apenas consigo mesma e com suas lembranças. A 

única movimentação que consegue realizar é ir ao encontro de sua terra natal e de 

sua cultura, como mostra o trecho: 

 

Ela mesma havia chegado à cidade com o coração crente em sucessos e 
eis no que deu. Um barraco no morro. Um ir e vir para a casa das patroas. 
Uma sobra de roupas e de alimentos para compensar um salário que não 
bastava. Um homem sisudo, cansado, mais do que ela talvez, e 
desesperançado de outra forma de vida. Foi bom os filhos terem morrido. 
Nascer, crescer, viver, para quê? (EVARISTO, 2003, p. 82). 

 

Vale ressaltar algumas construções narrativas fundamentais para dar ao leitor 

a noção do lugar ocupado pela personagem Ponciá, como a caracterização da 

favela onde ela vive, na cidade, como um espaço cheio de frustrações: seco, sem 



78 
 

vida, dominado pelo capitalismo, representado por todos os utensílios de lata usados 

no barraco. 

Deve-se considerar que, mesmo no espaço rural da Vila Vicêncio, 

aparentemente cheio de vida, marcado pelos tempos real e mítico, que se bifurcam 

na narrativa, ela já se sente excluída por não reconhecer a identidade nem no nome 

que possui nem no espaço que habita. Não conseguindo se encontrar no meio rural, 

vai para o urbano e lá também encontra a exclusão. Portanto, embora retorne ao rio, 

no final da narrativa, o espaço rural não é menos excludente que o urbano. Por não 

conseguir inserção em nenhum desses lugares, herda a revolta do avô.  

Durante um tempo morando na cidade, Ponciá volta à casa onde passou a 

infância e a sente repleta de memória da mãe, do irmão e do pai. É importante 

ressaltar que a lembrança que fica mais marcante é a do avô, com seu choro e 

sofrimento. É dele que ela herda a história de resistência. Isso a faz convencer-se de 

que está no caminho certo na sua caminhada de questionamentos do mundo, que 

se dá pela arte.  

Essa, produzida com as mãos, permite à personagem delinear uma 

subjetividade que a história lhe nega. Com isso, Evaristo intensifica a valorização da 

cultura afro-brasileira ao trazer, em seu texto, uma mulher negra subalternizada, 

esquecida, tratada como força de trabalho e objeto, que, no texto literário, é 

encenada como protagonista. Ao fazê-lo, a autora busca ressignificar a posição da 

mulher regra na literatura e, consequentemente, na sociedade. Em entrevista à 

Biblioteca Nacional, ela afirma:  

 

As personagens centrais de minha criação, seja ela ficcional ou crítica, 
nascem profundamente marcadas por minha condição de mulher negra e 
pobre na sociedade brasileira (...). Como uma pessoa que sofre uma série 
de interdições, por ser negra, mulher, oriunda das classes populares, a cada 
oportunidade que me surge, não posso e nem quero silenciar sobre esses 
assuntos. (EVARISTO apud BIBLIOTECA NACIONAL, 2015). 

 

O fato de a mulher negra escrever causa estranhamento nas editoras, em 

vários leitores e críticos que estão acostumados a ouvir falar sobre ela exercendo 

outras funções subalternas e que não levam à reflexão, como ser empregada 

doméstica, prostituta e, folcloricamente, dançar no carnaval de uma forma bastante 
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objetificada. De acordo com Eduardo de Assis Duarte (2009), há, na literatura 

brasileira, representações estereotipadas, como Rita Bahianna, de Aluízio de 

Azevedo, em O cortiço; Gabriela Cravo e Canela e Tieta do Agreste, mulatas, 

sedutoras, pecaminosas e inférteis, de Jorge Amado. 

Entretanto, ela precisa escrever e encorajar outras porque o espaço na 

escrita, que é importante no meio social brasileiro, deve ser ocupado pelas negras 

por direito. Para representar essas, na literatura, a escritora cria personagens que 

não se encaixam no modelo canônico. Ponciá Vicêncio é, por exemplo, uma pessoa 

descendente de escravos, que mora na zona rural, vai para a cidade, torna-se 

empregada doméstica, compra um barraco na favela e, não conseguindo se inserir 

em uma sociedade de classes, tem como alternativa a reflexão sobre a situação em 

que se encontra na sociedade, buscando o silenciamento, recusando-se a fazer os 

serviços domésticos e tendo como labor e expressão a produção artística com o 

barro. 

Para rasurar a ideia da mulher negra vista de forma negativa, que não era 

retratada subjetivamente ou que servia apenas para contar histórias aos filhos dos 

senhores da Casa Grande, Conceição Evaristo parte das suas vivências cotidianas, 

do contexto marginalizado, de onde ela retira material para sua escrita. Sobre esse 

assunto, ela afirma, em entrevista para o blog Beleza Black Power:  

 

A nossa escrevivência, que é uma escrita da vivência, ela não é mais para 
adormecer os senhores, pelo contrário, é para acordar. E a base da minha 
escrita ela vem mesmo do cotidiano, das situações. O que eu assisto, o que 
eu vivo, o que já ouvi dizer. Então é muito marcada pela vivência, pelas 
condições da comunidade afro-brasileira. (EVARISTO apud SOUZA, 2016). 

 

Evaristo escreve em busca da realização dos próprios desejos, para refletir 

sobre as injustiças e aliviar as angústias relacionadas a essas. Uma atitude da 

autora que reforça essa ideia de encenar e, ao mesmo tempo, proporcionar reflexão 

é criar uma narradora onisciente e privilegiar o discurso indireto livre. Isso propicia a 

reflexão das personagens ao longo de toda a obra, já que, em boa parte dela, há o 

silenciamento, mas não a ausência de reflexão, principalmente por parte das 

mulheres, que sempre analisam sua situação no espaço em que se encontram. 
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Sobre essa criação de mulheres fortes em Ponciá Vicêncio, Evaristo, em entrevista, 

afirma: 

 

Acho que acertei. Creio que no romance fica evidenciada a força das 
mulheres, mesmo quando há uma aparente fraqueza ou até um visível 
domínio masculino sobre elas. Só a eliminação física de Bilisa acaba com 
os sonhos e com a determinação da moça. O pai de Ponciá, mesmo 
resmungando, tinha suas ações orientadas pela mãe de Ponciá. Nêngua 
Kainda, uma velha mulher, era a consciência do grupo. O romance destaca 
as dores, as angústias, as violências que as mulheres sofrem, a solidão que 
elas enfrentam, mas ao mesmo tempo mostra como as mulheres saem em 
busca da vida. (SILVA, 2009, p.157).  

 

Evaristo não precisa ter dúvida de que tenha acertado na construção de suas 

personagens, que enfrentam obstáculos com resistência e reflexão sobre o espaço 

que ocupam na sociedade, diferentemente da literatura canônica, em que a mulher 

negra é encenada de forma passiva, sem espaço digno, sem subjetividade e sem 

voz. 

 

2.2 A encenação do feminino: símbolo da resistência 

 

Conceição Evaristo encena muito bem a ausência de fala do subalterno a que 

Gayatri Spivak (2010) se refere, já que quem fala na obra é uma narradora, e a 

protagonista fica cada vez mais em silêncio à medida que o enredo avança. Com 

essa construção, a autora encena a dificuldade de o subalterno falar. Essa ocorre 

porque a sociedade não cria espaço de fala para ele. Evaristo faz isso de maneira a 

questionar essa situação ao criar uma personagem que se recusa a reproduzir 

aquilo que a sociedade pré-define para ela, ou seja, falar como subalterno apenas 

de forma a se submeter às vontades e às ideias sobre ela, sem questioná-las. 

Uma característica típica das sociedades tradicionais encenada na narrativa 

refere-se ao contato entre o velho e o novo. Na obra de Evaristo, a velha que se 

destaca, como já dito, é Nêngua Kainda.  

Através do contato com ela, as personagens mais novas, como Ponciá 

Vicêncio, Luandi e Maria Vicêncio, recebem experiências e amadurecem com as 

histórias ligadas à tradição. Além disso, a partir dessas experiências, ela consegue 
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prever um futuro para essas personagens a fim de que não percam o contato com 

os parentes e a cultura, havendo conexão entre o indivíduo e o grupo. Ela funciona 

como o elo da sequência narrativa, permitindo que os parentes se reencontrem: 

 

Depois Nêngua Kainda olhou os trajes de Luandi e deu de rir, mas com os 
olhos. Ria dizendo que o moço estava num caminho que não era o dele. 
Que estava querendo ter voz de mando, mas de que valeria mandar tanto, 
se sozinho? Se a voz de Luandi não fosse o eco encompridado de outras 
vozes-irmãs, sofridas, a fala dele nem no deserto cairia. Poderia, sim, ser 
peia, areia nos olhos dele, chicote que ele levantaria contra os corpos dos 
seus. (EVARISTO, 2003, p. 94).  

 

A partir da leitura da obra, é possível afirmar que é preciso, “de um lado, 

cultivar as tradições africanas (memória coletiva) e, de outro, propor uma releitura da 

história e a reversão do binômio em que civilização é associada ao mundo branco e 

barbárie ao mundo negro.” (BERND, 1988, p. 12). Essa desconstrução é trazida pela 

autora à obra quando encena a cultura de matriz africana e suas inúmeras riquezas. 

Ela cria personagens femininas, Ponciá Vicêncio, Maria Vicêncio e Bilisa, que, 

apesar de toda a adversidade do meio em que vivem, não sucumbem ao fracasso. 

Elas não aceitam as regras estabelecidas pela sociedade e, mesmo de onde estão, 

à margem, questionam, cada uma a seu modo, o que foi reservado a elas.  

Ponciá procura driblar os conflitos e resistir a eles. Mesmo assim, as 

adversidades são inúmeras, como perder os sete filhos que gerou.  

 

Quando os filhos de Ponciá Vicêncio, sete, nasceram e morreram, nas 
primeiras perdas ela sofreu muito. Depois, com o correr do tempo, a cada 
gravidez, a cada parto, ela chegava mesmo a desejar que a criança não 
sobrevivesse. Valeria a pena pôr um filho no mundo? Lembrava-se de sua 
infância pobre, muito pobre na roça e temia a repetição de uma mesma vida 
para os seus filhos. (EVARISTO, 2003, p. 82). 

 

Há aqui uma problematização sobre a maternidade negra, que não é 

encenada amplamente ao longo do percurso literário brasileiro até o movimento 

literário negro, a partir de 1990. Aqui, a negra é retratada com dor em relação à 

perda dos filhos e a partir de uma reflexão sobre a permanência deles em uma 

sociedade que não inclui a população negra, deixando-a à margem, em espaços 
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sem o mínimo de dignidade. Quando os filhos morrem, o marido de Ponciá também 

fica arrasado. Na literatura afro-brasileira, segundo Eduardo de Assis Duarte,  

 

(...) maternidade e violência não se separam, mas agora vitimam também o 
homem. (...) O texto afro-brasileiro inscreve a mulher num outro diapasão, 
no qual o corpo mais do que nunca expressa sua condição de vítima de 
uma ordem social calcada na exploração e no preconceito. (DUARTE, 2009, 
p. 10). 

 

O trecho da obra citado acima faz lembrar a esterilidade da mulher negra, 

principalmente da mulata, encenada na literatura brasileira ao longo de vários 

séculos. A autora coloca a protagonista no entrelugar, havendo a possibilidade de 

ela se tornar mãe, mas todas as tentativas são frustradas. Sofre com a dor de ser 

impedida de criar os próprios filhos. Portanto, nem mesmo a identidade em relação à 

maternidade ou à falta dela está construída claramente no cotidiano dessa 

protagonista. 

Ao refletir sobre a não representação materna da mulher negra na literatura 

brasileira ao longo dos séculos, Conceição Evaristo, em sua posição de crítica 

literária, afirma: 

 

Observando que o imaginário sobre a mulher na cultura ocidental constrói-
se na dialética do bem e do mal, do anjo e do demônio, cujas figuras 
símbolos são Eva e Maria; e que o corpo da mulher se salva pela 
maternidade, a ausência de tal representação para a mulher negra acaba 
por fixá-la no lugar de um mal não redimido. (...) O que se argumenta aqui é 
o que essa falta de representação materna para a mulher negra na literatura 
brasileira pode significar. Estaria a literatura, assim como a história, 
produzindo um apagamento ou destacando determinados aspectos em 
detrimento de outros, e assim ocultando os sentidos de uma matriz africana 
na sociedade brasileira? (EVARISTO, 2005, p. 202 – destaque da autora). 

 

Há, portanto, na obra, o questionamento dos lugares ainda ocupados pelas 

mulheres negras na literatura dita canônica, em uma tentativa de apagamento da 

contribuição da matriz africana na história e na cultura brasileira. De acordo com 

Eduardo de Assis Duarte,  
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Chama a atenção em especial o fato de essa representação centrada no 

corpo de pele escura esculpido em cada detalhe para o prazer carnal deixar 

em muitas de suas edições um aleijão biológico: a infertilidade que, de 

modo sub-réptico, implica em ambas a própria ideia de afrodescendência. 

(DUARTE, 2009, p. 6-7 – destaque do autor). 

 

Ainda de acordo com Duarte (2009), a mulata, na literatura brasileira, 

geralmente é encenada sozinha, sem laços familiares. Como na tradição europeia, é 

a meretriz, ser noturno e carnal, que serve apenas para o prazer, sem compromisso. 

A autora rasura a literatura canônica de duas formas. Primeiramente, ao 

encenar a morte dos sete filhos de Ponciá, mostra que a situação da maternidade 

negra ainda é um problema na literatura. Por outro lado, evidencia essa maternidade 

através de Maria Vicêncio, a mãe de Ponciá. É através dessa personagem que a 

possiblidade de ser mãe se realiza. 

Ponciá resiste pela reflexão, pela arte com o barro e pelo silenciamento ao 

longo de toda a obra. A mãe, Maria Vicêncio, pela tentativa de reunir os filhos, 

contradizendo o que foi feito com os descendentes dos escravos ao longo da 

escravidão, já que se espalharam em consequência da venda para diferentes 

senhores. Ela não abandona o local de nascimento, voltando sempre a ele, mas 

distanciando-se cada vez mais na jornada em busca dos filhos, Ponciá e Luandi, que 

se mudaram para a cidade.  

Com a construção dessas personagens femininas, Evaristo reivindica não só 

o espaço da etnia negra e do gênero feminino na sociedade, mas também na 

escrita, subvertendo o silenciamento que foi reservado à mulher negra ao longo da 

história. 

Há, em cada capítulo, o foco em uma das seguintes personagens: Maria 

Vicêncio, Ponciá Vicêncio e Luandi, e o embaralhamento deles. Esses capítulos não 

são nomeados nem numerados. Entretanto, as personagens femininas, seus 

pensamentos, suas dores, aparecem com muito mais frequência, principalmente no 

que se refere a Ponciá, personagem ao redor da qual a narrativa se estrutura. 



84 
 

Na obra, há vários questionamentos em relação à dor da separação familiar e 

uma tentativa de reunir os membros, contrapondo-se ao que a escravidão fez ao 

longo da história: separá-los, por meio da venda, para vários cantos. 

A mulher negra, ao longo da história brasileira, foi duplamente subjugada, 

tanto pela etnia quanto pelo gênero. O que restou, muitas vezes, a ela, foi trabalhar 

como doméstica ou como prostituta para sobreviver ao longo de toda a vida, sem 

direito a trabalhos valorizados e à dignidade. Além do mais, na casa dos brancos 

onde trabalhava, era obrigada a se submeter sexualmente ao patrão ou ao filho dele, 

iniciando-o nessa vida. Outra forma de subjugação dá-se na própria casa, sendo 

obrigada a servir o companheiro tanto sexualmente quanto nos afazeres domésticos, 

além de ser vista como inferior a ele, que detinha a posse dela. Com isso, a sua 

autonomia era impedida em todos os sentidos, além de sofrer violência física e 

psicológica constantemente, situação encenada em Ponciá Vicêncio. Referindo-se 

à dominação masculina, Pierre Bourdieu afirma: 

 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 
justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 
necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la. A ordem 
social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 
dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do 
trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um 
dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura 
do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos 
homens, e a casa, reservada às mulheres. (BOURDIEU, 2002, p. 18). 

 

A mulher, a partir dessa visão de Bourdieu, tem a liberdade, ao longo da 

história, muitas vezes, cerceada no espaço público, sendo confinada ao doméstico e 

vista como aquela que deve obediência ao homem. Corroborando essas ideias de 

Bordieu, Flávia Biroli afirma: 

 

Na modernidade, a esfera pública estaria baseada em princípios universais, 
na razão e na impessoalidade, ao passo que a esfera privada abrigaria as 
relações de caráter pessoal e íntimo. Se, na primeira, os indivíduos são 
definidos como manifestações da humanidade ou da cidadania comuns a 
todos, na segunda, é incontornável que se apresentem em suas 
individualidades concretas e particulares, Somam-se, a essa percepção 
estereótipos de gênero desvantajosos para as mulheres. Papéis atribuídos 
a elas, como a dedicação prioritária à vida doméstica e aos familiares, 
colaboraram para que a domesticidade feminina fosse vista como um traço 
natural e distintivo, mas também como um valor a partir do qual outros 
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comportamentos seriam caracterizados como desvios. A natureza estaria na 
base das diferenças hierarquizadas entre os sexos. (BIROLI, 2014, p. 32).  

 

Tanto Bilisa, ao vender o corpo, mas preservar a dignidade da alma, seus 

sonhos, quanto Ponciá, com sonhos negados, sofrem violência física praticada por 

homens, com seu poder de dominação, mas resistem. Uma por amar sem medo, 

mesmo sabendo que arrisca a vida, a outra, pelo silenciamento. 

A subversão da ordem já estabelecida está presente na atitude também das 

personagens Bilisa e Ponciá ao não aceitarem o que já está traçado para uma 

mulher negra e pobre, que não se encaixa em uma sociedade de classes e precisa 

ser, muitas vezes, prostituta, permanecendo silenciada pela sociedade. Bilisa, como 

já dito, escolhe a prostituição por gostar de ter prazer. Ponciá escolhe o silêncio 

como uma forma de rejeição à sociedade que a empurra para a favela e para a 

dominação masculina. Há a reescrita da prostituição e do silêncio que geralmente 

são impostos a mulheres negras, mas, por escolhas feitas por elas, em uma atitude 

de resistência.  

A obra inicia-se pela rememoração de Ponciá ao ver o arco-íris: 

 

Quando Ponciá Vicêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou 
o medo que tivera durante toda a sua infância. Diziam que menina que 
passasse debaixo do arco-íris virava menino. (...) Ponciá sentiu um alívio 
imenso. Continuava menina. Passara rápido de um só pulo. Conseguira 
enganar o arco e não virara menino. 

Naquela época, Ponciá Vicêncio gostava de ser menina. Gostava de ser ela 
própria. Gostava de tudo. Gostava. (EVARISTO, 2003, p. 13). 

 

Nesse trecho, o que se percebe é uma reflexão sobre a valorização da 

mulher. Quando menina, ainda repleta de sonhos, há valorização da identidade 

feminina pela protagonista. Há esperança de ter vida digna, com realização em uma 

sociedade que, por regra, deveria acolhê-la. Segundo Terezinha Taborda Moreira, 

 

Conservar o corpo feminino e permanecer mulher é aquilo que, ao longo da 
infância, faz a personagem feliz.  

Tal condição é relida em seu presente a partir de uma interrogação que 
revela sua aparente indiferença em torno do sentido do feminino. 
(MOREIRA, 2016, p. 112).  
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Como o acolhimento não ocorre, já adulta, Ponciá reflete que ser mulher é 

não ter vida plena. Será que realmente vale a pena ser mulher em uma sociedade 

que a exclui e lhe reserva sempre os piores legados, a privação da liberdade e uma 

vivência à margem de tudo? Ela questiona esse local de negações logo na página 

seguinte: “Estava crescida, mulher feita! Olhou firmemente o arco-íris, pensando 

que, se virasse homem, que mal teria? Relembrou-se do primeiro homem que 

conhecera em sua família.” (EVARISTO, 2003, p. 14).  

Nessas reflexões, a autora encena o nível de sofrimento da mulher em um 

país que perpetua a vida de exclusões tanto dos homens quanto das mulheres 

negras. Elas são mais vulneráveis porque, muitas vezes, além da miséria e da falta 

de espaço, devem obediência ao marido. Essa relação de subalternidade foi 

construída pela sociedade patriarcal herdada de Portugal.  

 

2.2.1 Ponciá Vicêncio: conflito identitário e silenciamento como forma de resistência  

 

Ponciá Vicêncio abandona a vida de dependência e escravidão do campo, 

logo após a morte do pai, partindo sozinha em busca de uma vida melhor. Partir 

significa tentar buscar dignidade porque a escravidão ainda persiste na prática. Vai 

em busca do desconhecido, mas que lhe possibilite realização pessoal e familiar.  

Ela sabe que a viagem para a cidade não será fácil. O trajeto dura três dias, e 

o alimento é escasso. Ademais, nem os fiéis da Igreja Católica que, teoricamente, 

oferecem caridade aos mais pobres, acolhem-na. Passam por ela, sem vê-la. Após 

várias tentativas, consegue um emprego de doméstica. Precisa se adaptar à 

estrutura da cidade. 

Mesmo sabendo ler, aprendizado com o qual acredita alcançar uma vida 

melhor, acaba tendo acesso a apenas jornais velhos, e o sonho de ter uma casa 

transforma-se na compra de um barraco na favela.  

Até a família que constitui não se configura como tal, pois não há diálogo 

entre ela e o marido, o qual é denominado apenas “homem de Ponciá”, pessoa 

alienada, reificada pela vida miserável na favela, sem nome e sem palavras, e todos 
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os sete filhos que ela gera morrem. Esses acontecimentos configuram a vida dela 

como aquela marcada pela negação pela etnia e pelo gênero, em todos os âmbitos 

de sua vida. O silêncio que ela escolhe é uma forma de grito de resistência em uma 

cidade grande, que anula aqueles que não se inserem nela.  

Aquilo que poderia promover a inserção dela na sociedade, a leitura, que 

aprendeu com muita dificuldade e praticamente sozinha, passa a não interessar 

mais Ponciá. O gesto dela que simboliza essa negação é queimar os jornais velhos 

que lia. 

Embora, como já dito, todos os sete filhos gerados pela personagem morram, 

ela se realiza na arte, praticando, a partir da terra, o poder da fertilidade. Há, nessa 

ação, a transgressão do ato de criação somente a partir da gravidez. A situação de 

Ponciá em uma cidade racista, machista, patriarcal e organizada em classes é de 

desilusão. O que se percebe é a falta de diálogo, de amor e de prazer entre o casal 

ao longo da narrativa. Até o relacionamento e a maternidade são vistos como 

símbolo de dor. Ela tem consciência de sua condição de subjugada. Segundo 

Eduardo de Assis Duarte, há, em Ponciá,  

 

Um sujeito gendrado, tocado pela condição de ser mulher e negra num país 
que faz dela vítima de olhares e ofensas nascidas do preconceito. Esse ser 
construído pelas relações de gênero se inscreve de forma indelével no 
romance de Conceição Evaristo, que, sem descartar a necessidade 
histórica do testemunho, supera-o para torná-lo perene na ficção. 
(DUARTE, 2006, p. 308 – destaques do autor).  

 

Ponciá Vicêncio é vista pela narradora e se vê em uma situação de injustiça, 

de dor, mas também de questionamento. Em uma atitude de resistência, silencia-se 

ao longo da obra e busca uma outra linguagem, porque a que lhe foi imposta, 

hegemônica, eurocêntrica e patriarcal, não lhe fornece possibilidades de construir 

sua identidade. Essa é construída através de uma trajetória que vai da infância à 

fase adulta, questionando com frequência a sua existência em um mundo repleto de 

injustiças. A narradora a constrói em uma atitude centralizadora, tanto que ela 

movimenta o irmão e a mãe para o meio urbano em busca de seu paradeiro, e esse 

laço afetivo é forte, contrariando o que a escravidão fez ao longo de séculos: separar 

os arranjos afetivos no Brasil.  
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O que chama atenção na narrativa é Ponciá criar com o barro a imagem do 

avô, pessoa de quem ela herda os gestos e o espírito questionador. Ela o leva a boa 

parte dos lugares aonde vai, como a cidade grande, já que se sente deslocada. Ele 

é seu único companheiro na reflexão contra a memória brasileira de injustiças na 

sociedade ao longo da presença do negro no Brasil. Sobre essas injustiças, 

Florestan Fernandes afirma:  

 

Os negros e os mulatos ficaram à margem ou se viram excluídos da 
prosperidade geral, bem como de seus proventos políticos, porque não 
tinham condições para entrar nesse jogo e sustentar as suas regras. Em 
consequência, viveram dentro da cidade, mas não progrediram com ela e 
através dela. Constituíam uma congérie social, dispersa pelos bairros, e só 
partilhavam em comum uma existência árdua, obscura e muitas vezes 
deletéria. Nessa situação, agravou-se, em lugar de corrigir-se, o estado de 
anomia social transplantado do cativeiro. (FERNANDES, 1978, p. 99 – 
destaques do autor). 

 

Para Ponciá Vicêncio, portanto, o barro é o símbolo da criação de uma 

memória que a história oficial tentou apagar, memória essa que, por vezes, os 

próprios negros, como o marido, perpetuam ao não se posicionarem em relação a 

ela de forma crítica. 

Após vários traumas, como a morte do avô, do pai, a separação do irmão e da 

mãe, a intenção de Ponciá Vicêncio é construir uma dignidade efetiva para si e para 

os seus. Como não consegue essa inserção, resta-lhe tentar fazer isso 

simbolicamente, encenando construir objetos com o barro, vivendo de memórias da 

época em que ela ainda tinha esperança de viver com dignidade: a infância. 

 

Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava 
daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir para 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. Pandá, Malenga, Quieti, 
nenhum lhe pertencia também. Ela, inominada, tremendo de medo, temia a 
brincadeira, mas insistia. A cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem 
nome. Sentia-se ninguém. (EVARISTO, 2003, p.19).  

 

O nome é a identidade, possui uma memória, e a de Ponciá, no que diz 

respeito ao nome Vicêncio, é carregada de negatividade porque rememora a 

escravidão. Sonhar com outro nome para si significa projetar outra identidade que 
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não carrega essa carga negativa. No entanto, é importante lembrar que a história de 

Ponciá não remete à África, apenas ao Brasil. Isso fica evidente quando ela se 

chama por meio de nomes africanos e não vê sentido neles. Ocorre porque a autora 

não discute uma identidade africana, mas brasileira. Trata do problema de gerações 

de negros que já perderam conexão direta com a África e precisam discutir sua 

identidade a partir do Brasil.  

Portanto, para a personagem, mirar-se nas águas significa ver-se e tentar se 

reconhecer, ter a própria identidade e uma trajetória de liberdade construída por si 

mesma. O rio, em cuja margem ela permanece horas perguntando-se quem é, 

tentando se descobrir, é o local em que, teoricamente, conseguiria ver o próprio 

reflexo. Entretanto, essa identidade não fica nítida durante toda a vida, devido ao 

histórico de subalternização que marca sua existência. Essa incerteza fica clara no 

momento em que, já adulta e morando na cidade há muito tempo, não avista o 

reflexo no espelho, apenas o vazio: 

 

Uma noite ela passou todo o tempo diante do espelho chamando por ela 
mesma. Chamava, chamava e não respondia. Ele teve medo, muito medo. 
De manhã, ela parecia mais acabrunhada ainda. Pediu ao homem que não 
a chamasse mais de Ponciá Vicêncio. 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). 

 

Ir ao leito do rio, gritar o próprio nome, tentar mudá-lo, olhar-se no espelho e 

não se reconhecer nele são tentativas frustradas de se descobrir. Esse conflito já 

começa no ventre da mãe, quando Ponciá cai em longos prantos. Ao pedir ao 

homem para não a chamar pelo nome e sim de nada, há, da parte da personagem, 

uma tentativa de apagamento da identidade, porque, mesmo depois de várias 

buscas, não se vê ali como uma pessoa construída a partir de uma história de 

liberdade.  

Decepciona-se porque descobre que a ação diaspórica do campo para a 

cidade não resolveu o problema da falta de pertencimento e do alcance da 

dignidade. Em relação às perdas da personagem, a pesquisadora Terezinha 

Taborda Moreira afirma: 
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O sequestro da subjetividade de Ponciá Vicêncio resulta das perdas que ela 
acumula ao longo da vida. A morte do avô e do pai, a impossibilidade de frequentar 
a escola, a migração para a cidade, a separação da mãe e do irmão, o trabalho 
como doméstica que lhe permite apenas comprar um quartinho na periferia da 
cidade, o aborto dos sete filhos que esperava e as agressões do marido são 
cicatrizes com as quais a voz narrativa sutura o corpo feminino e negro da 
personagem, grafando-o com os signos da privação, da ausência e do vazio. Cada 
perda se inscreve no corpo-discurso da personagem conformando o silêncio com o 
qual ela ocupa seu lugar no mundo. (MOREIRA, 2016, p. 112).  

 

Isso a paralisa, emudece e cria nela a necessidade de voltar à sua origem, 

onde, apesar de haver a fragmentação e a injustiça provocada pelo homem branco, 

há um pouco mais de harmonia entre os elementos da natureza: água, terra, animais 

e céu e uma lembrança mais conectada entre vivos e mortos, perpetuando mais 

claramente a memória dos afrodescendentes. 

Na sociedade patriarcal, há autoridade masculina sobre a feminina e sobre os 

filhos. As decisões estipuladas pelo homem têm de ser recebidas sem 

questionamento. Entretanto, no excerto a seguir, Ponciá, uma mulher com uma 

visão crítica a respeito da realidade, não tendo muito o que fazer, é espancada, mas 

não passivamente. Não reage de forma física, mas psicológica. Reage pelo ódio no 

olhar e pelo desejo de passar debaixo do arco-íris e se tornar homem: 

 

Ao ver a mulher tão alheia, teve desejos de trazê-la ao mundo à força. Deu-
lhe um violento soco nas costas, gritando-lhe pelo nome. Ela lhe devolveu 
um olhar de ódio. Pensou sair dali, ir para o lado de fora, passar por debaixo 
do arco-íris e virar logo homem. Levantou-se, porém, amargurada de seu 
cantinho e foi preparar a janta dele. (EVARISTO, 2003, p. 17). 

 

“Seu homem” não tem nome numa tentativa da narradora de romper com a 

dominação masculina e ressaltar o feminino. Ter nome significa unicidade em 

relação à personalidade, à maneira de ver o mundo. Em contrapartida, a falta de 

nome do marido significa ausência de identificação individual dessa personagem 

que representa o todo opressor e alienado. 

Ela não cuida da casa, seguindo um modelo socialmente estipulado, mesmo 

quando o marido chega a espancá-la para isso. A superioridade dele também não se 

confirma, porque vive uma vida de migalhas, ganhando uma miséria na construção 

civil onde trabalha, sendo empurrado para um espaço segregado e sub-humano, em 

um barraco sem conforto algum. Diferente do marido, Ponciá assume o gesto do avô 
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de andar escondendo o braço nas costas, dando a ele um sentido questionador e 

subversivo em relação às injustiças sociais e subserviências em que ela e os seus 

se encontram.  

O marido bebe e a espanca. Em vez de ele se revoltar contra o sistema 

capitalista, que o subjuga, revolta-se contra a esposa, subalternizada a ele devido à 

condição de gênero feminino. Com seu olhar crítico, Ponciá não julga o marido como 

um homem covarde, mas como uma pessoa também vítima do processo de 

exclusão ao longo da história brasileira e, pior do que isso, alienado, sem questionar 

o verdadeiro responsável por sua vida de miséria e de dor. Essa mesma atitude de 

violência é tomada por Vô Vicêncio. Ao contrário do marido de Ponciá, questiona a 

respeito da situação de miséria em que se encontra, revoltando-se contra as 

pessoas próximas e não contra o sistema que o oprime. A violência não é devolvida 

ao opressor, porque o avô sabe que não há saída para ele devido à situação de 

subalternidade em que se encontram os seus. Sobre essa atitude, Frantz Fanon 

afirma:  

 

Essa fúria contida, que não se extravasa, anda à roda e destroça os 
próprios oprimidos. Para se livrarem dela, entrematam-se: as tribos 
batem-se umas contra as outras por não poderem atacar de frente o 
verdadeiro inimigo - e podemos contar com a política colonial para 
alimentar essas rivalidades; o irmão, empunhando a faca contra o 
irmão, acredita destruir, de uma vez por todas, a imagem detestada de 
seu aviltamento comum. (FANON, 1968, p. 12). 

  

Como se vê, o sistema aliena, muitas vezes, o oprimido e o faz lutar contra 

aquele que está próximo, desintegrando os que estão à margem e que deveriam se 

juntar e reivindicar melhor qualidade de vida. Isso ocorre tanto no campo quanto na 

cidade. Essa atitude não é bem recebida, por exemplo, pelo pai de Ponciá, que nutre 

uma revolta contra Vô Vicêncio. 

A protagonista, ao observar a vida de miséria em que vive o negro na 

sociedade, o sofrimento que ainda prevalece, reconhece que a luta pela liberdade, o 

desespero de Vô Vicêncio e sua revolta contra a miséria da família foram em vão: 

 

De que valeria o padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? De 
que adiantara a coragem de muitos em escolher a fuga, de viverem o ideal 
quilombola? De que valera o desespero de Vô Vicêncio? Ele, num ato de 
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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. Escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de 
travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra nova 
vida. (EVARISTO, 2003, p. 84). 

 

A narradora, ao contar o fato, oferecendo um panorama do tempo em que Vô 

Vicêncio mutilou-se, mostra o quanto o senhor lucrava com o sofrimento dos 

subjugados, os escravizados. Eles davam o sangue para enriquecer o senhor, 

recebendo em troca a falta de humanidade. Ele comete um ato de coragem por 

tentar subverter a situação de sofrimento em que seus familiares se encontram, mas 

também essa ação se configura como covardia, porque não dá chance de livre 

escolha para seus familiares.  

Não há diálogo, e a vontade deles não é nem revelada nem respeitada. Isso 

está relacionado ao que Frantz Fanon afirma sobre a relação entre opressor e 

oprimido. Sentindo-se cercados: “inevitavelmente, ferimo-nos a nós mesmos. 

Descobre-se aqui o núcleo desse ódio a si mesmo que caracteriza os conflitos 

raciais nas sociedades segregadas.” (FANON, 1968, p. 266). Segundo ele, cada 

qual era o anteparo do outro e se suicidava ao atirar-se sobre o outro. Isso mostra 

que a libertação sem a conscientização de valorização do próximo não é plena. A 

libertação total é a que diz respeito a todos os setores da personalidade. 

Como Vô Vicêncio, Ponciá também questiona a situação de seus 

descendentes, mesmo passados anos após a escravidão. A vida ainda muito a 

incomoda porque a falta de oportunidades iguais é uma questão social cíclica que se 

projeta no tempo da narrativa. Na cidade, espaço organizado em classe, que 

objetifica e exclui as pessoas, Ponciá desiste de buscar vida melhor e de manter 

relação dialógica com o restante da sociedade. Adentra na solidão, já que percebe 

que não há interesse dos habitantes daquele lugar em acolhê-la. Portanto, desiste 

dele através do silêncio. Entretanto, esse silenciamento por parte de Ponciá pode 

corroborar o que Frantz Fanon afirma: “Ora, no mais fundo recesso de seu ser, o 

colonizado não reconhece nenhuma jurisdição. Está dominado, mas não 

domesticado. Está inferiorizado, mas não convencido de sua inferioridade.” (FANON, 

1968, p. 39-40). 
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Portanto, afirmar que a herança do avô é apenas a loucura é muito simplista. 

O estado de alienação em que a personagem se encontra, no final da narrativa, 

também pode ser pensado como resistência e questionamento em relação a uma 

sociedade com estrutura que desfavorece os negros, que não têm espaço para 

expressarem o que sentem em relação ao que vivem. Outra forma de herança que é 

ressaltada ao longo da obra é que Vicêncio seja a guardiã da memória de sofrimento 

do avô:  

 

Lá fora, no céu cor de arco-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). 

 

Em Ponciá Vicêncio, o silêncio revela-se como um grito de denúncia contra 

uma vida de ausências. A personagem é uma mulher subalternizada a qual, à 

medida que a narrativa avança, acolhe a solidão, o vazio e nele se insere para que 

possa, de forma intensa, refletir. O homem de Ponciá também não tem dignidade. 

Nessa vida de agruras, o diálogo fica cada vez mais escasso até desaparecer por 

completo. Ela permanece em silêncio, não faz o que ele quer, deixando-o no vácuo, 

sem entender o que passa pela cabeça dela. Permanece indecifrável, causando 

desconforto no marido ao não conseguir descobrir o que se passa com a mulher que 

deveria obedecer-lhe.  

O marido demonstra impotência ao tentar lidar com o silêncio. Essa mudez de 

Ponciá incomoda por deixar vazio um espaço que deveria ser preenchido por 

palavras, mas que acaba sendo por reflexão, característica tão escassa nas 

personagens negras até então, e o mais interessante é que ele não foi imposto, mas 

resulta de uma opção, uma forma de rejeição àquela sociedade capitalista que não 

vê as mulheres negras como sujeitos, mas como objetos, parte de uma engrenagem 

do capitalismo. O barraco onde Ponciá mora é preenchido cada vez mais pelo 

silêncio:  

 

Houve época em que ele bateu, esbofeteou, gritou... Às vezes, ela se 
levantava e ia arrumar a comida, outras vezes, não. Um dia ele chegou 
cansado, a garganta ardendo por um gole de pinga e sem um centavo pra 
realizar tão pouco desejo. Quando viu Ponciá parada, alheia, morta-viva, 
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longe de tudo, foi preciso fazê-la doer também e começou a agredi-la. Batia-
lhe, chutava-a, puxava-lhe os cabelos. Ela não tinha gesto de defesa. 
Quando o homem viu o sangue escorrer-lhe pela boca e pelas narinas, 
pensou em matá-la, mas caiu em si assustado. Foi ao pote, buscou uma 
caneca d’água e limpou arrependido e carinhoso o rosto da mulher. (...) E 
desde esse dia, em que o homem lhe batera violentamente, ela se tornou 
quase muda. (EVARISTO, 2003, p. 96). 

 

Acolher o silêncio e fazer dele sua morada deixa clara a recusa à relação 

dialógica tanto com aquele que está próximo, o marido, quanto com o mais distante, 

toda a sociedade. Isso reforça o que ocorreu com a mulher negra durante todo o seu 

histórico no Brasil. A diferença está na forma como esse silenciamento se dá. No 

cotidiano histórico, foi negada a palavra a ela (voz passiva), sem inclusão na vida 

digna. Aqui, como resistência à exclusão que lhe é imposta, ela recusa a fala (voz 

ativa), tornando a sua situação de marginalizada ainda mais evidente. Segundo 

Terezinha Taborda Moreira:  

 

O silêncio é, assim, o mecanismo discursivo pelo qual ela escapa aos 
padrões culturais de significação que projetam a mulher negra em 
representações inferiorizantes que a vinculam à escravidão, à migração do 
campo para a cidade, ao trabalho doméstico, ao analfabetismo e à vida nas 
favelas. (MOREIRA, 2016, p. 113). 

 

Mesmo morando na mesma casa do companheiro, recusa-se a dialogar com 

ele para tentar construir a própria identidade. O problema é que isso fica cada vez 

mais distante, e ela adentra no seu passado, alheando-se da sua vida presente, 

inclusive de seus afazeres domésticos. Ela não se sente responsável por aquele 

serviço, marca também da resistência. Com essa atitude, distancia-se daquela que 

uma mulher, principalmente a negra, tomaria nessa situação: dar conta dos afazeres 

domésticos. Alheia a tudo, o presente dela é praticamente anulado, e não há 

perspectivas para o futuro, simbolizando a situação de várias mulheres brasileiras 

que têm sua subjetividade aviltada ainda no século XXI. 

Esse silenciamento é uma forma de transgressão. Ela sabe que não 

encontrará escuta de um outro do lugar de onde fala, na sociedade, na favela e no 

espaço interno da casa. A atitude de Ponciá de se silenciar é de descrença nesse 

lugar. Falar sem que haja alguém que a escute será inútil. Para ela, o silenciamento 

e a companhia de si mesma serão mais produtivos do que falar sabendo que não 
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será ouvida. Talvez, por isso, de acordo com Terezinha Taborda Moreira,  

 

A primeira evidência de silêncio que encontramos na personagem refere-se 
ao fato de a voz narrativa não pertencer a ela, mas a uma narradora que, 
poeticamente, descortina para o leitor sua trajetória, da infância à idade 
adulta. (MOREIRA, 2016, p. 111). 

  

Mesmo sem falar, observa o espaço que ocupa, reflete sobre a poeira que 

invade o barraco a cada dia, sobre o lugar sem vida, o local de moradia que não 

pode ser considerado uma casa e as vasilhas de lata que também não podem ser 

consideradas como tal. Esse cenário simboliza a vida sub-humana que leva.  

O casamento é uma construção da sociedade patriarcal na qual, 

ideologicamente, deve existir harmonia entre o pai, a mãe e os filhos, havendo a 

perpetuação bem-sucedida daquela família, mostrando um arquétipo que deve ser 

seguido. O que também está associado a esse modelo é a casa ocupada pela 

família em uma sociedade capitalista. Quanto mais cara e mais bem situada 

geograficamente, mais há a tendência de associá-la à felicidade. Essa ideia da 

idealização do matrimônio feliz é construída e passada de geração a geração. Por 

isso, o casamento como resolução de todos os problemas e como alcance 

incondicional da felicidade pela mulher é perpetuado até o século XXI. Com essa 

visão, muitas meninas têm como ideologia a busca de um matrimônio bem-sucedido, 

principalmente no que diz respeito à segurança que ele supostamente proporciona, 

estando incluídos nesse contexto os bens materiais. 

Através do relacionamento de Ponciá, Conceição Evaristo desconstrói toda 

essa ideia de matrimônio como símbolo de felicidade, porque o dela se resume à 

negação desse sentimento no que se refere aos seguintes aspectos: a convivência 

com o companheiro, a localização do barraco e a geração dos filhos. Com o 

companheiro, não há diálogo e, devido ao alheamento no qual adentra, ele tenta 

trazê-la à realidade por meio do espancamento. Portanto, aquele que deveria 

protegê-la, dar-lhe carinho e amparo, oferece-lhe a violência, já que aprendeu, em 

uma sociedade machista, que a mulher é obrigada a cumprir os afazeres 

domésticos. O marido deve ser responsável por levá-la a realizar as atividades, caso 

haja recusa. 
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Em relação à casa que ideologicamente uma família deve ocupar após o 

casamento, o barraco localizado na favela, um local hostil, em que falta água 

encanada, saneamento básico, carregado de doenças, de violência, é esquecido 

pelo Estado, distancia-se muito da ideia do que seja uma casa confortável. Mostra a 

segregação socioespacial na qual a protagonista e o marido se encontram em uma 

sociedade capitalista em que o distanciamento entre as classes é enorme. Estar ali, 

não por escolha, mas por obrigação, significa ser expulso de uma vida de dignidade. 

Outra característica dela que nega o modelo de família tradicional é perder os 

sete filhos em um país onde ter filhos, muitas vezes, é visto como obrigação da 

mulher que se casa. A única pessoa que se preocupa com o silenciamento dela é o 

marido. A presença dessa personagem não é marcante em uma sociedade 

individualista. Mesmo na favela, parece ser uma estranha ali. Sua visão crítica a 

respeito daquela situação de subjugação a distancia também dos vizinhos que 

habitam aquele espaço segregado. A tendência é aceitar essa situação sem 

questioná-la. Sobre essa individualização dos negros, Florestan Fernandes deixa 

claro que isso foi resultado de um processo imposto pelos sistemas político e 

jurídico: 

 

Acresce que duas fortes motivações psicossociais imprimiam significado 
especial a essas reuniões. Primeiro, elas foram reiteradamente proibidas no 
passado escravista e reprimidas pela polícia nos primeiros anos 
subsequentes à Abolição. Realizar tais reuniões adquiria, pois, o caráter de 
desafio e de uma autoafirmação grupal. Segundo, o negro sempre fora 
privado da liberdade do convívio com o outro e da comunicação em grupo. 
As reuniões permitiam explorar uma nova esfera de experiência humana, de 
participação da vida em grupo e dos prazeres da conversação. (...). 

“O negro" não dispunha de outros meios nem de outro modo para se 
congregar socialmente. Onde e como receber seus amigos, conversar e 
entreter-se com eles?  No quarto com frequência pequeno, escuro e mal 
mobiliado, onde se "alojava" tanta gente?  No salão de algum clube rico? As 
reuniões tinham de consumar-se nas ruas, nos terrenos baldios e nos bares 
ou botequins. (FERNANDES, 1978, p. 155-6 – destaques do autor). 

 

Sentindo-se excluída daquele ambiente seco, sem vida, com utensílios de lata 

simbolizando a falta de humanização do capitalismo, que devasta e despersonaliza 

o espaço habitado principalmente pelos mais pobres, a personagem ocupa o tempo, 

cada vez mais, com as vivências passadas, cheias de vida, em um espaço no 

campo, coberto de vegetais, bichos e da presença dos antepassados. Entretanto, é 
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importante ressaltar que o campo não é um local muito confortável. Lá também ela 

se sente incomodada desde a infância, porque não encontra a própria identidade. 

Ela volta tanto ao passado, através da memória, que, um dia, resolve retornar 

fisicamente em busca da mãe e do irmão, que também já partiram ao encontro dela. 

Essa ação em ciclo ocorre com bastante frequência e em vários episódios ao longo 

da vida da personagem. 

Chega a um dado momento em que não há mais fala no barraco em que 

mora. Ela se recusa a falar do próprio relacionamento e com aquele homem que 

estranha cada vez mais, além de não conseguir ter filhos com ele. Constituída dessa 

forma, essa é uma família desintegrada. Sobre a constituição familiar, nessas 

situações diversas de escravidão ou pós-escravidão, Florestan Fernandes afirma: 

 

Não foi a família que se desintegrou, como instituição social, e em 
consequência emergiram certas inconsistências na socialização dos 
indivíduos; mas, a própria família que não se constituiu e não fez sentir seu 
influxo psicossocial e sociocultural na modelação da personalidade básica, 
no controle de comportamentos egoísticos ou antissociais e na criação de 
laços de solidariedade moral. Comprova-se isso, historicamente, por uma 
simples referência à política central da sociedade senhorial e escravocrata 
brasileira, que sempre procurou impedir o florescimento da vida social 
organizada e da família como instituição integrada no seio da população 
escrava.  

A inexistência da família como instituição social integrada ou, então, o seu 
funcionamento inconsistente, por estar formando-se em condições 
sumamente adversas, é que vêm a ser, do ponto de vista sociológico, os 
elementos centrais. 

Portanto, em termos específicos, sua influência negativa tópica não ia na 
direção de "desintegrar a família", mas no sentido inverso, de impedir sua 
rápida constituição e consolidação. (FERNANDES, 1978, p. 154-5 -
destaques do autor). 

 

Ao longo de sua trajetória, Ponciá descobre, tanto no campo quanto na 

cidade, que a linguagem daquela sociedade não a inclui e que com ela não há 

interação. Tenta mudar a sua trajetória, conhecer-se, construir a própria identidade 

e, quando percebe que a situação de mudança é muito mais complexa do que havia 

imaginado quando ainda tinha sonho de ter uma vida mais digna, silencia-se. 

Entretanto, mesmo assumindo tal atitude, resiste através desse silêncio. 

Quanto mais se cala, mais reflete sobre si mesma e sobre a sociedade como uma 

forma de resistência ao que lhe foi imposto e com o que não concorda. A única ação 
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que sobrou foi refletir sobre o passado, momento em que ainda carregava sonhos de 

mudar a vida e não repetir aquela dos ainda escravizados, mesmo após a assinatura 

da Lei Áurea, que moravam na Vila Vicêncio ou saíam para a cidade em busca de 

uma vida melhor, mas não conseguiam romper o ciclo da falta de dignidade. 

 

Ela gastava todo o seu tempo com o pensar, com o recordar. Relembrava a 
vida passada, pensava no presente, mas não sonhava e nem inventava 
nada para o futuro. O amanhã de Ponciá era feito de esquecimento. Em 
tempos outros, havia sonhado tanto! (EVARISTO, 2003, p. 19). 

 

Como foi silenciada em várias fases de sua vida, volta a exercer a atividade 

que exercia na infância: dar forma ao barro, produzindo vasilhas e bonecos duros e 

resistentes e deixando a sua marca, como a encontrada por Luandi, seu irmão, em 

uma feira de artesanato. Ponciá molda com as mãos e com a mente, assim como 

fazem as escritoras negras com a escrita. Cria o próprio espaço, expressando a 

própria forma de ver o mundo como sujeito e não como o objeto do qual tratavam 

escritores canônicos.  

A autora constrói uma personagem que questiona a própria identidade, 

resistindo a tudo que foi reservado a ela, inclusive o sobrenome Vicêncio, que ela 

acha não fazer parte de sua verdadeira história. Ponciá não fala, mas, quanto mais 

reflete, mais tem consciência de sua situação em uma sociedade de classe que a 

exclui e mais processa seus traumas provenientes disso. Esse questionamento é 

uma atitude de luta e resistência. Com isso, ela busca afirmar-se como sujeito em 

um momento em que, segundo Stuart Hall, as identidades não são mais analisadas 

como fixas e fechadas, mas abertas e sempre em transformação: 

 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 
chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais 
amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 
das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que devam 
aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2005, p. 7 
– destaques do autor).  
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Portanto, mesmo Ponciá não conseguindo mudar a própria vida como 

desejava, sua atitude de coragem de tentar modificar o estabelecido infiltra-se nas 

características da mulher negra projetada pela literatura canônica. Essa personagem 

colocada como central, como uma espécie de novidade, é criada com o propósito de 

levar à reflexão sobre a vida em que vive.  

 

2.2.2 Maria Vicêncio: resistência pela maternidade e pela dominação do masculino 

 

Maria Vicêncio tem atitude oposta à que a escravidão fez com os filhos dos 

escravos ao separá-los, sem chance alguma de as mães reavê-los, já que estavam 

presas às propriedades sob o jugo dos senhores. Por isso, geralmente tinham 

contato com eles somente quando recém-nascidos e serviam apenas para 

procriarem a fim de aumentar o poder de venda de peça pelos senhores ou o 

número de cabeças no trabalho, em sua imensa maioria, nas lavouras e, em 

pequena quantidade, nas Casas Grandes. A maternidade negra, em sua dimensão 

plena, portanto, não era considerada durante a época de escravidão. 

Maria Vicêncio, em contrapartida, quebra essa característica impregnada na 

sociedade, mantendo inicialmente pelo menos um dos filhos mais próximo de si, 

Ponciá, já que Luandi volta a casa apenas de vez em quando, acompanhando o pai 

no eito de uma grande fazenda, em um processo de semiescravidão. Ela consegue 

ainda ter poder de mandar na própria casa, nos filhos e no marido, além de manter 

uma atividade laborativa independente das fazendas dos senhores: faz objetos de 

cerâmica, vive do dinheiro da venda dessese ainda ensina à filha o ofício. Por isso, 

serve como exemplo de vida para a menina. Cria a filha sozinha, que se espelha na 

mãe ao pensar no futuro:  

 

Ponciá Vicêncio sorria. O pai era forte, o irmão quase um homem, a mãe 
mandava, e eles obedeciam. Era tão bom ser mulher! Um dia também ela 
teria um homem que, mesmo brigando, haveria de fazer tudo que ela 
quisesse e teria filhos também. (EVARISTO, 2003, p. 27). 

 

O pai de Ponciá apresenta características que se distanciam e muito da mãe 

dela. Ele é analfabeto e, desde criança, revolta-se apenas interiormente contra a 
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humilhação praticada pelo filho do senhor que, durante uma brincadeira, chega 

mesmo a urinar na boca dele. O pai de Ponciá não toma nenhuma atitude para 

mudar a situação em que se encontra e continua a obedecer ao patrão após o fim da 

escravidão, e à esposa, quando volta à casa, atitude essa que acontece raramente, 

já que ele praticamente mora na fazenda. 

A mãe também é analfabeta, mas tem visão mais crítica da realidade e atitude 

mais autoritária que o pai. Ela não sente falta do marido quando ele sai para 

trabalhar, já que vive entretida com as produções artísticas com o barro. Ademais, é 

ela que determina quais objetos serão vendidos nas terras dos brancos, os preços, e 

o vendedor é o próprio marido. 

Outra atitude de resistência de Maria Vicêncio é não abandonar o espaço em 

que ela viveu a própria independência: o lar. Sempre volta a ele, deixando marcas 

que os filhos conseguem perceber. O distanciamento de casa é lento na tentativa de 

reunir os dois filhos, Luandi e Ponciá, após eles decidirem ir em busca de uma vida 

melhor na cidade grande. Essa tentativa de reunir os filhos contradiz o que o sistema 

escravocrata fez com os descendentes de escravos, ao espalhá-los tanto pelo lucro, 

ao vendê-los, quanto para que não houvesse reunião de membros de uma mesma 

família em um único espaço. 

Diferente da literatura canônica, que aborda a negra apenas como a mãe 

preta dos filhos dos senhores, Maria Vicêncio, além de artista, já que trabalha com o 

barro, é muito ligada aos filhos. Vai em busca deles, mas nunca abandona a vida 

onde seu cordão umbilical está enterrado. 

Um símbolo de resistência às dificuldades que a vida lhe impõe é significado 

pelo processo final do seu trabalho: “Depois de seco, a mãe punha os trabalhos para 

assar num forno de barro também. As coisinhas saíam então duras, fortes, custosas 

de quebrar.” (EVARISTO, 2003, p. 21). O barro simboliza a forma como a 

personagem molda a própria vida. O ato de os objetos ficarem cozidos e difíceis de 

quebrar simboliza o fato de, mesmo nas dificuldades, à medida que as pessoas 

resistem às agruras, ficam mais resistentes, difíceis de desistir de lutar por espaço 

na sociedade. Pode-se comparar, por analogia, esses objetos resistentes aos 

próprios filhos ao resistirem às dificuldades na cidade, espaço em que não foram 

inseridos dignamente, mesmo após o fim da escravidão. 
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Outra característica que se encontra simbolizada em Maria Vicêncio é o amor 

materno de uma mulher negra, que não era valorizado durante a escravidão e 

mesmo depois dela, porque o que interessava era o cuidado que ela deveria ter com 

os filhos dos senhores, ou com os das famílias brancas, não sobrando tempo para 

cuidar dos seus e educá-los, já que, mesmo após o fim da escravidão, o negro não 

tinha preparação nem para si mesmo para se inserir no novo sistema existente. 

Sobre isso, Florestan Fernandes afirma:  

 

Deram-lhe a liberdade física, mas não lhe deram a liberdade moral e 
intelectual. Sem a capacidade de pensar e de agir, como poderia o negro 
transmitir aos seus filhos uma orientação mais firme e produtiva, numa 
sequência progressiva? (FERNANDES, 1978, p. 92). 

 

Portanto, pegar o barro no rio e fazer arte é uma tentativa de construir 

simbolicamente a própria vida, condição que é expressa pela mãe, senhora da casa, 

que não trabalhava como escrava nem em emprego sub-humano e tinha autoridade 

sobre o marido. 

Como se vê, ainda menina, Ponciá, ao observar o pai e a mãe, já estranhava 

a forma como essas relações sociais entre dominador e dominado estavam 

configuradas. Outra situação que questiona são as ausências do pai, denominado 

apenas “o pai de Ponciá”, juntamente com o irmão, nas fazendas, e a sua 

submissão, já que a última palavra era sempre da mãe, que chegava a ser agressiva 

com ele.  

Muitas vezes, o enredo é narrado de forma dramática, levando o leitor à 

reflexão. A cena em que se conta a exploração do pai de Ponciá pelo filho do senhor 

branco, antigo proprietário dos escravos, que o humilha, é, como já dito, bastante 

sintomática: 

 

Filho de ex-escravo, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. 
Era pajem do sinhô-moço. Tinha a obrigação de brincar com ele. Era o 
cavalo onde o mocinho galopava sonhando conhecer todas as terras do pai. 
Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a 
boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro 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, por que continuavam ali? Por que então tantos e 
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tantas negras na senzala? Por que então todos não se arribavam à procura 
de outros lugares e trabalhos? (EVARISTO, 2003, p. 17). 

 

Sua condição de filho de ex-escravo impede o pai de Ponciá de romper esse 

ciclo de subjugação e humilhação. Os léxicos “obrigação” e “cavalo” mostram a 

situação subalterna e a impossibilidade de ser livre. Estava ali para ser domado, 

como um animal, e para ser subjugado por seu dono, sem direito à rebeldia. Mesmo 

os dois meninos tendo a mesma idade, o futuro de conquistas de cada um era muito 

diferente.  

Enquanto o filho do coronel tinha como sonho conhecer “todas as terras do 

pai”, e as escolhas lexicais dão a dimensão da amplitude desse espaço, o filho de 

escravo é domado para ser reificado e não ter sonho algum. Sinhô-moço, desde 

pequeno, sente prazer em humilhar seu escravo, algo que já ocorre com frequência 

nessa relação entre opressor e oprimido na sociedade. 

O choro proveniente da ação de receber, na boca, a urina do senhor se 

contrapõe ao riso daquele menino rico que sente na humilhação o prazer durante o 

ato. Há dor, mas não desvencilhamento dessa crueldade, porque a civilização 

branca, a cultura europeia, ao longo dessa relação entre opressor e oprimido, de 

acordo com Frantz Fanon (2008), impôs ao negro a inferioridade da alma negra, 

negativando-a, entretanto esse rebaixamento do oprimido nada mais é do que uma 

construção do europeu. 

A emoção toma todo o ser do pai de Ponciá, mas, ao se distanciar da cena, 

reflete sobre o ocorrido e vê, como saída, a liberdade, porque a escravidão já foi 

abolida. O problema é que vários fatores o impedem de se desvencilhar do sistema 

escravocrata. Primeiramente, essa ideia de viver para servir já foi impregnada pelos 

brancos nos negros ao longo do processo de subjugação. Portanto, os últimos 

acreditam que a sociedade foi estruturada desde o início de sua existência dessa 

forma e continuará sendo. Não há forças suficientes para lutar contra um sistema 

que vigora há séculos. Sobre essa ideia, Frantz Fanon afirma: 

 

A análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece 
evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita 
tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há 
complexo de inferioridade após um duplo processo:  
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- inicialmente econômico; 

- em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização 
dessa inferioridade. (FANON, 2008, p. 28). 

 

O que torna essa subversão do sistema ainda mais difícil é o fato de o pai ser 

analfabeto e, portanto, viver alienado das organizações sociais construídas e 

reconstruídas ao longo dos tempos.  

Outra ação que distancia Maria Vicêncio do pai de Ponciá é a reação após a 

filha produzir Vô Vicêncio com o barro. O pai sente orgulho disso porque essa 

atitude simboliza a valorização da memória. Já a mãe tem vontade de espatifar a 

estátua porque o avô é guardião da memória de sofrimento dos escravos ao longo 

da história, e sua representação no barro simboliza que a filha herdará tal memória. 

Portanto, terá uma vida repleta de dores, como realmente ocorre ao longo do 

enredo. Por isso, “o pai chamou a menina entregando o que era dela. (...) Aquilo era 

uma obra de Ponciá Vicêncio para ela mesma.” (EVARISTO, 2003, p. 22). Ao passo 

que o pai valoriza a memória guardada pela menina, a mãe se irrita porque quer 

romper com esse passado de sofrimento, em busca de uma vida melhor. 

Maria Vicêncio, mesmo sendo uma mãe amorosa, é seca na demonstração 

de sentimento. Entretanto, quando perde o marido na lida, fica desesperada e 

abraça tanto o vazio, simbolizando a presença dele, quanto o filho. Para ela, ele 

ainda está entre a família, atitude que valoriza uma crença religiosa pertencente à 

cultura de matriz africana. Portanto, toda vez que o filho volta do eito sozinho, a mãe 

faz o mesmo ritual de abraçar o vazio. 

Após a morte do pai, Ponciá se distancia dela com a promessa de voltar para 

buscá-la a fim de terem uma vida digna: “Ponciá tentava consolar a mãe dizendo 

que um dia voltaria para buscá-la e ao irmão também. E que, juntos, todos seriam 

felizes.” (EVARISTO, 2003, p. 36). Ela acredita em um final feliz para sua família e 

luta para reunir os filhos acreditando nesse final. 

Diferente da filha, Maria Vicêncio é cuidadosa com a casa, tem uma relação 

estável com o marido, os filhos, é feliz. Já adulta e morando no barraco na favela, 

quando Ponciá vai procurar a brasa que havia guardado na cinza na noite anterior, 

atitude herdada da mãe, lembra-se dos cuidados dela com tudo a sua volta e faz a 

seguinte reflexão: “Lembrou-se também de que, quando era pequena, vivia 
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sonhando com o dia em que, grande, teria um homem e filhos. Lá estava ela agora 

com seu homem, sem filhos e sem ter encontrado um modo de ser feliz.” 

(EVARISTO, 2003, p. 54). 

Quando Ponciá volta à Vila Vicêncio, encontra tudo muito arrumado e a casa 

vazia, lembra-se dos diálogos da mãe com o pai, mas que ela só conseguia ouvir a 

voz da mãe. Como o irmão também quase não falava, cresce pensando que homem 

é quase mudo. Mais uma vez, a mãe domina o espaço ocupado na casa, dessa vez, 

pela palavra. No meio da cinza, no lugar em que ela guardava a brasa, ela encontra 

uma cobra, simbolizando tanto abandono, pela invasão do animal, quanto 

renovação, pela troca de pele. 

Maria Viêncio não tem vontade de ir para a cidade, mas, após a morte do 

marido e a partida dos filhos, começa a sentir um grande vazio, desgosto pela vida. 

Tem esperança de encontrar os filhos. Tem vontade de continuar a participar da vida 

da filha, como fez na infância e na adolescência, principalmente no que se refere à 

criação com o barro, como no trecho:  

 

E quem visse, como ela viu, quando ela começou de mão fechada para trás, 
como se tivesse com o braço cotoco para trás, não pensaria nunca que 
justo aquela mão, arremedo perfeito do velho, seria a que mais daria forma 
à massa, seria a que mais criaria. (EVARISTO, 2003, p. 77). 

 

Chega a hora de reencontrar os filhos. Nêgua Kainda dá o endereço da 

delegacia onde Luandi trabalha. Ao avistar a mãe, fica emocionado e feliz. Os 

papéis chegam, e ele se transforma em soldado. Mesmo com a morte da amada 

Bilisa, ainda sonha: pretende comprar um barraco para morar com a mãe e procurar 

a irmã. 

O primeiro dia de trabalho de Luandi é na estação. Ele avista a irmã, que 

chora e ri, andando em círculo e dizendo que precisa voltar ao rio. Ele a reconhece 

pela estátua de Vô Vicêncio que ela segura e cai em prantos. Abandona o posto de 

trabalho e a guia até a mãe. Eles a levam até o rio em busca de seus mistérios. 

Maria Vicêncio sente que é hora de levar a filha ao lugar que ocupava durante a 

infância, já que só encontraria motivo para viver naquele espaço. 
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Esse encontro final é indispensável para que os membros da família arranjem 

sentido na vida e entendam o porquê de certas escolhas. Luandi, por exemplo, 

desiste de ser soldado para não levantar o chicote contra os próprios irmãos. 

Precisa sim ser um elemento fundamental para ajudar a construir a história de seu 

povo. Ponciá já faz isso por meio da reflexão, simbolizada pela atitude de andar em 

círculo e pela construção da arte com o barro, e Maria Vicêncio renasce como mãe 

negra, uma forma de resistência ao considerar a história dos negros brasileiros, em 

que as mães não tinham escolha de dividir a vida com os filhos:  

 

O encontro com os filhos também pertencia à vontade do tempo e não 
somente dela. O querer dela era o trato que ela fazia com a vida. Era uma 
teima regada de paciência, uma crença de que o melhor iria acontecer. 
Maria Vicêncio, mais uma vez, voltou a casa, grávida ainda de seus filhos, 
esperava o dia em que ela, mãe, iria renascer. (EVARISTO, 2003, p. 107). 

 

Como se vê, há uma proximidade muito grande entre mãe e filha, as duas 

estão bastante presentes nas lembranças de ambas. Ademais, a mãe, com seu 

olhar crítico, consegue ver o talento da filha no trabalho com o barro, que simboliza a 

modelagem da vida, tendo como principal tema a memória de sofrimento do avô e, 

por extensão, dos escravos e seus descendentes, situação negada a muitas mães 

que tiveram seus filhos vendidos ainda bebês. Portanto, abandonar seu lar, mesmo 

sabendo que na cidade não há espaço para os negros, principalmente os mais 

velhos, ir em busca dos filhos, é uma forma de resistência. 

 

2.2.3 Bilisa: prostituição por opção e busca do casamento como resistência 

 

Outra personagem que resiste ao estabelecido pela sociedade é Bilisa. Ela 

trabalha durante um bom tempo como empregada doméstica, é amante do filho da 

patroa e é roubada por ele, que leva todo o dinheiro que ela reservou para comprar 

uma casa.  

De acordo com Florestan Fernandes (1978), as mulheres que se 

empregavam nas casas de famílias corriam risco de serem seduzidas pelos filhos 

dos patrões ou por eles próprios. Algumas famílias preferiam que os filhos 
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iniciassem a vida sexual assim, para não pegarem doenças venéreas, entretanto 

não admitiam compromisso algum com a negra ou com a mulata. Ele afirma que:  

 

A maioria das moças “desencaminhadas” continuava a trabalhar nos 
serviços domésticos. Doutro lado, pelo que se sabe, só uma ou outra mulata 
mais bonita penetrou nas esferas da “alta prostituição”. (FERNANDES, 
1978, p. 180-1 – destaques do autor). 

 

Por Bilisa acusar o rapaz de roubo, a patroa a demite. O filho pode se iniciar 

sexualmente com a empregada, como foi feito durante a época da escravidão e 

depois dela, mas não ser acusado de roubo por uma subalterna. Essa imagem de 

servidão sexual da afrodescendente ao branco atravessa séculos. Gilberto Freyre, 

na obra Casa Grande & Senzala, ao destacar, de forma positiva, já que defende a 

ideia de democracia racial, a influência negra na vida do branco, afirma que a negra: 

“(...) nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama-de-vento, a 

primeira sensação completa de homem.” (FREYRE, 1990, p. 367). Eduardo de Assis 

Duarte, desconstruindo essa ideia de positividade nas relações, afirma:  

 

[Há] a força de permanência de uma imagem que atravessa os séculos e 
marca a representação das descendentes de africanos na literatura 
brasileira. Em sua origem, esta configuração se vincula ao instituto do 
trabalho forçado, à consequente poligamia dos brancos e à posição 
indefesa das escravas frente ao assédio dos patriarcas, de seus filhos e 
agregados. (DUARTE, 2009, p. 11). 

 

Após a decepção de não ser apoiada pela patroa e não tendo muito o que 

fazer, pois a justiça não lhe daria ganho de causa nessa situação, Bilisa decide 

abandonar o emprego e se tornar prostituta não porque essa seja a única opção que 

lhe resta, mas porque gosta de sexo. A nova ocupação dela consiste em vender o 

corpo, mas não a dignidade. Decide que, se ela perceber que há afeto, troca de 

carinho durante a relação, nem cobra o programa. Rejeita o trabalho doméstico e 

escolhe a profissão que lhe dará maior prazer: 

 

Moça Bilisa se sabia ardente, deitara algumas vezes com os companheiros 
de roça e alguns saíam mais e mais desejosos dos encontros com ela. 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? 
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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 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. 98). 

 

Uma personagem bastante interessante na obra e que tem relação direta com 

Bilisa é Luandi. Ele é muito sonhador, não consegue perceber os problemas que o 

impedem de se inserir na sociedade de classes e acha que alcançará todos os 

sonhos sem passar por dificuldades. Sonha em ser soldado e poder mandar como 

os senhores faziam. Inicialmente, não consegue enxergar que há todo um sistema 

organizado e que não reservou lugar para os negros. A voz de mando com que ele 

tanto sonha é uma falácia porque baterá no próprio povo, vítima de todos os 

sistemas, inclusive o judiciário. Além disso, tem uma visão diferente da sociedade 

patriarcal, que objetifica e inferioriza as mulheres. Para ele, elas parecem estrelas e 

têm de ser valorizadas porque deixam os homens mais felizes.  

Bilisa vem da roça para tentar uma vida melhor na cidade. Chegando à zona 

urbana, não foge do estereótipo da função que uma negra, vinda da zona rural, 

muitas vezes, analfabeta, ocupa. A partir do episódio do roubo do dinheiro, decide 

abandonar a vida de doméstica e se insere na de prostituta. Pretende ganhar 

dinheiro rápido. 

Quando Luandi a conhece e os dois se apaixonam, ela já trabalha na zona há 

cinco anos. Nesse espaço, sofre mais decepção, não conseguindo juntar dinheiro 

algum durante esse tempo. Praticamente tudo o que arrecada é dividido entre a 

dona do estabelecimento e o cafetão. Também não cobra de quem lhe dá prazer ou 

com quem simpatiza. Para ela o sentimento não tem preço. É com essa ideologia 

que consegue conquistar Luandi no prostíbulo sem se tocarem, já que eles ficam 

horas e horas contando histórias de suas vidas, a ponto de ele perder a hora e ter de 

voltar para o quartel sozinho, sem o soldado Nestor. 

A partir desse dia, o namoro se inicia. O problema é que esse relacionamento 

não terá aceitação da sociedade, representada pelo soldado Nestor, o qual acha que 

prostituta não pode ter um relacionamento amoroso. É objetificada e deve ser usada 

apenas para sexo pago. Outra pessoa que reprova esse relacionamento é Negro 
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Climério, porque não pretende perder sua fonte de renda. 

Contrariando as ideias de soldado Nestor, possuidor de um realismo que se 

contrapõe aos sonhos de Luandi, esse pretende aprender a escrever, virar soldado, 

tirar Bilisa da prostituição e lhe dar uma vida digna. 

Apaixonados, eles conseguem se desvencilhar da realidade de submissão em 

que vivem e decidem se casar, fato que não será consolidado porque Negro 

Climério a assassina e deixa Luandi desolado. Soldado Nestor o prende, fato que 

ocorreria com Luandi, caso se consolidasse como soldado: voltar-se contra os 

próprios negros. Essa atitude dessa personagem contrapõe-se à de José dos 

Montes, da obra O alegre canto da perdiz, que se assimila e se volta contra o 

próprio povo, em busca de status e de melhor qualidade de vida. 

A busca de Bilisa por um relacionamento estável implicaria o abandono da 

profissão de prostituta, ameaçando a fonte de renda de seu cafetão, Negro Climério, 

que se sente possuidor indireto do corpo dela, exercendo a violência física como 

forma de demarcar o seu poder. Bilisa é assassinada pelo cafetão no momento em 

que já se encontrava com boa parte do enxoval pronto para se casar com Luandi e 

abandonar de vez a profissão. 

Ao final da análise das personagens femininas da obra, concluímos que a 

atitude de Conceição Evaristo de construí-las, subjetivando-as, é muito importante, 

porque rasura um modelo de literatura excludente e promove a revisão da 

representação do feminino negro na escrita. 

No capítulo seguinte, será abordado como Paulina Chiziane construirá suas 

personagens femininas nesse mesmo processo de rasura da literatura que excluía a 

personagem feminina, reservando pouco espaço a ela, e a silenciava, além de 

analisar como ela se posiciona não apenas na construção de sua obra, mas também 

em entrevista, como uma das poucas mulheres que escrevem em Moçambique, 

principalmente no que se refere ao romance.  
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3  O PROCESSO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA DE PAULINA CHIZIANE  

 

As escritoras moçambicanas que se destacaram antes de Paulina Chiziane 

foram Noémia de Sousa, autora de poemas, e Lília Momplé, autora de contos.  

Noémia de Sousa é considerada por muitos escritores de Moçambique a precursora 

da literatura moçambicana (FREITAS, 2010, p. 12), principalmente de autoria 

feminina.  

Os poemas dela são carregados de oralidade; mitos; credos; ritos; ativismo 

anticolonial; militância; conscientização em relação à condição do negro frente à 

escravidão exercida pelo colonizador e pelos que se rendem a ele; reativação dos 

valores de seu povo apagados pelos eurocêntricos; busca de um processo 

identitário; valorização de sua nação; esperança de libertação dos humilhados. É 

porta-voz do povo africano, dirigindo-se à terra-mãe que o acolhe, além de negar 

valores impostos pelo português numa atitude anticolonialista. Segundo Sávio 

Roberto Fonseca de Freitas, a escritora é  

 

Respeitada até por vários intelectuais contemporâneos que, com certeza, 
foram leitores de sua obra e aprenderam a lição de valorizar as 
particularidades de seu país e fazer isso migrar para a escrita literária. 
Escritores como Mia Couto, Lília Momplé, Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka 
Khosa, entre outros fazem os textos de Noémia de Sousa circular em vários 
eventos na área de Humanidades, até porque ela é chamada de mãe por 
muitos desses escritores e também intelectuais e ativistas políticos de 
Moçambique. Além disso, a escritora é extremamente estudada na UEM 
(Universidade Eduardo de Mondlane). (FREITAS, 2010, p. 12). 

 

Ainda de acordo com Freitas, na escrita de Noémia de Souza, percebe-se a 

mulher como um ser que luta pelas causas políticas do seu país, ressaltando a 

coletividade e o patriotismo, através da valorização das memórias, do desejo de 

liberdade, da luta por um mundo que respeite as diferenças de raça, classe e 

gênero. 

Na trilha aberta por Noémia de Sousa, Paulina Chiziane torna-se a primeira 

mulher moçambicana a escrever um romance: Balada de amor ao vento (1990). 

Nele são destacados temas como a crueza da guerra civil e a penúria daqueles que 

dela tentam se salvar, principalmente as mulheres, vítimas de violência constante e 
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que, por isso, precisam criar estratégias em busca da sobrevivência. São oprimidas 

ainda pela obrigatoriedade de seguir as regras da tradição e pelo colonialismo que, 

muitas vezes, violentam-nas nesse contexto.  

 

3. 1 Escrita como resistência e busca de espaço 

 

Em O alegre canto da perdiz, as personagens femininas que se destacam 

são Serafina, Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta. Todas são mulheres de fibra 

e que não aceitam o que lhes foi imposto pela sociedade. 

Serafina traz a melancolia no discurso devido à perda dos filhos homens para 

a escravidão e por se sustentar com o dinheiro da prostituição da filha, cuja 

virgindade vendeu quando ela ainda era criança. Por isso, é prática e sugere que 

Delfina se case com um homem branco para melhorar a raça e as questões 

econômicas da família. 

Delfina é prostituta, casa-se com José dos Montes, mesmo contra a vontade 

da mãe, obriga o marido a se assimilar para ter uma vida mais confortável. Trai-o 

com Soares, um branco, para ascender na vida, mas percebe que, mesmo rica, será 

renegada pela cor da pele. É preconceituosa, racista, não cuida dos filhos direito, já 

que gosta de farra e vende a filha Maria das Dores para ter dinheiro e melhorar os 

negócios do pão. 

Maria das Dores, como consequência das atitudes da mãe, tem uma vida de 

dor e de tormento, já que é vendida aos treze anos, sofre violência doméstica, 

abandona o lar com os filhos, perde-os e vaga sozinha pelo mundo como louca 

durante muito tempo, em busca deles.  

Maria Jacinta, a filha mestiça de Delfina, condena as atitudes da mãe, 

contesta-a o tempo todo, pois não aprova o fato de ela ter renegado a própria família 

em busca de ascensão social. 

Ainda no que diz respeito à mulher na posição de destaque, há a Mulher do 

Régulo, que encena na narrativa a voz da sabedoria. Faz um discurso, no início da 

obra, baseado tanto na tradição quanto na modernidade, contra a opressão e o 

preconceito sofridos por Maria das Dores e praticado pelas mulheres a seu redor, 
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quando ela aparece nua às margens do rio Licungo. Para as mulheres do lugar, a 

nudez de Maria das Dores é uma conspurcação da ordem e da moral, 

principalmente porque ela ocupa, no rio, um lugar destinado aos homens. Para a 

conselheira, a atitude de Maria das Dores é sinônimo de liberdade, já que as roupas 

prendem o voo, o espírito livre de cada um e o coloca dentro de um modelo que os 

padrões sociais lhe impuseram.  

É importante ressaltar que, na obra, as mulheres vão procurar o Régulo, mas 

ele está ausente. Portanto, entra em cena a Mulher do Régulo. Podemos inferir que 

essa voz feminina, metonimicamente, representa a mulher como elemento de 

conexão entre presente, passado e futuro, já que é através do feminino que o ser 

humano está ligado aos ancestrais e aos descendentes. 

As atitudes de Serafina mostram que a desintegração social em Moçambique 

não é proveniente de uma opressão do branco contra o negro apenas, mas resulta 

das divisões existentes entre os próprios negros. Mesmo após a desocupação 

europeia, na África, as situações de fragmentação e subjugação não cessaram. 

Surgiram, nos países africanos, os líderes locais que repetiram os feitos 

devastadores que nela se produziram na época colonial. Essa atitude levou o crítico 

Frantz Fanon a propor a seguinte reflexão, referindo-se à ocupação europeia: “Não 

devemos temê-la mais; paremos, portanto, de invejá-la.” (FANON, 1969, p. 274). 

Influenciada pela mãe, Delfina rejeita os filhos negros dentro do próprio lar porque 

inveja o continente europeu. Quer ter a vida confortável de um branco. Por isso, 

decide pela assimilação, mesmo sabendo que as atitudes do marido negro, José dos 

Montes, que se torna sipaio para permitir à família tornar-se assimilada, voltar-se-ão 

contra o próprio povo e a própria cultura. 

Os resultados dessa ação são a fragmentação, a dor, o assassinato e a falta 

de certeza no ser humano, características afirmadas por Fanon e encenadas por 

Chiziane:  

 

Trata-se, para o Terceiro Mundo, de recomeçar uma história do homem que 
tenha em conta ao mesmo tempo as teses às vezes prodigiosas 
sustentadas pela Europa e também os crimes da Europa, dos quais os mais 
odiosos terão sido, no interior do homem, o esquartejamento patológico de 
suas funções e o esmigalhamento de sua unidade, no quadro de uma 
coletividade a fratura, a estratificação, as tensões sangrentas alimentadas 
pelas classes, enfim, na escala imensa da humanidade, os ódios raciais, a 
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escravidão, a exploração e sobretudo o genocídio exangue que representa 
a segregação de um bilhão e meio de homens. (FANON, 1968, p. 274). 

 

Como estamos tentando mostrar, as personagens femininas de Conceição 

Evaristo e Paulina Chiziane são construídas de maneira subjetiva: nem boas nem 

más, mas humanas, questionando o espaço que ocupam em busca de uma vida 

melhor, com mais respeito e dignidade, não inferiorizadas, mas em igualdade com 

os outros cidadãos que, por questões históricas, injustas, colonizadoras, acabam 

ocupando espaço de prestígio na sociedade. 

Em relação ao processo de escrita, o que se verifica nas entrevistas de 

Paulina Chiziane é que, por não ter espaço, ela precisa criar o próprio, mesmo com 

pouquíssimo apoio. O corpo que escreve, assim como as personagens criadas por 

ele, expurga a passividade e parte para a luta na busca do caminho para realizar 

seus objetivos, como nos revela Chiziane, 

 

Olhei para mim e para outras mulheres. Percorri a trajectória do nosso ser, 
procurando o erro da nossa existência. Não encontrei nenhum. Reencontrei 
na escrita o preenchimento do vazio e incompreensão que se erguia à 
minha volta. A condição social da mulher inspirou-me e tornou-se meu 
tema. Coloquei no papel as aspirações da mulher no campo afectivo para 
que o mundo as veja, as conheça e reflita sobre elas. (CHIZIANE, 2013, p. 
11). 

 

Ao longo da história, instituições com poder de influência, como a Igreja, com 

a Bíblia, e a família, relegaram a mulher a uma condição inferior, caracterizada pelo 

silenciamento e pela obediência. Por isso, ela usa a escrita para questionar essa 

situação e rasurá-la. Para tal, traz para o texto literário as angústias da falta de 

espaço e o desejo de ultrapassá-las, levando todos os leitores a refletirem sobre a 

subjugação. 

Nessa situação, a ação de escrever em uma sociedade que insiste em não 

reconhecer a mulher como intelectual é muito árdua. Além de trabalhar sozinha, sem 

ajuda financeira, com temas polêmicos que oprimem e excluem uma parte da 

população, a autora recebeu críticas negativas até mesmo contra seu estilo de 

escrever, que está relacionado à valorização de uma cultura e de um grupo 
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marginalizado. Mesmo assim, ela não desiste do seu trabalho. Ainda em relação ao 

preconceito, ela afirma:  

 

[...] eu faço a minha luta a partir da condição do feminino, da condição de 
ser negra. Tem algo que insisto em dizer depois de tanto trabalho – o fato 
de ser mulher e negra assume um estatuto diferenciado nessa sociedade. 
Se eu fosse homem, e branco, meu estatuto seria muito alto. Os problemas 
que eu enfrentei, para me afirmar como escritora, as mulheres mulatas não 
enfrentaram, os homens brancos muito menos. Daí eu venho de um 
histórico de muita luta. O pouco que eu tenho em termos de 
reconhecimento, embora tenha muito trabalho, é pouco. (CHIZIANE apud 
DIOGO, 2010, p. 176). 

 

Outra dificuldade que Chiziane enfrenta é escrever em língua portuguesa, a 

língua da colonização, e ela confessa, em entrevista, que, muitas vezes, a palavra 

não dá possiblidade para expressar exatamente o que ela quer dizer, deixando um 

vácuo na significação discursiva de seu texto. A esse respeito, ela explica: 

 

A minha relação é de conflito. Não há dúvida de que eu aprendi a ler e a 
escrever em português, socializei-me com a literatura de língua portuguesa. 
Mas existem alguns aspectos culturais que a língua portuguesa não tem 
capacidade para cobrir. Para além de que, sendo uma língua de dominação, 
a língua portuguesa é também uma língua de segregação. Quando escrevo 
e vou pegando das palavras, de vez em quando fico chocada: os 
curandeiros são o centro do saber africano. Mas o que é um curandeiro na 
língua portuguesa? Vai ver no dicionário e a explicação que vai achar é 
redutora e simplista e serve simplesmente para colocar o curandeiro de 
lado. Para eles, é um indivíduo que deve ser banido e eliminado. 
(CHIZIANE apud DORIS WIESER, 2014). 

 

A escrita de Paulina põe em evidência uma realidade moçambicana 

conflituosa, devido aos problemas provenientes dos contextos históricos, sociais e 

culturais que colocam a mulher em uma situação desconfortável. Essa inferiorização 

ocorre desde as sociedades primitivas, como afirma Friedrich Engels:  

 

Entre os gregos dos tempos heroicos e mais ainda dos tempos clássicos, [o 
caráter submisso da mulher] tem sido gradualmente retocado, dissimulado 
e, em alguns lugares, até revestido de formas mais suaves, mas de modo 
algum eliminado. (ENGELS, 1985, p. 64).  
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Entretanto, é com o capitalismo que se intensifica, muitas vezes, a 

inferiorização do corpo da mulher, transformando-o em moeda de troca. Isso fica 

muito evidente, na obra em análise, na prostituição da personagem Delfina em troca 

do sustento para ela e a mãe. Delfina busca, além do conforto financeiro, poder e 

aceitação social para si como mulher negra. 

Chiziane traz para a cena do texto literário situações polêmicas, como a luta 

de Delfina pelo branqueamento, atitude questionável, sobre a qual Frantz Fanon 

assim se posiciona no que diz respeito ao intelectual:  

 

Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante deste 
dilema: branquear ou desaparecer, ele deve poder tomar consciência de 
uma nova possibilidade de existir; ou ainda, se a sociedade lhe cria 
dificuldades por causa de sua cor, se encontro em seus sonhos a expressão 
de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será 
dissuadi-lo, aconselhando-o a “manter as distâncias”; ao contrário, meu 
objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a 
ação (ou a passividade) a respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, 
as estruturas sociais. (FANON, 2008, p. 95 – destaque do autor). 

 

O intelectual proveniente desse ambiente negro, como Paulina Chiziane, ao 

trazer para sua escrita literária as discussões da constituição da identidade negra, 

contribui para mostrar que “a civilização branca, a cultura europeia, impuseram ao 

negro um desvio existencial. (...) aquilo que se chama de alma negra é 

frequentemente uma construção do branco”. (FANON, 2008, p. 30). Assim, de 

acordo com Fanon,  

 

Serão desalienados pretos e brancos que se recusarão enclausurar-se na 
Torre substancializada do Passado. Por outro lado, para muitos outros 
pretos, a desalienação nascerá da recusa em aceitar a atualidade como 
definitiva. (FANON, 2008, p. 187 – destaques do autor). 

 

Essa não aceitação e tentativa de romper com ela está refletida em O alegre 

canto da perdiz quando a escritora cria personagens complexas. Um exemplo 

éDelfina, que se recusa a aceitar o legado da vida de subalternização em que vive. 

Ao fazê-lo, a personagem é extremamente criticada pela sociedade, por sua 

ambição, por ocupar com frequência o espaço externo da casa, por discriminar os 
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próprios filhos pela cor e por vender a virgindade da filha, Maria das Dores, que 

posteriormente também se revolta pelo que foi reservado a ela.  

Em entrevista, ao ser questionada sobre o investimento em personagens 

complexas, cujas problemáticas que as envolvem quase sempre as colocam em 

desvantagens em relação aos outros, a autora afirma: “A escrita é esse lugar da 

negociação da identidade. É preciso dar voz às personagens enfraquecidas para 

que o leitor desperte para a realidade da sua existência e reflita sobre a sua 

condição.” (CHIZIANE apud REMÉDIOS, 2016). Com essa atitude, ela coloca essas 

personagens em um patamar de visibilidade. Sobre os temas de ordem polêmica, 

Nataniel Ngomane afirma que 

 

Muito caros aos povos africanos e à humanidade, [esses temas] são aqui 
[na obra de Paulina Chiziane] postos em discussão e colocados em 
confronto de forma destemida a partir de um olhar interno, africano, que traz 
à baila questões que têm escapado à historiografia africana e à pena dos 
seus escritores. O casamento prematuro, de mistura com a prostituição 
infantil, cruza-se com conflitos conjugais e de gerações, surgindo como 
fenômenos que sustentam jogos de interesses de progenitores preocupados 
apenas com a sua ascensão social ou com o pagamento de dívidas 
contraídas a credores poderosos, sendo igualmente dissecados com a 
ousadia que caracteriza a Paulina do Niketche. (NGOMANE apud 
CHIZIANE, 2008, p. 340). 

 

Como se vê, os assuntos encenados por Paulina Chiziane são polêmicos. Faz 

isso em um ambiente, em grande parte, ocupado pelo masculino, tanto na sociedade 

quanto na literatura, devido à opressão imposta tanto pela história de colonização 

que marca Moçambique quanto pela questão de gênero. 

Com seu caráter polifônico, a sua voz é entrecruzada pela de outras 

mulheres, já que, na condição de mulher, procura resgatar as histórias delas e 

abordar sua condição na sociedade. 

 

3.2 Opressões racista, de classe e de gênero na cultura moçambicana 

 

O alegre canto da perdiz encena a situação da sociedade moçambicana 

durante o final do período colonial, contexto de conflitos entre classes, gênero e 

etnias e dentro da própria etnia, em que as pessoas eram submetidas à escravidão 
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com a ajuda dos próprios negros, os meninos eram retirados do seio de sua família 

para serem comercializados como mercadoria, e as meninas, as adolescentes e as 

mulheres precisavam se prostituir para sobreviverem.  

Ela traz personagens negras, com suas dores, seus conflitos e sua 

subjetividade na sociedade moçambicana. Como escritora negra, Paulina Chiziane 

apodera-se da palavra e se mostra através dela. Retrata personagens com uma 

história de vida e com uma identidade híbrida que se infiltra na já estabelecida, 

rasurando-a:  

 

Essa atitude reverte os efeitos da recusa dos donos do saber e do poder de 
modo que outros saberes “negados” se infiltrem no discurso dominante e 
tornem a base de sua autoridade – suas regras de reconhecimento. 
(BHABHA, 2005, p. 165 – destaques do autor). 

 

Um impasse com o qual a escritora se depara refere-se ao fato de que, para 

escrever, ela precisa se apropriar de um universo de escrita masculino que repete o 

modelo da sociedade patriarcal, designando ao homem tanto a responsabilidade de 

gerar a vida pelo sêmen quanto a escrita pela tinta. É com essa atitude que a 

escritora consegue, por meio do interdito e da multiplicidade de sentidos, subverter 

os padrões literários e os valores patriarcais, desarticulando-os em busca de 

liberdade para escrever e para viver em sociedade.  

A autora, para se inserir no espaço da escrita, precisa rasurar o sistema 

literário hegemônico e sexista. Em uma sociedade que privilegia a escrita masculina 

e eurocêntrica, ela propõe uma ruptura com esse ciclo canônico, fechado há 

séculos, buscando estratégias para fazê-lo. Segundo Sandra Maria Pereira do 

Sacramento & Luciano Santos Neiva, baseando-se em Michel Foucault (1971),  

 

Embora, nas últimas décadas, assistamos aos abalos que a identidade 
masculina vem sofrendo, quando o homem não hesita em deixar 
transparecer suas indagações e seus sentimentos diante de um mundo 
caótico em contínua transformação, ela ainda se configura como uma 
atitude de poder. (SACRAMENTO; NEIVA, 2009, p. 148). 

 

Após analisar o conjunto da obra de Paulina Chiziane, percebe-se uma 

insistência na abordagem sobre o gênero, provocando uma reflexão sobre o espaço 
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de desvantagem que a mulher ocupa na sociedade tanto quando ela segue à risca a 

tradição quanto quando se insere na modernidade. Sobre essa abordagem no 

conjunto de sua criação literária, Inocência Mata afirma: 

 

Desde o seu primeiro romance, Balada de amor ao vento, que a autora 
vem desvelando a responsabilidade da mulher no estado de sua condição. 
Neste contexto, a obra de Paulina Chiziane atualiza um discurso que inclui o 
questionamento e a denúncia, dando voz e criando espaço de reflexão ao 
sujeito que é “silenciado”, tendo como intuito apelar à mulher moçambicana 
para uma mudança consciencializada. Esta estratégia, que começa a ser 
formatada em Ventos do Apocalipse, adquire dimensão actancial em O 
sétimo juramento, quando as mulheres (mulher, amante e mãe de David) 
se aliam para se salvarem e à família; ou pelas mulheres de Tony, em 
Niketche, que apanhadas na voragem de uma relação poligâmica feita à 
medida do polígamo, o obrigam a respeitar a instituição. Para tal, há 
recorrência à diversidade do legado cultural moçambicano, actualizado em 
fórmulas, rituais, hábitos, gestos, comportamentos. Por este esquema se 
elabora um percurso pelas diferenças, semelhanças, desejos, sentimentos e 
aspirações de diferentes mulheres moçambicanas, nos diferentes âmbitos 
de intervenção quotidiana, como em Niketche, romance feito de 
polarizações. (MATA, 2006, p. 437-8 – destaques da autora). 

 

Em O alegre canto da perdiz, há também a abordagem desse viés feminino, 

já que a autora dá visibilidade e voz a várias mulheres, que refletem sobre elas 

mesmas como sujeitos complexos no espaço em que estão inseridas. 

Uma característica que perpassa toda a obra em análise são as histórias do 

matriarcado que compõem o repertório oral da tradição moçambicana, dando 

informalidade à linguagem formal e rasurando o modelo canônico. A autora traz para 

a cena, com essa atitude, a valorização de uma cultura marginalizada, mas que 

expressa um conhecimento de mundo inquestionável. Segundo Maria Geralda de 

Miranda e Kátia Avelar: 

 

Em O Alegre canto da perdiz, ela faz um resgate muito interessante das 
histórias do matriarcado. Situa os montes Namuli como berço da 
humanidade, lugar de onde fala a narradora da voz, a personagem Mulher 
do Régulo, que, junto ao narrador da letra, tece a saga das personagens 
Delfina e Maria das Dores. O narrador da letra apresenta-se pactuado com 
o narrador da voz, e este sempre que toma a palavra busca articular essas 
duas instâncias. (MIRANDA; AVELAR, 2014, p. 85 – destaque das autoras). 

 

Os mitos do matriarcado estão presentes e inserem na obra aquilo que era 

apenas contado de geração a geração. Chiziane encena também a situação de 
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subalternização do negro, principalmente da mulher negra, na sociedade, em 

especial, as exclusões, as tentativas de inclusão e suas consequências na vida 

dessas mulheres, como a dor cotidiana. Outra característica magistral da autora é a 

perspectiva a partir da qual ela encena esse grupo social, constituindo-o, a partir das 

reflexões de Gayatri Chakravorty Spivak (2010), como sujeito subalterno colonizado 

heterogêneo, com sua individualidade. 

Outros focos importantes do estudo são o entrecruzamento da narrativa 

central com a oralidade encenada pela fabulação, sugerida na expressão “Era uma 

vez”, ditados populares, cantigas de roda e rituais, recorrentes em toda a obra. Ao 

se referir à criação de textos nas literaturas africanas de Língua Portuguesa, Maria 

Nazareth Soares Fonseca observa que 

  

A estratégia de se apropriar de dados da tradição dos contadores da cultura 
oral se constitui com hábeis recursos de escrita ficcional que transformam o 
texto desses escritores em construções literárias oralizadas, que podem ser 
lidas, ouvidas, cantadas, teatralizadas, enfim, porque, nelas, voz e gestos 
continuam a se exibir no corpo textual criado, inventado, urdido com letras e 
sons. (FONSECA, 2015, p. 126). 

 

A expressão “era uma vez”, por exemplo, sugere ao leitor a atitude de tentar 

ouvir o que o narrador tem a dizer, já que ela nos remete a um modo de contar 

impregnado na sociedade ao longo do tempo. A contação de história se configura 

como um ritual no qual o ouvinte, nesse caso, o leitor, adentra o mundo de faz de 

conta, da fantasia, abandonando o mundo real. É nesse mundo de faz de conta que 

a narradora traz para a cena literária assuntos sérios, a opressão sofrida pelo 

feminino e o clamor de vozes de mulheres por mudanças, além de um corpo 

feminino lutando por elas. 

Talvez por isso haja, no romance, uma personagem contadora de história, a 

Mulher do Régulo, que tem conhecimento do presente e do passado, das histórias 

dos Montes Namuli, lugar em torno do qual toda a narrativa se desenrola. Ao usar 

essa técnica, a autora inscreve na escrita as formas da tradição oral. Segundo 

Terezinha Taborda Moreira, essa técnica adotada pela autora se configura como 

uma forma de reterritorializar, na escrita, o corpo cultural da contadora de histórias 

orais. Para a estudiosa, 
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O corpo reterritoralizado do contador de histórias moçambicano estrutura 
ainda a narrativa de uma outra maneira: sem perder de vista a história, esse 
corpo faz surgir, na narrativa, a performance. Nos textos, a performance cria 
condições de percepção da forma de transmissão da cultura oral 
moçambicana objetificada na cena ritual da contação de histórias, revelando-a 
para o leitor, que passa a vê-la como evento, em seu acontecimento, 
embora ela não esteja presente em sua manifestação viva. (MOREIRA, 
2005, p. 52). 

 

A narradora torna a cena ritual da contação de histórias visível e, ao mesmo 

tempo, acomoda-a à forma escrita, deslocando-a da forma habitual, criando o efeito 

de uma escrita que valoriza vários costumes da cultura oral, inclusive a contação de 

histórias. Há a inserção de um costume do passado no presente, garantindo a sua 

permanência com o passar dos tempos.  

A Mulher do Régulo conta mitos do matriarcado, inseridos no romance, com 

estratégias para prender a atenção dos ouvintes, como o diálogo: 

 

A velha senhora era uma exímia contadora de histórias. Ela sabe as 
circunstâncias exactas em que se deve usar uma imagem e outra. O que 
deve ser omitido e o que deve ser dito. Os momentos que marcam e os 
momentos de pausa. A beleza da história depende da tonalidade da voz, 
dos gestos da contadora. Contar uma história significa levar as mentes no 
voo da imaginação e trazê-las de volta ao mundo da reflexão. Por isso 
impõe uma pausa. E suspense. 

- Por que olham para mim? O que querem de mim? Que me ponha aqui a 
dizer indecências na presença das crianças que trazem nas costas? Não, 
não digo mais nada, de resto, vocês já sabem o vem a seguir (sic). Agora, 
voltem para casa, para cuidar das crianças. Voltem! (...). 

- Ah, grande mãe, conta, termina esse conto, tão bonito! 

- Pronto, já que me pedem, termino. Os homens invadiram o nosso mundo 
— dizia ela —, roubaram-nos o fogo e o milho, e colocaram-nos num lugar 
de submissão. Enganaram-nos com aquela linguagem de amor e de paixão, 
mas usurparam o poder que era nosso. Uma mulher nua do lado dos 
homens? Ó gente, ela veio de um reino antigo para resgatar o nosso poder 
usurpado. Trazia de novo o sonho da liberdade. Não a deviam ter 
maltratado e nem expulsado à pedrada. (CHIZIANE, 2008, p. 21-2). 

 

Os mitos contados pela personagem têm, na narrativa, a função de contrapor 

a situação de dominação do masculino na atualidade à liberdade feminina na 

antiguidade. Esse cruzamento tem como efeito o questionamento da supremacia 

masculina no presente, seja a do colonizador, seja a dos nativos. Ademais, há dois 
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capítulos, o dezessete e o vinte e sete, que retomam mitos que abordam a servidão 

da mulher ao homem, inclusive dentro de moldes definidos pela cultura do 

colonizador. Nesses mitos, segundo Marinete Luzia Francisca de Souza e Paulo 

Geovane e Silva, 

 

Reinos femininos são conquistados e colonizados por homens, passando as 
mulheres a serem escravas, o que se configura como uma alusão ao 
machismo e à invasão portuguesa concluída da seguinte forma: os homens, 
embora senhores, prendem as mulheres em casa e, por este motivo, são 
condenados a responsabilizarem-se pelo sustento do lar. (SOUZA & SILVA, 
2015, p. 124). 

 

O tempo mítico se infiltra no tempo presente para modificar valores e 

comportamentos, por meio da sabedoria inerente a esse gênero. Como afirma Ana 

Mafalda Leite, “Esse enredamento do tempo suspenso que se insinua na linearidade 

diacrônica do enredo, alternando-o, é um processo permanente nas histórias da 

autora moçambicana.” (LEITE, 2013, p. 37). Ao encaixar os mitos do matriarcado ao 

longo do romance, a autora sugere abandonar o tempo presente, de opressão do 

feminino, para se reconciliar com o tempo da origem, caracterizado por formas de 

poder da mulher. Nesse processo, há interrupção e retomada do enredo, em um 

alinhavar de oralidade, escrita, novidade e atualização do gênero romance. 

Com essa inserção de mitos do matriarcado na obra, aquilo que havia sido 

apagado pela literatura canônica ganha visibilidade e leva o leitor a refletir sobre a 

riqueza desses costumes que, muitas vezes, não foram abordados em literatura 

escrita.  

Outra característica do texto de Chiziane é revelar ao leitor a memória 

individual das personagens, interligando-a com a memória coletiva da própria 

Zambézia, em termos históricos, mostrada por uma narradora onisciente, 

condescendente com as atitudes de cada personagem. Essa região também se 

configura como uma personagem muito importante, com características 

fundamentais para a construção de toda a obra. Há, a partir dela, a inserção, no 

texto, de histórias mais antigas, tanto da colonização quanto dos mitos do 

matriarcado já impregnados na sociedade há séculos e que servem para a 

discussão dos embates e das diferenças entre homens e mulheres. 
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Vale ressaltar também algumas construções narrativas fundamentais para dar 

ao leitor a noção de importância da Zambézia como princípio do mundo, como a 

comparação constante entre o espaço e o ventre da mãe, dos quais partiriam os 

filhos para onde não se pode precisar. Outras observações importantes são o mar 

não só como ponto de chegada, mas também de partida. Isso pode ser associado a 

como a identidade moçambicana deve ser pensada como fluida, sempre em 

formação. 

A narradora conta a história de várias personagens com um passado e um 

contexto histórico em comum. Faz isso por meio da escrita, deixando entrecruzar em 

seu enredo aquelas histórias que são contadas oralmente, como ditados populares, 

mitos e crendices. Reiterando as observações de Maria Geralda Miranda e Kátia 

Avelar (2014), há no romance de Chiziane duas narradoras que se entrecruzam: a 

da voz e a da letra. A narradora da voz é a Mulher do Régulo, que traz essas 

histórias do passado, cujo tema é o matriarcado, para explicar acontecimentos 

atuais e provocar reflexões, como a presença de Maria das Dores nua às margens 

do rio Licungo e o que isso simboliza para todas as outras mulheres daquele meio. 

Já a narradora da letra é onisciente e tem a função de alinhavar as histórias do 

passado às do presente, articulando todos os núcleos fabulares do romance. Essa 

presença de dois narradores da obra é uma característica de uma escritora 

colonizada, que conjuga a língua do colonizador e a do colonizado. A língua do 

primeiro se faz presente na narrativa por meio da escrita na norma-padrão, e a do 

segundo, por meio da inserção de expressões e frases, como provérbios, mitos etc., 

típicas da linguagem oral do povo moçambicano, fraturando a língua portuguesa, 

hegemônica, para valorizar também o modo de falar daquele povo. Sobre isso, 

Laura Cavalcante Padilha afirma: 

 

Na busca desse ponto de equilíbrio, o produtor textual colonizado se vale de 
vários procedimentos narrativos que vão desde a criação de dois narradores 
– um da letra, outro da voz, passa necessariamente pelo bilinguismo, opõe 
racionalismo e pensamento mágico e atinge, ao fim e ao cabo, um 
hibridismo cultural dos mais intrigantes (...). (PADILHA, 2007, p. 102). 

 

Vindas do passado, essas histórias dialogam com o presente e o futuro. 

Através da recordação, o futuro é projetado com esperanças. O passado vivo funde-
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se com o presente em um objeto estético. Em relação a essa valorização da 

contação de histórias, na orelha da edição portuguesa de Niketche, uma história de 

poligamia (2004), Chiziane afirma: 

 

Dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a 
escrever um romance (Balada de amor ao vento, 1990), mas eu afirmo: 
sou contadora de estórias e não romancista. Escrevo livros com muitas 
estórias, estórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da 
fogueira, minha primeira escola de arte. (CHIZIANE, 2004). 

 

A autora constrói a sua proposta textual de ressaltar a cultura oral 

moçambicana e de dar visibilidade aos problemas que as pessoas enfrentam no 

local em que estão inseridas. Na obra em análise, através desse recurso, produz o 

texto encenando a memória individual e a coletiva, refletindo sobre os traumas, 

principalmente os proporcionados pela escravidão e pela guerra colonial, por 

exemplo. 

A encenação do tempo em O alegre canto da perdiz se difere da de Ponciá 

Vicêncio, porque o último privilegia a relação com o passado recuperado por meio 

da memória para analisar o presente e tentar traçar uma perspectiva para o futuro. O 

mítico também aparece na valorização dos ancestrais, mas não é foco central da 

obra.  

Diferentemente, em Chiziane, existem dois tempos que dialogam entre si. O 

fundante é aquele que abrange quatro gerações: as de Serafina, Delfina, as filhas 

Maria das Dores e Maria Jacinta, e os filhos de Maria das Dores. Ele pode ser 

pensado como um tempo histórico, estendendo-se desde a colonização portuguesa 

de Moçambique, com a guerra colonial, até após a independência. Há inclusive a 

demarcação de datas, como 1953, em uma noite colonial, em que José dos Montes 

vai para a guerra como sipaio. Despede-se de Delfina, que demonstra frieza com 

sua partida, pois quer apenas ganhar bens materiais. Como se vê, essa data marca 

a transformação da relação matrimonial entre o casal e, ao mesmo tempo, como os 

negros adentraram na guerra a favor da colonização em busca de uma vida melhor, 

mesmo que isso significasse assassinar o próprio povo. José sente a conexão com a 

tradição se romper. Há uma mistura entre o tempo que marca a vida de José dos 

Montes e as atrocidades da guerra colonial, em um cronológico, configurando-se 
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como histórico. A partir daí, há, no enredo, momentos de opressão, desintegração 

familiar até uma aparente libertação e, finalmente, uma tentativa de reunião dos 

parentes no final da narrativa.  

Um outro tempo que é fundamental ao longo da obra é o mítico. Ele aparece 

por meio da contação de história, do matriarcado, ao longo da narrativa, fundindo 

tradição e modernidade, proporcionando um encontro criativo entre ficção, 

realidades históricas e antropológicas.  

O principal foco das histórias desse tempo é o poder exercido pelas mulheres, 

por onde começa a humanidade, que foi roubado pelos homens e que precisa ser 

devolvido a elas, como vemos no trecho:  

 

A história se repete. As lendas antigas se reproduzem e se materializam. 
Lendas dos tempos em que Deus era uma mulher e governava o mundo. 
Era uma vez... 

Há muito, muito tempo, a deusa governava o mundo. De tão bela que era, 
os homens da terra inteira suspiravam por ela. (...) Todos ficaram a saber 
que a deusa era uma mulher banal e o divino residia no seu manto de 
diamantes. Descobriram ainda que era feita de fragilidade e tinha a 
humildade de uma criança. Os homens sitiaram-na. Roubaram-lhe o manto 
e derrubaram-na. Tomaram o seu lugar no comando do mundo, 
condenando todas as mulheres à miséria e à servidão. 

Esta é a origem do conflito entre o homem e a mulher. É por isso que todas 
as mulheres do mundo saem à rua e produzem uma barulheira universal 
para recuperar o manto perdido. (CHIZIANE, 2008, p. 220-1). 

  

São histórias da tradição oral, que enfatizam a superioridade da mulher no 

início dos tempos, essa que depois é roubada pelos homens e precisa ser 

recuperada. Tempo histórico e mítico se reúnem para proporcionar a reflexão sobre 

o presente e projetar o futuro. Por isso, podemos dizer que há, na narrativa, um 

tempo africano que se organiza em espiral, assim como a estrutura da obra, como 

nos esclarece Kagame:  

 

A irreversibilidade do tempo funciona como um eixo central em volta do qual 
giram os ciclos, à semelhança de uma espiral, que dá a impressão de um 
ciclo aberto. Cada estação, cada geração a iniciar, cada quarto nome 
dinástico volta à mesma vertical, mas num nível superior. Em outros termos, 
eles não voltam nem ao mesmo ponto do espaço nem ao mesmo instante, o 
que corresponde logicamente à nossa individualização da entidade 
movimento. (KAGAME, 1975, p. 127 – destaque do autor). 
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Esse tempo encena na narrativa a visão africana do mundo, ligada à 

ancestralidade, que significa a visão de todo o universo, dos vivos, dos mortos e dos 

que ainda estão por vir, como afirma Laura Cavalcante Padilha. Ele “faz com que os 

vivos, os mortos, o natural e o sobrenatural, os elementos cósmicos e os sociais 

interajam, formando os elos de uma mesma e indissolúvel cadeia significativa.” 

(PADILHA, 2007, p. 26-7). Portanto, há vários mitos sobre a guerra dos sexos, e um 

símbolo dessa busca é a cena de Maria das Dores aparecendo nua no rio Licungo, 

após ter perdido os filhos há vinte e cinco anos. Esse número de anos é retomado 

com frequência na obra.  A personagem invade o espaço dos homens, como fizeram 

os homens com o das mulheres antigamente. O que se observa, tanto no mito 

quanto na cena de Maria das Dores nua à margem do rio, é que, em uma sociedade 

machista, a voz de Paulina Chiziane surge para “confrontar passado, presente e 

futuro, termina[ndo] por trazer à tona práticas culturais, hipocritamente disfarçadas e 

clandestinas.” (SALGADO, 2004, p. 302). 

Por meio da contação de histórias da Mulher do Régulo, esse tempo penetra 

o presente em que os homens dominam, trazendo um peso para toda a família. Ela 

dá uma lição de sabedoria com a visão de todo o tempo: presente, passado e futuro, 

que se conectam. Assim, por meio de sua voz, os mitos surgem na narrativa para 

explicar a relação conflituosa dos sexos ao longo do tempo. Ela conhece a história 

do mundo em que vivem e de outros mundos. Conta que os homens invadiram o 

espaço das mulheres, enganando-as com uma linguagem de amor e paixão e 

roubando o poder delas e que Maria das Dores aparece para quebrar esse ciclo, 

trazendo de volta a liberdade ao sexo feminino. Em sua perspectiva, quando a 

mulher chefia o lar, há leveza, liberdade, e é essa que precisa ser restituída. 

 

No mundo onde a mulher manda, os filhos são do José, Abdul, Ndialo, 
Charles, Lu Xing, Stephany. A família tem peso de vento, é leve e esvoaça 
como uma nuvem tecida de sangue de diferentes cores, formas e texturas. 
A alegria e a liberdade são filhas do matriarcado, onde se obedece às leis 
da natureza porque só a mulher conhece o verdadeiro pai dos filhos que 
tem. Os homens são simples reprodutores, seres menores. Por isso eles 
devem pagar por tudo. Pelo lazer, pelo prazer que é concebido pelas 
mulheres. Pagar pela maternidade e pela dignidade que as mulheres lhes 
dão, pois sem elas não construiriam família. No mundo onde o homem 
manda os filhos são de um só. A família tem peso de chumbo, tecido por 
laços do mesmo sangue. Mas é um reino de lágrimas e de sofrimento. Com 
violência, os homens mantêm as mulheres fiéis à paulada. A violência é 
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produto do patriarcado, porque os homens roubaram o poder às mulheres. 
(CHIZIANE, 2008, p. 271-2). 

 

Portanto, a principal função desse tempo distante que penetra no presente é 

esclarecer as injustiças da sociedade machista e tentar fazer com que o passado 

rasure o presente, e a mulher volte a ocupar um local de destaque. A retomada do 

passado na narrativa é uma tentativa de esclarecimento que leva à reflexão e 

encoraja a mulher para voltar a ocupar o posto que lhe foi roubado. 

Em relação ao tempo histórico, o enredo de O alegre canto da perdiz é 

constituído de forma fragmentada e circular. A história conta a saga de quatro 

mulheres da mesma família: Serafina, Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta. Ao 

lado de maridos, filhos, irmãos, elas conformam um agrupamento humano que tenta 

constituir-se como uma família moçambicana num contexto cuja história coincide 

com a história da presença da administração colonial em Moçambique, num tempo 

que se estende do final do século XIX até a pós-independência moçambicana.  

O enredo inicia-se com Maria das Dores muito perto de encontrar os filhos, 

depois regride ao início da história para focalizar Delfina, a mãe de Maria das Dores, 

como prostituta, esposa de José dos Montes e de Soares; Maria Jacinta, irmã de 

Maria das Dores; Simba, ex-amante de Delfina e marido de Maria das Dores.  

Ao final do enredo, as personagens se encontram numa reunião que bem 

pode ser definida como de pai, mãe, irmãos, filhos e netos, numa atitude que pode 

ser pensada como de redefinição do papel de cada uma delas dentro da esfera 

familiar e da esfera social.  

Podemos denominar esse agrupamento como um arranjo familiar. A ideia de 

arranjo familiar que estamos utilizando pretende chamar a atenção para os limites 

que se impõem para a mulher negra em sua tentativa de constituir a família, seja na 

sociedade colonial moçambicana ou na sociedade pós-independente, por ser ela 

uma instituição burguesa. 

Ao final do livro, a família se encontra em uma aldeia perto dos Montes 

Namuli, a saga de Maria das Dores finaliza-se por encontrar os filhos, e ela inicia 

vida nova.  
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Cada personagem tenta fazer um balanço da caminhada ao longo da 

existência até então, ressaltar as partes negativas que lhe causaram trauma, 

buscando harmonia nos modos de ser e de viver para que possa seguir em frente. 

No discurso de José dos Montes e de Delfina, por exemplo, verifica-se a confissão 

de pessoas nem boas nem más, mas que lutaram como puderam, a partir do que a 

vida lhes forneceu, em busca de uma situação financeira melhor. 

Na obra, predomina a onisciência da narradora, a qual, em discurso indireto 

livre, revela-nos os pensamentos das personagens que, muitas vezes, são muito 

mais longos e impactantes do que as falas, como no encontro entre Delfina e Maria 

Jacinta no dia do casamento da filha. 

Além do enredo, o que representa um círculo são o mar, a água, a terra e os 

espíritos aos quais os vivos recorrem, pois eles encenam tanto a fluidez do tempo 

quanto a possibilidade de renovação, renascimento. Esses elementos indiciam 

circularidade, mas também há indícios de uma nova vida, como a discussão, ao final 

da obra, sobre a aceitação de todos as etnias, impossível na época da colonização. 

Esses elementos indicam a dificuldade de romper com o ciclo de exclusões proposto 

por uma sociedade que não inclui a mulher, principalmente a negra.  

Há uma discussão tanto de acontecimentos ocorridos tanto ao longo da 

história da colonização e após a independência quanto dos erros e acertos das 

personagens, além dos motivos pelos quais agiram de tal forma. Quanto mais falam, 

mais processam seus traumas, desvendando as angústias aos seus e ao leitor: 

  

Sou Maria das Dores, a caminhante. (...) Invejo a sorte das árvores que 
nunca saem do lugar e nem se separam dos filhos. (...). 

Sou o José dos Montes, o assimilado! Bravo guerreiro! Arrasei todos os 
grevistas e silenciei todos os que se opunham à escravatura. Foi o sangue 
do povo que me elevou e me fez importante. Mudei de identidade e simulei 
a mudez durante quarenta anos, andei isolado, escondido, para me 
proteger de possíveis vinganças. Quando a noite cai, as vozes do passado 
se erguem contra mim e me torturam. Sou sonâmbulo! 

Sou a Delfina. Mulher amada e odiada. (...) Fui tudo: pura e profana. 
Serena. Louca. Prostituta e santa. Maga, feiticeira. Verdade e mito. Deusa e 
demônio. Canibal. Fiz do meu lar uma frente de combate com vítimas, 
vitórias, aliados, inimigos, mortos, feridos, traumatizados. Como os 
bombardeiros, destruí o meu ninho em pleno voo, mas superei em liberdade 
todas as mulheres do mundo. (CHIZIANE, 2008, p. 323-4). 
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A guerra provoca trauma até mesmo na terceira geração de personagens, 

representada por Rosinha, Fernando e Benedito, filhos de Maria das Dores, já que, 

após o alheamento da mãe, proveniente de repressões e perdas, não conseguem 

encontrar outros parentes para cuidar deles. São criados por uma freira branca, 

sofrendo dores da ausência familiar. Há também, no questionamento de cada um, a 

busca da própria identidade, já que, segundo Frantz Fanon,  

 

Por ser uma negação sistematizada do outro, uma decisão furiosa de 
recusar ao outro qualquer atributo de humanidade, o colonialismo compele 
o povo dominado a se interrogar constantemente: “Quem sou eu na 
realidade? (FANON, 1969, p. 212 – destaque do autor).  

 

Um dos assuntos encenados por Chiziane, na obra, é a poligamia, que tem 

uma configuração traumática, apesar de pertencer à tradição. Com essa encenação, 

Chiziane critica a tradição como opressora da mulher. Essa é uma de suas principais 

facetas como escritora. A principal vítima dessa forma de arranjo familiar é Maria das 

Dores. O relacionamento com Simba, que possui mais três mulheres, provoca dor, 

fuga e silenciamento na personagem. Há, ao final da narrativa, uma atitude positiva 

do marido de Maria das Dores: deslocar-se para próximo dos filhos Rosinha, 

Fernando e Benedito, como uma forma de proteção. Contudo, não se pode esquecer 

de que, ao partir, ele deixa o restante da família para trás. Ao proteger uma parte do 

seu clã, desampara o restante, o que não resolve o problema solidão de alguns 

entes provenientes da poligamia. 

Outro aspecto que a autora encena com profundidade é o racismo. Segundo 

Frantz Fanon,  

 

Nas profundezas do inconsciente europeu elaborou-se um emblema 
excessivamente negro, onde estão adormecidas as pulsões mais 
imorais, os desejos menos confessáveis. E como todo homem se eleva 
em direção à brancura e à luz, o europeu quis rejeitar este não-
civilizado que tentava se defender. Quando a civilização europeia 
entrou em contacto com o mundo negro, com esses povos selvagens, 
todo o mundo concordou: esses pretos eram o princípio do mal. 
(FANON, 2008, p. 161). 
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Com a colonização portuguesa, a postura de superioridade eurocêntrica foi 

instaurada e permanece até hoje. Segundo Frantz Fanon: “onde quer que vá, o preto 

permanece um preto”. (FANON, 2008, p. 149 – destaque do autor). Na mesma ótica, 

Paulina Chiziane afirma, em entrevista,  

 

O fato é que os portugueses que aqui ficaram no período pós-
independência mantiveram os seus privilégios, e os descendentes também 
por conta da sua mestiçagem. São filhos de pai branco e, daí, o conceito 
dentro da sociedade moçambicana, mais elevado. (CHIZIANE apud DIOGO, 
p. 181).  

 

Há várias situações de racismo que são evidenciadas na obra, como a 

convivência entre Maria das Dores e Maria Jacinta que, mesmo vivendo em 

cumplicidade, são separadas na escola em que estudam, que evita que brinquem 

juntas devido à cor. Os colegas de trabalho do pai de Jacinta o repreendem por ter 

uma filha mulata, e ele nega ser pai dela. Além disso, a menina mulata vê um policial 

branco espancar seu avô até a morte sob a acusação de ele ter roubado uma 

criança branca, sendo que apenas passeava com a neta pela rua. 

A autora, na obra em análise, consegue mostrar essa diferenciação de 

tratamento e da ocupação social dentro da própria família. Uma dessas situações é 

quando Delfina, negra, decide se casar com José dos Montes, também negro, e a 

mãe Serafina se revolta contra o casamento, já que, para ela, a filha precisa se 

casar com um branco para melhorar a raça.  Sobre isso, Frantz Fanon afirma em 

relação às mulheres negras: 

 

O grande sonho que as assombra é casar-se com um branco da Europa. 
Pode-se dizer que todos os seus esforços têm em vista este objetivo, que 
quase nunca é atingido. A necessidade de gesticulação exagerada, o gosto 
pela ostentação ridícula, as atitudes calculadas, teatrais, repugnantes, são 
sinais de uma mesma mania de grandeza; elas precisam de um homem 
branco, todo branco, e nada mais do que isso. Quase todas esperam 
durante toda a vida, esta boa e improvável sorte. E é nessa espera que a 
velhice as surpreende e as encurrala no fundo de sombria aposentadoria, 
onde o sonho transforma-se finalmente em orgulhosa resignação... 
(FANON, 2008, p. 65). 

 

Outra situação que exemplifica o racismo é a forma como a própria Delfina 

diferencia os filhos, dois negros e dois mulatos, como no trecho, “na hora da refeição 
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repetia-se o mesmo discurso. Jacinta, lavastes as mãos? Não podes vir para a mesa 

com as mãos sujas de poeira da terra, senão ficam pretas como as da Maria das 

Dores.” (CHIZIANE, 2008, p. 230). Os primeiros filhos ela inferioriza e não se cansa 

de repetir que eles serão preparados para servir e para exercer trabalhos inferiores. 

Já os filhos mulatos precisam estudar para ocupar cargos de renome no futuro:  

 

Os filhos negros representam o mundo antigo. O conhecido. São o meu 
passado e o meu presente. Sou eu. E eu já não quero ser eu. Os filhos 

mulatos são o fascínio pelo novo. Instrumentos para abrir as portas do 
mundo. A Zambézia ainda é virgem, não tem raça. Por isso é preciso criar 
seres humanos à altura das necessidades do momento. (CHIZIANE, 2008, 

p. 14-5).  

 

Delfina é vítima, pois tem a virgindade vendida pela própria mãe, mas 

também vitimiza, pois vende a virgindade de sua filha Maria das Dores e discrimina 

os filhos no próprio lar, microcosmo de todo o Moçambique, sustentado em 

preconceito e hierarquia e, por isso, sempre desintegrado. 

Em contraposição a essa perspectiva racista como a personagem Delfina é 

retratada, outra abordagem frequente na obra de Chiziane é a beleza da raça negra, 

subvertendo a forma como a literatura canônica a retrata, distante de modelos e 

pouco valorizada: 

 

Sou o Zezinho. Filho da Delfina. Não sei que magia eu tenho, mas sou o 
que mata de amor todas as mulheres brancas, sou belo. Casei com uma 
branca por amor. No nosso lar abolimos a hierarquia das raças, preto e 
branco comem com a mesma colher e bebem água do mesmo cântaro. 
(CHIZIANE, 2008, p. 323). 

  

Com essa proposta estética, Chiziane encena uma visão futurista a respeito 

da abolição da hierarquia das raças. Zezinho tem uma atitude oposta à da mãe, que 

intensificava essa hierarquia dentro do próprio lar. A autora subverte a visão que a 

sociedade tem do negro, como símbolo do mal e do feio, como afirma Frantz Fanon 

sobre a visão eurocêntrica da sociedade sobre o negro: 

 

Na simbólica não se diz a Justiça Branca, a Verdade Branca, a Virgem 
Branca? Conhecemos um antilhano que, falando de um outro dizia: "Seu 
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corpo é negro, sua língua é negra, sua alma também deve ser negra". O 
negro é o símbolo do Mal e o do Feio. Cotidianamente, o branco coloca em 
ação esta lógica. (FANON, 2008, p. 154 – destaque do autor). 

 

Então, Paulina encena situações relevantes, como a representação da guerra, 

um processo traumático, mas também outras formas de opressão, como racismo e 

falocentrismo, que deixam inúmeros traumas nas vítimas. Em entrevista, ao ser 

questionada sobre a sua proximidade com a escritora Conceição Evaristo, afirma: 

 

O pouco que eu tenho, em termos de reconhecimento, embora seja 
resultado de muito trabalho, é pouco. Sou mais reconhecida fora do meu 
país do que aqui dentro. Penso que o que mais me unifica com Conceição 
Evaristo é isso: ela também vem de uma condição social muito pobre, ela é 
negra e tem que enfrentar várias barreiras. (...). Eu vou trabalhando, 
lutando, tentando dar voz aos que não a têm, assim como faz Conceição 
Evaristo. Tento desenterrar alguns pontos obscuros, aquelas realidades 
obscurecidas pela sociedade. (CHIZIANE apud DIOGO, 2010). 

 

São duas autoras com história de luta parecida e que têm objetivos próximos: 

dar voz àqueles que não a tiveram ao longo da história, além de resgatar a cultura 

silenciada desse grupo. Uma das estratégias delas é criar personagens femininas 

ímpares, subjetivas e fortes, dispostas a enfrentar e ultrapassar todos os obstáculos 

do cotidiano. 

 

3.3 A encenação do feminino em quatro personagens fortes  

 

Chiziane, por retratar assuntos dos grupos subalternizados, é denominada 

pela crítica de feminista, o que não a satisfaz, levando-a a contestar tal 

denominação. Sobre isso, ela afirma, em entrevista,  

 

O fato é que sou uma mulher e escrevo sobre temas que me tocam nessa 
minha condição. O que me incomoda é que, quando é o homem 
escrevendo, as pessoas não o chamam de machista, e, nós, mulheres, 
quando escrevemos, somos chamadas de feministas. (...) O fato é que a 
tendência da sociedade é qualificar pejorativamente esses escritos, 
estigmatizá-los como feministas, e eu não gostaria que as coisas 
acontecessem de tal forma. (CHIZIANE apud DIOGO, p. 174). 
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Com esse depoimento, ela deixa claro que encenar a cultura moçambicana, 

em especial, a mulher negra, que vive na sociedade moçambicana, não é uma 

postura feminista, mas política, a qual todo cidadão deveria ter, como defende a 

nigeriana Chimamanda Adichie De acordo com ela, as pessoas precisam falar com 

firmeza, para sair do silêncio com a esperança na capacidade de que os seres 

humanos têm de evoluir em busca de um mundo diferente, mais justo, com mais 

igualdade entre os gêneros. Para isso, é preciso criar meninos e meninas para 

serem mais autênticos, com divisões de tarefas domésticas e com a valorização do 

outro, independente do gênero, despertando a humanidade em cada um. É preciso 

reconhecer que as mulheres foram oprimidas ao longo da história. Isso é cultural, 

mas a cultura pode ser mudada pelos sujeitos nela inseridos que acreditam na 

igualdade social, política e econômica entre os sexos. Ela afirma: “A meu ver, 

feminista é o homem ou a mulher que diz: ‘Sim, existe um problema de gênero ainda 

hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar’. Todos nós, mulheres e homens, 

temos que melhorar. (ADICHIE, p. 59, 2019). 

Paulina Chiziane se sente, sem estereótipos, na obrigação de cumprir seu 

papel político de cidadã, tirando alguns grupos da invisibilidade. Portanto, a nosso 

ver, essa característica de trazer a mulher para a visibilidade, com sua subjetividade, 

é uma postura feminina que deve ser valorizada e analisada em suas obras. 

A obra em análise possui esse propósito de trazer a mulher para a 

visibilidade. Nela, há polarização entre o patriarcado e o matriarcado, e os mitos do 

matriarcado surgem como uma saída para a renovação cultural da reinserção dela 

na sociedade moçambicana contemporânea. 

Como ela é subalternizada ao longo da história e, segundo Inocência Mata, 

“no topo da pirâmide dos condenados da terra, está a mulher africana.” (MATA, 

2006, p. 439), trazê-la para a visibilidade, na sociedade patriarcal, é mais traumático. 

Entretanto, devido à importância de evidenciá-la, esse processo não pode deixar de 

ocorrer. 

São encenadas, na obra, situações que evidenciam como se processam as 

relações de gênero em Moçambique; as estruturas que mantêm a ordem patriarcal 

vigente, como a da construção burguesa da família, em que os negros, subjugados e 

vivendo de migalhas, não se encaixam; a presença da poligamia numa sociedade 
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que deseja se modernizar e a falta de apoio que as personagens encontram em 

instituições como a Igreja e o Estado.  

Dois marcos importantes, nesse sentido, são a venda de meninas virgens 

para homens mais velhos e a prostituição, todas situações traumáticas para as 

mulheres. A sociedade demonstra-se muito preconceituosa e cruel nesses casos.  

As freiras, por exemplo, desprezam Delfina e Maria das Dores por não serem 

virgens. É interessante que as ações causam marcas imensas, como os maus tratos 

de Delfina contra José dos Montes, os de Simba contra Maria das Dores e da 

sociedade contra Delfina.  

A partir de Delfina, a autora encena as relações de opressão de gênero ao 

longo da história, e, agora, a não aceitação dessa condição pela mulher negra, já 

que a personagem tenta ser a dona do próprio destino. Ela mostra também que 

sofre preconceito da sociedade por tentar subverter o que foi reservado a ela, já que 

não pode ter autonomia para fazê-lo. Para Delfina, a dona do próprio destino é a 

mulher e não o homem, o que a faz contrapor-se à posição pré-definida para ambos 

na história.  

Com as construções supracitadas, a autora traz para a cena literária a 

discussão de gênero por meio de personagens que criam estratégias alternativas 

para seguir regras de instituições sociais. Algumas dessas estratégias são a 

assimilação de Delfina e a nudez de Maria das Dores em um espaço reservado aos 

homens. O inconformismo em relação à opressão é a principal marca de Delfina.  

Sabemos que nem sexualidade nem sexo são verdades essenciais, mas 

apenas construções históricas. Tratar o histórico como natural sempre é estratégia 

de poder. Os papéis que foram relegados, arbitrariamente, a homens e mulheres, ao 

longo da história, agora, com os questionamentos e a não aceitação, tendem a ficar 

mais instáveis e incertos.  

É nesse contexto de subjugação do negro, em especial da mulher negra, que 

Paulina Chiziane tematiza histórias de mulheres, refletindo a subjugação do gênero 

feminino nesse espaço machista e de exclusões diversas, que acaba apagando a 

mulher como sujeito na sociedade. Ela, em contraposição ao que a sociedade fez 

com o feminino ao longo da história, coloca em debate esse processo de 

inferiorização e a tentativa de romper com ele. Delfina contesta a subjugação 
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feminina por meio da assimilação, mas também não é aceita na sociedade, 

causando enorme conflito e rejeição no ambiente em que vive. 

Paulina Chiziane encena várias nuances da opressão e do silenciamento 

feminino. Ela deixa claros, em sua obra, a instabilidade do povo em termos sociais e 

econômicos, as injustiças como consequência de um racismo étnico, a 

subserviência perante o estrangeiro, o desrespeito, pelos brancos, dos valores 

tradicionais do negro e a miséria e a subordinação da mulher. Delfina, por exemplo, 

prostitui-se em troca de comida. 

Na obra em análise, a autora traz quatro mulheres fortes, sábias e 

determinadas, de três gerações, que têm atitudes diferentes em relação às escolhas 

nos caminhos da existência e à vivência de sua individualidade. São elas Serafina 

(primeira geração), Delfina (segunda), Maria das Dores e Maria Jacinta (terceira).  

São, respectivamente, avó, mãe e filhas. Com suas particularidades, nenhuma se 

encaixa nos estereótipos tradicionais definidos seja pela colonização,seja pela 

cultura tradicional moçambicana.  

Elas são mulheres com complexidade psicológica, refletindo sobre a própria 

situação nada confortável na sociedade. Essas personagens contrastam com boa 

parte das mulheres moçambicanas, que não têm visibilidade. Não rompem com as 

tradições que estão bem estabelecidas em seu meio, mas lutam em busca de uma 

vida melhor. Contrapõem-se também à forma como o negro era retratado, já que, 

segundo Frantz Fanon, “os brancos estavam acostumados a por todos os negros no 

mesmo saco.” (FANON, 1969, p. 179). 

Delfina, por exemplo, tenta romper com o que foi reservado a ela, procurando 

traçar o próprio destino. Ela decide se assimilar e leva o marido, José dos Montes, a 

tomar a mesma atitude. Já Maria das Dores despe-se como um sinônimo de protesto 

e liberdade, causando indignação às mulheres que assistem à cena. 

Essa investigação levará à reflexão sobre outras situações apresentadas na 

obra como componentes do universo social no qual se encontra e se enquadra o 

sujeito feminino, como a prostituição; a assimilação; o lugar do negro/da mulher 

negra e do branco; o entrelugar do mulato/da mulata, representada na obra pela 

personagem Maria Jacinta. Ressaltam-se também os espaços ocupados pelas 

personagens femininas: no caso de Delfina, o bar, a rua, representando a sua 
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ascensão social e a sua decadência; no caso de Maria das Dores, a casa na cidade 

e os Montes Namuli, lugar visto como queda, ascensão, renascimento e liberdade da 

personagem. 

É importante ressaltar aqui os seguintes temas: silenciamento das mulheres 

em uma sociedade machista, conflitos e resistência da mulher aos estereótipos e 

preconceitos, tradição cultural referente à tentativa de perpetuar a submissão da 

mulher, principalmente a negra. 

Romper com esses valores é traumático para Delfina, porque a sociedade, de 

uma forma geral, inclusive as mulheres, rejeita-a, e ela, por ser negra, não é aceita 

em um espaço ocupado por brancos, continuando marginalizada no que diz respeito 

à inserção no novo meio a que julga pertencer. Ela continua subalternizada, sozinha, 

enxergando, após ser abandonada pelos filhos e hostilizada até mesmo pelas 

crianças na rua, a vida de luta que teve como um grande vazio.  

Há tentativa de mudar a própria história, mas, ao final, o que se observa é o 

esfacelamento daquilo que ela tentou construir como família: os membros 

espalhados, magoadas, em busca da própria identidade.  

Segundo Paulina Chiziane (2013), a mulher está submissa a diversas 

mitologias ditadas pelo poder sob a máscara da criação divina. Nesse contexto de 

privações da liberdade, ela sempre encontrou obstáculos para participar ativamente 

do meio social. É como se ela fosse incapaz de fazê-lo. No entanto, essa 

incapacidade é resultado de uma subjugação construída pela sociedade ao longo do 

tempo, principalmente a dominação colonial, que desconsiderou importantes papéis 

que as mulheres exerciam nas vidas pública e privada. 

 

3.3.1 A protagonista Delfina: resistência e trauma 

 

A relação que Delfina tem com a própria cor é paradoxal, já que não aceita 

ser negra, mas, ao mesmo tempo, por ser muito bonita, coisifica o próprio corpo 

como fonte de poder econômico, quando faz sucesso como prostituta no cais, 

enlouquecendo principalmente os homens brancos, e quando decide ter filhos com 

um marido branco: “Traz o homem para o meu leito, Simba. Sou uma boa negra 



135 
 

para um homem branco. Quero mostrar que uma negra pode ser gente e pode 

ultrapassar as barreiras entre as raças.” (CHIZIANE, 2008, p. 213).  

Rejeita, pois, o próprio corpo, mas, ao vendê-lo, reconhece o seu valor. É no 

ventre dela também que está o encontro inter-racial, já que gera filhos negros e 

mulatos.  

O casamento, para o homem, não muda muito seus costumes, já para a 

mulher, transforma-se em servidão ao marido e à sociedade, por quem ela é sempre 

julgada, devendo ser fiel durante todo o tempo em que permanece casada. O 

problema é que, rapidamente, o amor de Delfina e José dos Montes começa a 

demonstrar sinal de desgaste. Ela, em uma atitude de resistência, não aceita servi-

lo, como fazem todas as mulheres: 

  

Mas Delfina esquece tudo e sonha como uma pessoa livre. Aprende com 
quantos espinhos se faz um marido. Afinal o amor começa com a flor e 
acaba com a dor. A sua Delfina desperta cedo para cuidar da sua beleza e 
não do conforto do companheiro e é ele, José, quem acende a fogueira e 
cuida do seu alimento antes de partir para o trabalho. (CHIZIANE, 2008, p. 
113). 

 

José dos Montes percebe que a esposa foge das características das 

mulheres em geral e chega a se arrepender de ter se casado com aquela mulher 

que o afronta e diminui sua condição de homem. Para ele, se tivesse se casado com 

uma mulher submissa, teria uma vida a dois tranquila porque a casa e a esposa 

estariam sob seu comando: 

 

José dos Montes sonha com o dia em que Delfina se renderá e se 
ajoelhará, como as mulheres de verdade se ajoelham aos pés dos seus 
maridos. Começa a arrepender-se. Devia ter casado com uma mulher 
submissa que olhasse para ele como para um deus, para que se sentisse 
mais homem. Devia ter-se casado com uma mulher velha. Feia. 
Insignificante. Invisível. Uma daquelas que passam a vida na cozinha para 
atrair o homem pelas delícias do prato. O que José dos Montes não 
percebera ainda é que Delfina era a artista e ele a peça esculpida. 
Dificilmente se libertaria. (CHIZIANE, 2008, p. 133). 

 

A esposa, não aceitando aquela situação de miséria, obriga o marido a buscar 

a assimilação para que tenham qualidade de vida melhor. O problema é que ele é 

obrigado a lutar contra a cultura e a religião do próprio povo e até mesmo assassiná-
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lo. Para ascender ao estatuto de cidadão, precisa se curvar à cultura do português 

para servir o colonialismo e o salazarismo, como se percebe no ritual de passagem 

para a condição de assimilado:  

 

Quem não se ajoelha perante o poder do império não poderá ascender ao 
estatuto de cidadão. Se não conhece as palavras da nova fala jamais se 
poderá afirmar. Vamos, jura por tudo que não dirás mais uma palavra nessa 
língua bárbara. Jura, renuncia, mata tudo, para nasceres outra vez. Mata a 
tua língua, a tua tribo, a tua crença. Vamos, queima os teus amuletos, os 
velhos altares e os velhos espíritos pagãos. José faz o juramento perante 
um oficial de justiça, que mais se parece com um juramento de bandeira. 
Com pouca cerimônia, diante de um oficial meio embriagado. (CHIZIANE, 
2008, p. 177).  

 

José dos Montes entra em conflito consigo mesmo sobre a própria identidade 

e perde a noção de pertencimento. Agir contra o próprio povo é uma dor 

incondicional devido a uma espécie de traição: 

 

O colonialismo é macho, engravidou o ventre da tua mulher. Roubou o beijo 
da tua namorada e o sorriso dos teus filhos. Oh, o chicote do branco é uma 
carícia, não dói. O chicote verdadeiro é o que assobia nas mãos do teu 
irmão. Chapada de branco é esponja sobre a pele, não é nada. A mão do 
preto tem calos, cicatrizes, tatuagens, espinhos. Dura como ferro. Pica, 
fende, fere, quebra. E dói ainda mais porque é teu irmão. A injúria de branco 
é estrangeira, passageira. Mas a do teu irmão é espinhosa, o preto José 
passou para o lado dos brancos. (CHIZIANE, 2008, p. 132-3). 

 

José, então, chega à loucura, matando uma personagem emblemática na 

obra que representa a tradição: Moyo. Essa atitude é bastante simbólica. Assassinar 

o representante da tradição remete à ruptura com a própria tradição. Isso é muito 

significativo e nos leva à visão das duas culturas no contexto moçambicano. Para 

Frantz Fanon: “(...) o Deus bom e misericordioso não pode ser negro, é um 

branco de bochechas bem rosadas. Do negro ao branco, tal é a linha de 

mutação. Ser branco é como ser rico, como ser bonito, como ser inteligente.” 

(FANON, 2008, p. 60). Sobre esse subjulgamento europeu, Frantz Fanon afirma: 

 

Há séculos que a Europa impede o avanço dos outros homens e os 
submete aos seus desígnios e à sua glória; há séculos que, em nome de 
uma suposta “aventura espiritual”, vem asfixiando a quase totalidade da 
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humanidade. Vemo-la oscilar entre a desintegração atômica e a 
desintegração espiritual. (FANON, 1969, p. 271-2 – destaque do autor). 

 

Delfina valoriza muito mais a razão do que a emoção. Mesmo percebendo 

que o marido se encontra fragilizado, não tem piedade dele. Para conseguir a 

ascensão social, envolve-se com um branco, o Soares, e engravida dele, o que leva 

o marido a se sentir ainda mais derrotado, chegando a desaparecer e ficar sem fala 

por vários anos. Isso é um escândalo para os moçambicanos, porque, segundo 

Paulina Chiziane, “nós, mulheres, somos oprimidas pela condição humana do nosso 

sexo, pelo meio social, pelas ideias fatalistas, que regem as áreas mais 

conservadoras da sociedade.” (CHIZIANE, 2013, p. 6).  

Essa mulher choca o leitor porque, segundo Spivak (2010), a mulher pós-

colonial reprimida deve ser boa, desejar ser uma mulher boa. O problema é que ela, 

como um ser social, é muito complexa devido à sua subjetividade.  

Ademais, a personagem eleita como central da obra pode ser 

metaforicamente relacionada ao título, já que a perdiz, além de ter o canto associado 

a mau agouro, é bela e voa alto, assemelhando-se ao sonho de Delfina, como no 

trecho, em que o pai dialoga com ela:  

 

Dizem que, nessa noite, o pai de Delfina, tentando salvar a filha da vertigem 
das alturas, lançou a voz ao céu gritando até à rouquidão. Delfina 
respondeu com arrogância e loucura, imitando o canto da perdiz. (...). 

Dizem que o velho pai chorou. Prenunciando o futuro de maldição no curso 
das gerações. Depois riu. Porque a filha, afinal, estava na aula magna sobre 
o grande monte e o grande precipício. Sobre a escalada e a queda, sobre o 
deserto e o pântano. 

- Atravessarás o deserto, minha Delfina, minha perdiz com penas de pavão! 

- Obrigado, meu velho, guruê, guruê! (CHIZIANE, 2008, p. 223-4). 

 

Delfina é retratada como um sujeito que não aceita a vida de subalternização 

que a sociedade lhe reserva, rebelando-se contra a própria condição por meio da 

assimilação. Essa atitude não é bem aceita pela família, já que terá de renegar a sua 

origem.  

É retratada com seus desejos, suas ambições, seus sonhos, suas frustrações 

e dores. É um sujeito ciente de sua identidade fraturada e reflexivo em relação à sua 
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história em uma sociedade que a exclui, mas ela deseja se livrar da condição de 

subalternizada a qualquer custo: 

 

Através da assimilação, Delfina e seu marido José sonham transpor 
barreiras sociais e alcançar uma outra identidade, como quem se despe de 
uma pele irremediavelmente ferida. E a "ferida" que desejam curar, sobre 
todas as coisas, é sua condição subalterna. Não por acaso, ao longo de toda 
a narrativa, vemos se repetir, como um bordão, a ideia entranhada da 
subalternidade das personagens, nos lamentos que atravessam gerações, 
nas vozes de José, Delfina, de sua filha Maria das Dores, e antes ainda, dos 
pais de Delfina. 

Esse torturante sentimento de inferioridade, a condição subalterna 
entranhada no corpo e na alma dos personagens, é que vai movê-Ios em 
direção ao que consideram a escolha de uma vida mais digna. (SCHMIDT, 
2013, p. 236). 

 

Por meio dessa personagem, a autora encena as relações de opressão que a 

mulher sofre ao longo da história, que geram a dessubjetivação do sujeito feminino e 

a rejeição da mulher negra a essa situação quando tenta assumir o próprio destino. 

Na sociedade colonial, Delfina sofre preconceito por tentar subverter o que foi 

reservado a ela que, como mulher negra, não poderia ter autonomia. Segundo Spivak, 

 

Entre o patriarcado e o imperialismo, a constituição do sujeito e a formação 
do objeto, a figura da mulher desaparece, não em um vazio imaculado, mas 
em um violento arremesso que é a figuração deslocada da “mulher do 
Terceiro Mundo”, encurralada entre a tradição e a modernização. (SPIVAK, 
2010, p. 119 – destaque da autora). 

 

Por mais que Delfina tente se desgarrar da tradição e buscar a própria 

liberdade, é julgada tanto pelos homens quanto pelas mulheres, com base nos 

valores arraigados na sociedade. 

Ela vê na guerra a oportunidade de sair da vida de miséria em que se 

encontra, já que está casada com José dos Montes, negro e pobre, que ama muito a 

esposa, mas entra em conflito com ela devido à pobreza e ao fato de também 

buscar a ascensão: 

 

Podes ter razão, Delfina. Mas ser assimilado? José percorre a magia 
luminosa das aparências. Na cegueira perseguindo os caminhos do abismo. 
Colonizar é mesmo isto. Desviar o curso do rio. Matar de sede os peixes, as 
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algas e os corais. José mergulha na nova corrente e afoga-se entre as 
folhagens das algas. Por amor, julga ele. Mesmo sem amor as comportas 
se fecham, quem resiste, morre. Colonizar é fechar todas as portas e deixar 
apenas uma. A assimilação era o único caminho para a sobrevivência. 
(CHIZIANE, 2008, p. 43). 

 

A esposa consegue com o marido o que já pedira ao pai e não conseguira, a 

assimilação, por alegação do progenitor de que ser sipaio é ser assassino do povo 

moçambicano. Sobre esse processo, a pesquisadora Rosália Diogo afirma: 

 

A busca pela assimilação caracterizou o modo de vida de vários povos 
africanos. Essa investida de algumas personagens em busca de mobilidade 
social e reconhecimento norteia o romance O alegre canto da perdiz. 
Delfina sintetiza, por analogia, esse investimento, com as suas contradições 
e sua necessidade de negociar com os opressores, com vistas a alcançar 
um novo estatuto. Para tanto, a busca da personagem pela assimilação foi 
uma estratégia necessária naquele período, segundo é encenado na ficção, 
inclusive porque a assimilação levou mais tarde à independência do país. 
(DIOGO, 2013, p. 145). 

 

Delfina demonstra-se pouco sentimental sobre os perigos que o marido 

enfrentará na guerra e os ataques que seu povo sofrerá. Visa apenas à mobilidade 

social. 

Por seguir a decisão de subversão da esposa, José dos Montes recebe como 

punição três consequências graves: precisa tentar apagar a sua cultura, matar seu 

povo, além de ser sabotado pelos brancos, que seduzem Delfina. Ele acaba 

entrando em conflito consigo mesmo sobre a sua identidade e perdendo a noção de 

pertencimento:  

 

O seu povo e ele ficaram num frente a frente em vários combates. José se 
esmerou. Comandou. E arrasou. Na carreira do crime fez a sua entrada 
triunfal. Está no topo da pirâmide. Cumpriu os mandamentos do regime com 
a maior eficiência do mundo. Torturou. Massacrou. Prendeu e acorrentou 
muitos m'zambezi para as plantações. Meteu muitos nos navios da 
deportação. Depois veio o equilíbrio. O gozo. A imensidão. O mundo era 
finalmente seu. (CHIZIANE, 2008, p. 21).  

 

Chega a ficar perturbado, característica essa intensificada após assassinar o 

Moyo e ser traído por Delfina, que engravida de um homem branco para melhorar a 

raça e a vida material, já que Soares tem vários bens materiais. Ele foge daquele 



140 
 

ambiente e se silencia por um longo tempo, até encontrar a filha, Maria das Dores, 

que também sofre com a ausência do pai, referência em sua infância.  

 

Não podes viver sem mim? E se não tivesse nascido?  

- Ah? O quê?  

- A tua mãe não fez nenhum contrato com a minha, antes do nosso 
nascimento. Eu te amo, sim, mas não nasci para cuidar de ti.  

Delfina retira a bainha da língua e esgrime. Esmera-se na pontaria. Decepa. 
Degola. A sua palavra é a mais mortífera das armas. Delfina cobre José 
num abraço de despedida. Mas o beijo era frio. Eles eram o vazio e o 
silêncio naquele abraço. José descobre a estranheza das fases do amor. À 
distância, só desejo. Na presença, zangas e falas. Até parece que o amor é 
um querer e não querer. Dá a impressão de que Delfina o quer ausente, 
distante, morto.  

- Delfina, até breve.  

- Boa viagem. E traz-me uns brincos de ouro, para que eu te conceda a 
graça de um filho. (CHIZIANE, 2008, p. 125). 

 

Delfina toma todas essas atitudes porque tem domínio de si mesma. Por isso, 

é fria quando decide ter um filho mestiço. Engravida de um branco para ganhar um 

status ainda maior do que o proporcionado pela assimilação. 

Para ela, a morte dos moçambicanos negros não importa, já que não quer 

pertencer à vida de pobreza e à tradição desse povo. Tanto que, quando a filha mais 

velha está para nascer, recusa-se a seguir os rituais da tradição negra para se tornar 

mãe. Quer apagar a própria trajetória, algo que causará traumas tanto nos seus 

ascendentes quanto nos descendentes.  

A Zambézia, província no centro-norte de Moçambique, pode ser considerada 

uma personagem metaforicamente relacionada a Delfina, que atraía os homens 

brancos, mas tinha seu corpo possuído e violentado por eles, como no trecho: 

 

De todas as sereias, a Zambézia era a mais bela. Os marinheiros invadiram-
na e amaram-na furiosamente, como só se invade a mulher amada. A 
Zambézia bela, encantada, gritava em orgasmo pleno: vem, marinheiro, 
ama-me, te darei um filho. (CHIZIANE, 2008, p. 62-3). 

 

Não encontrando com quem dialogar nos espaços onde está, em silêncio, ela 

reflete sobre a própria vida, tendo nítida noção de estar à margem da sociedade. 
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Cria os próprios caminhos de sobrevivência, como a assimilação, mas continua 

sendo oprimida pelo meio.  

Delfina subverte o delineamento das relações amorosas em Moçambique, em 

que boa parte das mulheres encontra-se desiludida, em silêncio, em uma tradição 

patriarcal, na qual a mulher deve ser submissa e até mesmo aceitar humilhação no 

casamento. A felicidade dela deve se resumir em cuidar da casa, dos filhos e do 

marido, que geralmente é poligâmico.  

É relevante ressaltar que a narradora constrói Delfina em uma atitude 

centralizadora e, a partir dela, constrói as personagens Serafina, Maria das Dores, 

Maria Jacinta, Soares e José dos Montes. Ela é subversiva. Constrói-a também 

como um marco, porque desafia o pré-estabelecido, rompendo fronteiras, já que é a 

primeira a levar um marido branco para morar no bairro dos negros e a ir morar no 

bairro dos brancos, apesar do preconceito sofrido. Ademais, como não pode fugir da 

objetificação do próprio corpo, usa-o como moeda de troca para tentar acender 

socialmente. 

Ao contrário de agir como mãe protetora, zelosa, que cuida do lar, é vista 

como fonte de opressão, assim como sua mãe Serafina. Segundo Marinete Luzia 

Francisca de Souza e Paulo Geovane e Silva,  

 

Em O Alegre Canto da Perdiz, a personagem Delfina assume a condição 
de protagonista, pois rasura as relações entre homens e mulheres quando 
não aceita a sua condição de inferioridade imposta pela sociedade colonial 
sob a égide do império português. (SOUZA & SILVA, 2015, p. 221). 

  

Delfina subverte o espaço doméstico, reinscrevendo os lugares de circulação 

da mulher, já que ela faz a diferença, marca presença em espaços abertos, como o 

cais e o mercado. Há, pois, na obra, o deslocamento da falta de espaço destinado 

ao feminino e do silenciamento da mulher que ocorreu ao longo da história de 

Moçambique. Ademais, a personagem se casa, mas não se enquadra no que se 

espera da mulher dentro do casamento, com uma atitude de subjugação, fidelidade 

e obediência ao homem, como se verifica no trecho: 
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Para o homem, a lua-de-mel é a tomada de posse de um corpo já 

conhecido como legítimo proprietário. (...) Para as mulheres é a 

inauguração do estatuto de serva. Agora traz-me o café, agora a sopa, 

agora engoma a minha roupa. E ela sobe, amorosamente, ao seu trono de 

servidão, rainha dos espinhos. (...) Meu amor! Eu também te amo. Mas se 

me desobedeces eu esmurro-te. És minha mulher. Sou o teu marido. (...) 

Mas não deixarei de apreciar a donzela que passa nem de dar um pouco da 

minha alegria a uma triste viuvinha. Serei a tua esposa, tua mãe, tua serva, 

até que a morte nos separe, com toda a certeza. Na morte deste amor, 

arranjo outro. Na frieza da cama irei à caça de fogo. Se encontrar um amor 

maior ainda, mato-te em nome da liberdade para viver a nova paixão. A 

morte vai separar-nos, sim, meu amor! (CHIZIANE, 2008, p. 111).   

 

Um exemplo de subversão é visto na relação que Delfina tem com os próprios 

filhos. Ela possui quatro: dois negros – Maria das Dores e Zezinho – e dois mulatos 

– Maria Jacinta e Luisinho. Assim como não teve momentos louváveis ao longo da 

vida, também não proporciona isso aos filhos negros, discriminando-os dentro do 

próprio lar. Vê a leitura e a escrita como capazes de mudar o quadro de sofrimento 

em que vive Maria Jacinta (mulata), mas não o de Maria das Dores (negra e, 

portanto, fadada à marginalidade). 

Escraviza os pretos, atitude que não é aprovada por Soares, o novo marido. 

Entretanto, ele também, apesar de reprovar a atitude da esposa, tem atitudes 

contraditórias: abandona a primeira família, que acaba retornando a Portugal e, em 

público, rejeita a filha mulata, Maria Jacinta, para não se rebaixar mediante uma 

sociedade eurocêntrica e racista. 

Delfina não se encaixa no estereótipo da negra tradicional, objetificada e 

passiva, porque é carregada de subjetividade. Não é construída por Chiziane como 

uma personagem má por excelência, mas o ambiente em que vive e as pessoas que 

conviveram com ela desde a infância transformam-na em uma pessoa mais racional 

em busca de sobrevivência e, mais do que isso, de um espaço digno na sociedade 

moçambicana, que não reserva essa dignidade à mulher, principalmente a negra. 

Por isso, ela quer se livrar daquela vida de miséria, sonha com uma vivência de 

luxos e é criticada pelo pai: 

 

O pai de Delfina lança à filha um olhar amargo, de revolta. Vê a mão de uma 
jovem mãe a colocar espinhos e urtigas nos caminhos da própria filha.  

- Que destino procuras tu, Delfina? - pergunta o pai. - Viver em dois mundos 
é o mesmo que viver em dois corpos, não se pode. Tu és negra, jamais 
serás branca.  
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- Mudei de vida, pai.  

- Mudaste o quê, se não és ninguém? Onde pensas que vais, se não tens 
além? Se queres existir, vale mais lutar pelo teu território. Para que este 
chão seja mais teu, e a tua raça a tua morada. És negra e ainda por cima 
mulher. Como podes amar o que jamais será teu? És assimilada? Que 
prazer sentes tu em ser tratada como cidadã de segunda categoria? 
(CHIZIANE, 2008, p. 153). 

 

É uma personagem contraditória, inserida na Zambézia, porque quer 

ascender-se socialmente a qualquer custo, rebaixando até os próprios entes dos 

quais ela deveria cuidar como mãe zelosa. Acontece que também não é aceita no 

ambiente branco em que tenta se inserir. Sua maneira de conduzir a própria vida 

provoca traumas, vai da parte mais baixa ao aparente auge e a uma grande queda, 

como prevê o pai, já que, perto do final da obra, perambula sozinha pelas ruas, 

sendo hostilizada até mesmo pelas crianças, e é rejeitada pela própria filha, Maria 

Jacinta, no dia do casamento da moça. 

Na solidão, ela reflete sobre as escolhas que fez para ascender socialmente e 

chega à conclusão de que não tinha outra saída para conseguir sobreviver em um 

espaço assolado pelo racismo e pela guerra. Se não o fizesse, provavelmente 

passaria fome. Sabemos das reflexões dela pela onisciência da narradora. Ela 

conclui que tudo que fez desde que sua virgindade foi vendida pela mãe foram 

atitudes de resistência para permanecer viva. Entretanto, precisamos admitir que há 

uma dose de perversidade que fundamenta as ações dela, a qual acaba pagando 

por isso por meio da solidão. 

É importante ressaltar também que ela emudece depois de passar por várias 

experiências traumáticas, mas, no final, quando toda a família se reencontra, ela 

recupera a voz para fazer uma autoavaliação das escolhas que fez pela própria 

sobrevivência e pela dos filhos. Reflete ainda sobre suas contradições como ser 

humano. Reconhece que não foram atitudes louváveis, mas necessárias. Nessa 

análise, é possível perceber que ela se vê como uma personagem que resiste em 

um espaço racista, machista, colonizado e tomado pela guerra. 

Na obra, as mulheres, através do questionamento de papéis pré-

estabelecidos, conseguem visualizar as amarras culturais de inferiorização que as 

cercaram ao longo da história. A obra é um meio utilizado para essa visualização e 

questionamento.  
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Há, no texto, encenação de opressões diversas e questionamentos a respeito 

disso tanto pelas personagens quanto pela narradora da obra. Essa última, por 

vezes, é muito sensível. Demonstra proximidade enorme do fato narrado e, 

principalmente, das personagens, sendo muito solidária com elas, mesmo no 

momento em que as personagens praticam ações que fogem do senso comum, que 

podem ser julgadas negativas pelo leitor, como ocorre com a personagem Delfina.  

Ela recebe críticas dos que estão a sua volta, mas não uma análise negativa 

da narradora, que a focaliza a partir de uma perspectiva que procura evidenciar, 

para o leitor, toda a complexidade com que se depara a mulher negra em universos 

sociais construídos contra ela. Portanto, segundo a pesquisadora Débora Leite 

David, 

 

A voz feminina, ainda que surja pela incorporação de elementos da 
dominação, tem a oportunidade de reelaborar seus recursos a fim de 
deslocar ou subverter a relação de dominação. São estas vozes femininas 
que encontramos entre as personagens de Paulina Chiziane, cujos 
discursos e caminhos levam a uma releitura dos mitos, permitindo a 
reconstrução de suas identidades. (DAVID, 2009, p. 179). 

 

Com essa atitude de trazer essas mulheres consideradas à margem para o 

centro de suas obras literárias, a autora transgride em sua narrativa, rompendo com 

o cânone masculino e fragmentando as fronteiras sociais, colocando os homens que 

estão próximos a essas personagens como oprimidos, sendo vistos também como 

vítimas de um sistema que os escraviza. Com isso, ela mostra que tanto a África 

quanto a mulher africana são objetos de exploração. 

 

- A culpa não foi nada tua, Delfina. Fomos um homem e uma mulher na 
construção do mundo. Eu e tu assimilados. Voluntários servidores do 
regime. Lacaios. Matámos e morremos. Enquanto eu usava a força dos 
braços, tu entregavas o teu ventre para não faltar o pão na mesa. 
(CHIZIANE, 2008, p. 330). 

 

Os homens também são vistos como vítimas de um sistema que os escraviza. 

Com isso, a autora mostra que tanto a África quanto todo o povo africano, 

principalmente a mulher, são objetos de exploração. 
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3.3.2 Serafina: discurso resistente e amrgo em um contexto de amargura 

 

Serafina pode ser definida como a principal personagem desencadeadora do 

trauma nas demais. Delfina, antes de decidir pela assimilação, mesmo sabendo que 

o resultado será negativo, abandona a vida de prostituta no cais e decide se casar 

com José dos Montes, um condenado que ela conheceu recentemente, pelo qual se 

apaixonou e foi correspondida. O casamento tem como objetivo matar o amor que 

um sente pelo outro, já que o modelo dos contos de fadas que terminam com final 

feliz não se encaixa na vida de uma prostituta e de um condenado que, em um 

ambiente dominado pela colonização portuguesa, precisam lutar diariamente e de 

forma árdua pela sobrevivência. 

Serafina é uma mulher amarga e sem muita esperança de melhoria na vida e 

que, no passado, vendeu a virgindade da filha por um copo de vinho. A amargura da 

vida de Serafina é proveniente dos três filhos homens que foram retirados de si para 

lutarem na guerra. Sente muita dor por perder agora para o matrimônio a única 

companheira que lhe restou, como pode ser verificado no seguinte trecho: 

 

Se conhecesses as insónias, velando o sono de cada criança, olhando para 
as estrelas do céu, e depois abrir o corpo para um companheiro ocasional, 
fazer amor que nada tem de amor, mas de ódio, só para voltar a engravidar, 
satisfazendo a teimosia do ventre de não fechar as comportas da vida! 
Alguma vez perguntaram o que sente uma mãe ao ver os filhos partir para a 
escravatura? E tu, Delfina, escolhes o caminho do sofrimento, vais casar 
com um preto, parir mais pretos e mais desgraças. Com tantos brancos que 
te querem bem. Não custa nada eliminar a tua raça para ganhar a liberdade. 
Temos que resistir, Delfina, temos que resistir. Temos que nos submeter à 
vida que nos impõem, acreditar no Deus deles, este ser invisível e sem 
forma concreta […] Mas um dia virá em que o mundo inteiro se recordará do 
sofrimento da mãe negra e nos pedirá perdão, pelos filhos que nos 
roubaram, arrancaram, venderam. (CHIZIANE, 2008, p.101-2). 

 

Serafina se posiciona como uma mãe vítima da colonização ao perder seus 

filhos para a escravidão. Ela lamenta por ninguém se preocupar com a dor da perda 

que ela sofre e por não ter voz na sociedade para lutar contra isso. Portanto, 

demonstra resistência ao casamento de Delfina com um negro. Ela não pretende 

que a filha passe pelas mesmas dores ao perder os filhos para a guerra. Ela quer 

que Delfina se case com um branco para que ela não enfrente humilhações nem as 
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dificuldades pelas quais a mãe passou. Eliminar a raça negra significa, para ela, 

eliminar o sofrimento.  

Já que não há como confrontar os colonizadores, uma forma de resistir é 

fingir se converter à religião dos brancos, mesmo não acreditando nela, e aceitá-los, 

apoiando-os como se estivessem no caminho certo, mesmo que, no fundo da alma, 

haja uma grande revolta e um sentimento de injustiça. Tudo isso em prol de uma 

vida digna nesse espaço de diversas atrocidades. Portanto, a maternidade aqui, 

devido ao trauma da escravidão, não é vista como dádiva, mas como símbolo de dor 

e sofrimento: 

 

Sabem o que significa carregar um filho no ventre para depois sentir o vazio 

nos braços, a dor no peito e a saudade na alma? Se vocês conhecessem a 

ansiedade da espera, nove meses de enjoos, vômitos, dores! Se vocês 

soubessem o que é um parto, como é difícil e como dói parir sozinha, 

porque o pai dessa criatura foi deportado para qualquer canto deste mundo, 

numa noite sem lua, criar o bebé sozinha com o leite do teu sangue, para 

surgir alguém que nem sabes quem é, arrancar o mais precioso de ti, 

deixando a dor, o silêncio, o vazio, será que entendem? Sabem vocês o 

que significa desafiar o perfil difuso das palmeiras no manto da noite, a 

caminho da maternidade, do posto médico ou de um curandeiro qualquer, 

em busca de uma panaceia para as febres da criança que não cessam para 

depois, a qualquer momento, surgir um temporal dos homens do mar que te 

levam tudo, deixando-te entre lágrimas? (CHIZIANE, 2008, p. 100).  

 

Na guerra, as mulheres dão à luz e criam o filho sozinhas porque o marido foi 

deportado. Passam pelas dores da maternidade, mas aqueles que arrancam o filho 

da sua casa para ser vendido não pensam nessas dores e deixam um vazio naquele 

lar para sempre. 

Para ela, adentrar a cultura do opressor e aceitá-la, mesmo não concordando 

com sua essência, é uma atitude de resistência. Apesar do discurso de amargura, 

ela tem uma visão futurista da reparação das injustiças sofridas pelas mães que 

tiveram os filhos retirados do convívio familiar pela escravidão. 

Ela prefere que a filha se case com um branco para ter um status melhor na 

sociedade. Por sua vez, Delfina reprova a mãe por não ter se deitado com um pai 

branco para ter uma qualidade de vida melhor: 
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- Por que não me fizeste com um branco, mãe? Felizes são as brancas e as 
mulatas, que nasceram com diamantes no corpo. 

- Para que essa tortura? É preta e ainda bem. Não faltará um branco para 
morrer de amor por ti, minha filha. (CHIZIANE, 2008, p. 84). 

 

Serafina, como a filha, é humanizada pela narradora, sendo culpada e amada 

ao mesmo tempo. Ela é rancorosa, mas tem motivos para isso. Tendo consciência 

da situação de subalternização em que se encontra, sabe que, no momento no qual 

itens básicos para a sobrevivência começam a faltar, o amor começa a ruir até se 

extinguir, porque ele não é capaz de sobreviver em um ambiente em que a miséria 

perdura:  

 

- O que é o amor para a mulher negra, Delfina? Diz-me: o que é o amor na 

nossa terra onde as mulheres se casam por encomenda e na adolescência? 
Diz-me o que é o amor para a mulher violada a caminho da fonte por um 
soldado, um marinheiro ou um condenado? As histórias de paixão são para 
quem pode sonhar. A mulher negra não brinca com bonecas, mas com 
bebés de verdade, a partir dos doze anos. A conversa de amor e virgindade 
é para as mulheres brancas e não para as pretas. (...) É por isso que para 
nós, negras e pobres, o amor e a paixão deviam ser proibidos. 
(CHIZIANE, 2008, p. 96). 

 

Para a mulher negra, na visão de Serafina, não há sonhos, amor, fantasia, 

apenas luta pela sobrevivência. 

 

3.3.3 Maria das Dores: fuga, nudez e silenciamento  

 

Maria das Dores, por meio do silêncio, resiste aos padrões culturais ditados 

pela colonização, pelo racismo e pelo patriarcalismo dominantes em Moçambique e 

que a levam a diversas perdas, como nos revela o trecho a seguir: 

 

Mas tudo começou no dia em que o pai negro partiu para não mais voltar. 
Tudo começou quando o pai branco amou a sua mãe. Tudo começou 
quando nasceu a sua irmã mulata. Tudo começou quando a sua mãe 
vendeu a sua virgindade para melhorar o negócio do pão. Tudo começou 
com uma relação que envolvia sexo e amargura. Filhos e fuga. Torpor e 
ausência. Escalada de uma montanha. Soldados brancos na defesa do 
império de Portugal. Dinheiro e virgindade. Magia. Fortuna. 
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Lembra-se de tudo, da terra e do mundo. Onde a cultura dita normas sobre 
homens e mulheres. Onde o dinheiro vale mais que a vida. Onde o mulato 
vale mais que o negro e o branco vale mais que todos eles. Onde a cor e o 
sexo determinam o estatuto de um ser humano. (CHIZIANE, 2008, p. 27). 

 

Ela não possui dor apenas no nome devido à opressão sistemática e contínua 

que sofre. Ao analisar o trecho acima, verifica-se que ela acumula uma porção de 

fatos que a oprimem e lhe causam sofrimento. Isso está evidentemente acumulado 

em sua memória vivida em uma sociedade que possui vários elementos que 

oprimem a mulher negra e impedem que ela busque a liberdade: a guerra, a 

assimilação, a desigualdade entre as classes, o capitalismo, as culturas 

moçambicana e europeia, o machismo, o patriarcalismo, a hierarquia racial, a 

opressão ao gênero feminino. 

Ademais, para Maria das Dores, o sexo não está relacionado ao prazer, mas 

à dor, assim como a maternidade. Além disso, há a opressão pela busca de poder 

por Portugal. Também as duas culturas ditam normas, colocando a mulher negra em 

desvantagem, já que há hierarquia de classe, gênero e etnia nesse espaço. 

Maria das Dores acumula, ao longo de sua vida, a partida do pai devido à 

traição da mãe, o preconceito vindo da própria mãe e dentro do próprio lar, a fuga de 

casa para não conviver com o marido violento, a perda dos filhos para uma freira. 

Ademais, é subjugada por ser mulher e por viver em um espaço em que há ambição 

absurda tanto de negros quanto de brancos, além do racismo escancarado. Esse 

acúmulo faz com que a sua vida seja um peso. Não encontrando alívio para tudo 

isso, em uma atitude de transgressão, procura meios não convencionais para se 

libertar: a libertação das roupas e as ausências, consideradas loucuras para os que 

a veem, servem para resistir e fugir daquele cotidiano de opressão. Segundo Pierre 

Bourdieu, 

 

Essa espécie de confinamento simbólico é praticamente assegurado por 
suas roupas (o que é algo mais evidente em tempos mais antigos) e tem por 
efeito não só dissimular o corpo, mas chamá-lo continuamente à ordem 
(tendo a saia uma função semelhante à sotaina dos padres) sem precisar 
de nada para prescrever ou proibir explicitamente: (“minha mãe nunca me 
disse para não ficar de pernas abertas”): ora com algo que limita de certo 
modo os movimentos, como os saltos ou a bolsa que ocupa 
permanentemente as mãos, e sobretudo a saia que impede ou desencoraja 
alguns tipos de atividades (a corrida, algumas formas de se sentar e etc.); 
ora, só as permitindo à custa de preocupações constantes, como no caso 



149 
 

das jovens que puxam seguidamente para baixo uma saia demasiado curta, 
ou se esforçam para cobrir com o antebraço uma blusa excessivamente 
decotada, ou tem que fazer verdadeiras acrobacias para apanhar no chão 
um objeto mantendo as pernas fechadas. (BOURDIEU, 2002, p. 39- 40). 

 

Maria das Dores subverte aquilo que Bourdieu afirma sobre o que a 

sociedade espera da mulher em relação à roupa, por exemplo, que é limitante. 

Subverte também o espaço que deveria ser reservado aos homens, mas que ela 

invade, provocando espanto em todos, principalmente nas mulheres que a veem nua 

à margem do rio Licungo, depois de várias perdas ao longo da vida. Ela é julgada 

violentamente pelos presentes como se cometesse um crime: 

 

- Mulher, não tens vergonha na cara? Onde vendeste a tua vergonha? Não 
tens pena das nossas crianças que vão cegar com a tua nudez? Não tens 
medo dos homens? Não sabes que te podem usar e abusar? Oh, mulher, 
veste lá tua roupa que a tua nudez mata e cega! (CHIZIANE, 2008, p. 14-
15). 

 

A perda do pai ocorre quando os companheiros de luta de José dos Montes 

percebem que ele é um excelente soldado e temem que se volte contra os 

representantes de Portugal para lutar ao lado do povo moçambicano. Resolvem, 

portanto, atingi-lo na parte mais sensível, o amor que sente por Delfina, já conhecida 

na época em que era prostituta. Tentam enfraquecê-lo, conquistando a esposa dele 

e assim o fazem, transformando a vida de José em amargura. Portanto, o amor para 

ele se transforma em grande armadilha, e ele, decepcionado, acaba tendo que 

partir, deixando a filha para trás. Essa sente grande falta do pai, é vendida aos treze 

anos, é drogada pelo feiticeiro Simba, seu senhor e opressor, e dá à luz três filhos 

até os dezoito anos. 

Para se libertar daquela situação de opressão de um marido poligâmico, foge 

com os três filhos e, nos Montes Namuli, lugar que, no romance, simbolizam o local 

de nascimento da humanidade, perde a consciência e tem os três retirados de si, 

resgatados por soldados portugueses e entregues a uma freira. Vaga pelo mundo 

por vinte e cinco anos à procura desses filhos. Aparece no rio Licungo em silêncio, 

completamente despida: 
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Um grito colectivo. Um refrão. 

Há uma mulher nua nas margens do rio Licungo. Do lado dos homens. 

– Ah? 

Há uma mulher na solidão das águas do rio. Parece que escuta o silêncio 
dos peixes. Uma mulher jovem. Bela e reluzente como uma escultura 
maconde. De olhos pregados no céu, parece até que guarda algum 
mistério. 

– Quem é ela? 

Uma mulher negra, tão negra como as esculturas de pau-preto. Negra pura, 
tatuada, no ventre, nas coxas, nos ombros. Nua, assim, completa. Ancas. 
Cintura. Umbigo. Ventre. Mamilos. Ombros. Tudo à mostra. (CHIZIANE, 
2008, p. 11). 

 

É dessa cena e desse silêncio que a narrativa parte. Esse lugar é muito 

emblemático para a construção da obra porque deveria ser reservado aos homens, 

mas ela o invade, extrapolando aquele que foi reservado às mulheres ao longo de 

séculos. Sobre esses locais estabelecidos para a mulher, Bourdieu afirma: 

 

O feminino em berbere vem sempre no diminutivo, mantendo as mulheres 
encerradas em uma espécie de cerco invisível, limitando o território deixado 
aos movimentos e aos deslocamentos do seu corpo – enquanto os homens 
tomam maior lugar com seu corpo, sobretudo em lugares públicos. 
(BOURDIEU, 2002, p. 39- 40). 

 

Maria das Dores, ao despir-se completamente de suas vestes, tem um 

comportamento de resistência, já que se distancia e muito do das demais mulheres, 

que, em multidão, julgam-na negativamente após procurar a Mulher do Régulo, 

como ela mesma afirma no trecho:  

 

Quem sou eu? Uma estátua de barro, no meio da chuva. Odeio as roupas 
que me limitam o voo. Odeio as paredes das casas que não me deixam 
escutar a música do vento. Eu sou a Maria das Dores. Aquela que desafia a 
vida e a morte a busca do seu tesouro. Eu sou a Maria das Dores, e sei que 
o choro de uma mulher tem a força de uma nascente. Sei com quantos 
passos de mulher se percorre o perímetro do mundo. Com quantas dores se 
faz uma vida, com quantos espinhos se faz uma ferida. Mas não tenho 
nome. Nem sombra. Nem existência. Sou uma borboleta incolor, disforme. 
Das palavras conheço as injúrias, e dos gestos, as agressões. Tenho o 
coração quebrado. O silêncio e a solidão me habitam. Eu sou a Maria das 
Dores, aquela que ninguém vê. (CHIZIANE, 2008, p. 17).  
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Outras atitudes que traumatizam Maria das Dores são a venda de sua 

virgindade aos treze anos para pagar o feitiço realizado por Simba, o amante de 

Delfina, a fim de conquistar o marido branco Soares, e o abandono dos filhos por 

Delfina para ficar no boteco, levando uma vida mais de libertinagem do que de 

liberdade: 

 

Não diz mais nada. Nem tem a certeza da decisão que toma. Mas crê na 
maldição que pode vir, caso o acordo não se cumpra. No seu 
entendimento vale mais a pena uma vítima em casa do que vitimar a família 
inteira. Não se arrepende. (CHIZIANE, 2008, p. 243). 

Ali estava Simba, vitorioso. Com ar profético. Poético. Boca de subtilezas e 
sabedorias ininteligíveis. Loucura camuflada em luminosidade sapiente que 
durante anos alimentou a grandiloquência de Delfina e a fez pensar que 
tinha garras para domar as rédeas do mundo. 

Ali estava Maria das Dores, entregue ao desconhecido. Palavras como 
vergonha, dor, consciência, são pedras mortas de significado na boca de 
sua mãe e desse Simba que ela mal conhece. (CHIZIANE, 2008, p. 259). 

 

Portanto, como vítima de todos esses traumas, despir-se é a forma de 

protesto que Maria das Dores encontra, já que, se falar, não será ouvida. De acordo 

com Spivak (2010), no que se refere à fala do grupo subalterno na sociedade, não 

há uma relação dialógica, um trânsito de voz entre falante e ouvinte. 

Ela não se encaixa nas categorias da cultura eurocêntrica, opressora e 

silenciadora dos valores nativos. Portanto, tenta se livrar desse sistema opressor 

através de estratégias como o desvencilhamento das vestes, o silenciamento e a 

busca por uma outra forma de expressão.  

Manter-se em silêncio possibilita a Maria das Dores transmitir a mensagem de 

não aceitação do estabelecido pelos sistemas de opressão por meio do corpo, 

tornado espaço de enunciação, e ocupar o reservado aos homens porque ela não 

afronta os insultos com palavras, apenas sorri. 

São caminhos que buscam a liberdade e nos lembram a descolonização. Ela 

representa esse processo. É “reflexo da recusa das categorias da cultura imperial, 

de sua estética, de seu padrão normativo e de seu uso correto. Maria das Dores é 

para O alegre canto da perdiz um momento bem definido de descolonização.” 

(MENDES & CIARLINI, 2014, p. 19 – destaque dos autores). 
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O que simboliza o seu povo, a sua família, é a tatuagem que fica à mostra 

após se despir das vestes, recusando-se à estética e ao padrão da cultura europeia. 

Livrar-se das roupas possibilita-lhe deixar em evidência e valorizar marcas que 

simbolizam a cultura moçambicana: 

 

As tatuagens remontam ao tempo do esclavagismo, a velha sabe. Os povos 
africanos tiveram de carimbar os corpos com marcas de identidade. Cada 
tatuagem é única. É marca de nascença. No corpo, desenhando-se o mapa 
da terra. Da aldeia. Da linhagem. Em cada traço uma mesclagem. Árvore 
genealógica. A tatuagem ajudou à reunificação dos membros da família, em 
São Tomé. Na América. Nas Caraíbas. Nas ilhas Comores, em 
Madagáscar, nas Maurícias e outros lugares do mundo. (CHIZIANE, 2008, 
p. 31). 

 

Maria das Dores é o espelho das outras, que está encoberto. Quando ela se 

mostra simbolicamente através da nudez, causa julgamento negativo, que é cessado 

apenas pela Mulher do Régulo, que, por possuir uma visão completa da situação de 

opressão das mulheres tanto no passado quanto no presente e conhecer os mitos 

do matriarcado, inscreve na narrativa um tempo cíclico.  

Portanto, o que as mulheres julgam loucura em Maria das Dores é a nudez da 

verdade da busca por dignidade e por uma linguagem própria, já que a da sociedade 

não a satisfaz e, portanto, não lhe permite estabelecer comunicação com os que 

estão à sua volta:  

 

Maria das Dores, com sua aparente loucura, provoca e desestabiliza as 

referências do modo de vida que levava em sua existência durante o 

período colonial marcado pela opressão da mãe em decorrência do 

processo de assimilação ao qual ela havia se submetido. (...) Nem menina 

boa, nem menina má, Maria das Dores é a filha de Delfina que partiu em 

busca de novos tempos, deixando a mãe envolta nos padrões de vida que 

ela própria havia definido em função da assimilação, mas que já não 

respondiam às suas expectativas. (...) Novos tempos são desvelados a 

partir da atitude de Maria das Dores. (DIOGO, 2013, p. 89-90).  

 

A loucura aqui é vista não como fuga da razão, mas como busca de uma 

outra razão, desvencilhando-se dos agentes da opressão e mirando a dignidade. 

 

3.3.4 Maria Jacinta: resistência e reprovação em relação às atitudes da mãe 
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Dentro da própria família de Delfina, há alguém que a confronta em todas as 

ocasiões oportunas. Trata-se de Maria Jacinta, filha do branco Soares, que não 

concorda com as atitudes da mãe e as questiona, já que os processos pelos quais 

passou para crescer socialmente a qualquer custo causaram traumas em entes 

próximos. Problematizando o contexto social em que vive a partir das relações 

familiares, Maria Jacinta defende a união do povo contra o sistema colonial como 

alternativa para os moçambicanos.  

Com a resistência da filha em relação às atitudes da mãe, surge uma guerra 

de discursos dentro da própria casa. Tudo o que foi feito por ela é desconstruído 

violentamente pela filha mulata Maria Jacinta, que censura a mãe por ter visto na 

guerra a oportunidade de aquisição de bens materiais às custas do sofrimento 

alheio: 

 

- Cala-te, Jacinta - grita Delfina -, se não fosse eu a arranjar-te um pai 
branco, terias nascido preta como os teus irmãos. Se não fosse o meu zelo 
na tua educação, tu terias crescido com coração de preta, como a Maria das 
Dores.  

Maria das Dores revolta-se e fala. Ela tem doze anos, ela pensa. 

- Não, minha mãe. Não eram essas as palavras que querias proferir, não 
eram. O teu desejo era alimentar-nos com os melhores manjares deste 
mundo. Nem era essa a voz com que nos falavas quando o nosso pai negro 
estava aqui. Eu era a princesa do pai negro, mas nesta casa tudo é novo, 
tudo mudou, desde que o pai branco chegou. (CHIZIANE, 2008, p. 237). 

 

Essa guerra discursiva se intensifica a partir do momento em que Maria das 

Dores sai de casa, vendida pela mãe. A principal exigência da filha mais nova é que 

a irmã mais velha volte para casa. Como isso não acontece, e a mãe deixa os filhos 

abandonados cada vez mais, a afronta de Maria Jacinta é solicitar o auxílio de uma 

freira para ela e os irmãos partirem daquela casa com conforto, mas onde reina a 

infelicidade. Consegue um atestado de insanidade da mãe, e ela e os irmãos 

Luisinho e Zezinho são cuidados por uma freira.  

 

Dias depois Maria Jacinta arrumou as malas dela e dos irmãos e partiram. 
Os padrinhos brancos e as freiras pretas e brancas responderam de 
imediato ao seu pedido e apressaram-se a afastá-los do antro de perdição. 
Recolheram todos menos a Dores. Era já um caso perdido, estava grávida e 
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prisioneira de um feiticeiro mau, não valia a pena. Para fechar o caso, uma 
assistente social mandou passar um certificado de insanidade moral contra 
Delfina, enviando todas as crianças para o colégio. 

Delfina estremeceu quando viu a filha cumprir com todas as ameaças, 
atingindo-a por todos os pontos vitais, até não poder mais respirar. Sofrera 
uma derrota equivalente a uma morte com todos os requintes de crueldade. 
Ficou só. Pela noite dentro chamava por Maria das Dores, e, em seguida, 
recordava que ela partira para sempre. Começou a beber um trago pela 
manhã, para animar a dor do despertar. Um trago pela tarde, para matar a 
força da recordação. Outro à noite, para matar os pesadelos e adormecer. 
(CHIZIANE, 2008, p. 267-8). 

 

Com essa atitude de afronta da filha, Delfina se vê sozinha, sem bens 

materiais, já que Soares, o marido branco, deixa esses bens em nome dos filhos e 

dos enteados antes de retornar para Lisboa. Simba, seu aliado, quando perde Maria 

das Dores, também se revolta contra Delfina. Ela funda um prostíbulo, explorando 

principalmente meninas virgens. 

A despeito de seus esforços, ela não consegue ascensão e se vê na solidão, 

abandonada, pobre e ainda julgada por toda a sociedade como aquela que comete 

atrocidades abomináveis. É obrigada a se alimentar dos restos do mercado. Delfina 

se embriaga para enfrentar as preocupações da vida e a ausência dos maridos, dos 

filhos e netos. Maria Jacinta não a perdoa, pois vê nela a responsável pela 

desagregação e pela dor da própria família, principalmente da irmã Maria das Dores, 

da qual ninguém sabe o paradeiro. Jacinta, através de seu discurso, confronta o 

espaço sagrado ocupado pela mãe 

 

- Diz, minha flor. 

- Onde está a Maria das Dores? 

O olhar de Jacinta tinha a firmeza de uma guerreira. 

A voz áspera, ácida. Delfina sente um desarranjo no ventre, O terror 
penetra-a, tritura-a até curvar -se e ajoelhar-se diante da filha. 

- Jacinta, minha flor, tens que compreender. 

- Compreender? O quê? 

A mente de Delfina procura uma palavra, uma resposta, um ponto de fuga. 

- Está com o marido. 

- Como é que aconteceu esse namoro, esse casamento? 

- Eles amam-se, e decidiram ficar juntos. 

- Lá fora o mundo açoita-me de boca cheia. Todos me falam de ti e me 
dizem nomes feios. (CHIZIANE, 2008, p. 263). 
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O momento em que esse embate do discurso fica dramático é o do 

casamento da filha mulata com um marido branco. O único caminho definido por 

Maria Jacinta para a reconciliação com a mãe é o retorno de Maria das Dores. A 

atitude da noiva que causa desconforto na mãe é não a convidar e entrar na igreja e 

fazê-lo não com a mãe biológica, mas com a de criação, a freira branca. Logo 

Delfina que prezou tanto pelo conforto, principalmente dessa filha, renegou a própria 

raça em busca de uma vida melhor, assimilando-se e renegando a própria cultura, 

vê-se renegada pela filha no momento que considera como mais importante para a 

mulher africana: o casamento. 

Para Maria Jacinta, nas visões de Fanon, casar-se com um branco simboliza, 

mais do que afrontar a mãe, deixar todo aquele mundo de preconceito contra a cor 

para trás e começar uma vida nova, já que defende um mundo sem preconceito 

racial: 

 

No dia em que o branco declarou seu amor à mulata, algo de 
extraordinário deve ter acontecido. Houve reconhecimento, 
integração em uma coletividade branca que parecia hermética. A 
menos-valia psicológica, este sentimento de diminuição, e seu 
corolário, a impossibilidade de ter acesso à limpidez, desapareceram 
totalmente. De um dia para o outro, a mulata passou da casta dos 
escravos para a dos senhores ...  

Ela foi reconhecida pelo seu comportamento supercompensador. Ela 
não foi mais identificada como aquela que queria ser branca, ela era 
branca. Ela penetrava no mundo branco. (FANON, 2008, p. 65).  

 

Para a mãe, a missão de proporcionar à filha uma qualidade de vida melhor, 

independente dos meios adotados para esse fim, estava cumprida.  

 

É tanta beleza a engalanar o dia, tanta flor, tanto perfume. Dentro de Delfina 
explode o grito de vitória, ela sente-se de novo no miradouro do mundo na 
voz das perdizes, gurué, guruél! Venci! Gurué, o meu sonho se fez 
realidade, Jacinta é hoje uma bela esposa de homem branco! Tudo 
aconteceu exactamente como em todas as minhas preces. (CHIZIANE, 
2008, p. 281). 

 

Há, na citação, vocábulos que remetem à guerra, como “vitória”, “venci”, 

associados ao contexto em que conflitos familiares aconteceram: a colonização e a 
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guerra. A partir disso, é possível verificar esses conflitos acontecendo em um 

contexto micro, a família, e macro, Moçambique. 

Para a filha, os estragos causados pela mãe na vida das pessoas próximas, 

principalmente dos filhos, eram imperdoáveis. Houve fragmentação da família, e 

agora ela não consegue se conciliar com a mãe porque vê nela uma pessoa cruel 

devido às atitudes que tomou: 

 

Compreende. A guerra antiga continua acesa e o regresso de Maria das 
Dores é a única medida de reconciliação. Solta duas lágrimas e funga. Com 
os olhos pede perdão. 

- Ela continua perdida no mundo. 

- Delfina, nunca mais olharei para o teu rosto enquanto não trouxeres de 
volta a Maria das Dores. (CHIZIANE, 2008, p. 284). 

 

A compreensão da dimensão da mágoa da filha está no discurso de rejeição 

da mãe dentro da própria igreja. Ela profere palavras duras, não vendo naquela 

mulher traços de humanidade devido às atrocidades que causou:  

 

Fui aleitada com leite de coco e leite de cabra. A minha mãe morreu no acto 
do nascimento. 

(...) 

A filha está disposta a gritar até ordenar todos os nimbos do céu e produzir 
o grande dilúvio. Quer libertar o calhau dos seus pesadelos e varrer do peito 
os espinhos do tempo. 

- Eu tive uma irmã que se separou de mim. Foi raptada por uma bruxa e se 
perdeu pelos caminhos da vida. Ela era negra como a cor da terra. 
(CHIZIANE, 2008, p. 285-6). 

 

As atitudes de Delfina mostram que a opressão, proveniente do egoísmo e da 

busca de poder, não ocorre apenas do branco contra o negro, mas entre os negros 

também, mudando apenas os atores ao longo da história em um contexto de 

injustiças:  

 

Unimo-nos aos changanes, aos ngunis, aos ndaus, nhanjas, senas. 
Guerreámo-nos e reconciliámo-nos. Fomos invadidos pelos árabes. 
Guerreados pelos holandeses, portugueses. Lutámos. As guerras dos 
portugueses foram mais fortes e corremos de um lado para outro, enquanto 
os barcos dos negreiros transportavam escravos para os quatro cantos do 
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mundo. Vieram novas guerras. De pretos contra brancos, e pretos contra 
pretos. Durante o dia, os invasores matavam tudo, mas faziam amor na 
pausa dos combates. Vinham com os corações cheios de ódio. Mas bebiam 
água de coco e ficavam mansos e o ódio se transformava em amor. As 
mulheres se parecem com coco, não acham? As mulheres violadas 
choravam as dores do infortúnio com sementes no ventre, e deram à luz 
uma nova nação. Os invasores destruíram os nossos templos, nossos 
deuses, nossa língua. Mas com eles construímos uma nova língua, uma 
nova raça. Essa raça somos nós. (CHIZIANE, 2008, p. 31).  

  

Delfina é essa pessoa que oprime, inclusive os filhos negros, dentro do 

próprio lar, porque inveja o continente europeu. 

O que se pode concluir é que as visões de Delfina e Maria Jacinta em relação 

à colonização e à guerra são conflitantes e acabam levando o leitor a refletir sobre 

as razões de cada uma. A análise é que Delfina foi sim egoísta e tentou se livrar da 

vida de migalhas em que se encontrava. O problema é que sobreviver em um 

contexto de colonização, guerra e pobreza, um ambiente opressor e injusto, não é 

fácil, causando conflitos, atrocidades e dor, assim como ocorre na própria guerra.  

Em contrapartida, Maria Jacinta é uma pessoa que segue o que foi reservado 

a ela pela sociedade, buscando no casamento a sua estabilidade. Na situação em 

que Delfina se encontrava, isso não era suficiente. Portanto, ela foi além, 

construindo a própria trajetória, com erros e acertos, tentando resistir às dificuldades 

e se inserir nesse meio em busca de uma vida digna:  

 

Delfina vê em si uma heroína. Não encontra nenhum mal em todos os seus 
actos. Deu uma lição a toda a gente. Mostrou que o branco feroz afinal é 
humano, domestica-se pelo coração. Mostrou que negra é gente, pode 
amar o branco e construir família. Inverteu as regras do jogo. Se ela tivesse 
sido uma boa menina, seria apenas mais uma mulher entre as outras. Sem 
história. Anónima. Que nasceu, pariu e morreu. Mas ela é marco. 
Referência. (...) Os mais velhos suspiram por ela: Delfina, como era bela! 
Delfina, a rainha! Que desafiou brancos, desafiou o sistema, entrou na 
guerra, ganhou e perdeu, e pela vida se perdeu! Por isso sua vida foi 
transformada em canto, em conto, em poema. Ela é parábola e ditado. 
Provérbio. Esta é a Delfina. (CHIZIANE, 2008, p. 268). 

 

Pode não ter sido o melhor caminho, por provocar traumas e desagregações 

familiares e emocionais, mas Delfina desconstrói o pré-estabelecido, leva outras 

mulheres a refletirem sobre isso, aprovando ou não, mas levando-as a serem 
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originais em busca da própria caminhada e da própria identidade, rasurando o que 

foi seguido por séculos por todas. 

Segundo Homi Bhabha, “o hibridismo representa aquele ‘desvio’ ambivalente 

do sujeito discriminado em relação ao objeto aterrorizante, exorbitante, da 

classificação paranoica – um questionamento perturbador das imagens e presenças 

da autoridade.” (BHABHA, 2006, p. 165 – destaques do autor). Esse questionamento 

das regras fixadas na sociedade provoca o deslocamento de um sujeito que se 

encontra em um entrelugar, como vemos, por exemplo, na situação do mulato, 

representado na obra por Maria Jacinta. O deslocamento acontece tanto em relação 

ao lugar do indivíduo, no mundo social e cultural, quanto em relação a si mesmo.  

É por isso que ele perde a base na qual se sentia seguro, ancorando-se na 

dúvida e na incerteza. Diante disso, ao lermos a obra, verificamos que tanto a 

identidade negra como a branca estão sempre sendo formadas, já que são 

identidades abertas, inacabadas e fragmentadas, características de todas as 

personagens presentes no livro, principalmente das mulheres, já que a tentativa 

delas de subverter o estabelecido é maior. 

Ademais, com a resistência de Maria Jacinta em relação à crueldade 

praticada pela mãe contra a irmã, Delfina reflete sobre os feitos e sabe que, no 

contexto em que vivia, não havia possibilidade de outro caminho. Arrepender-se não 

é mais possível, entretanto tem como principal objetivo reaver a filha vendida. É o 

que ocorre no final, momento em que a família se reencontra. 

Como vimos, as personagens femininas são subjetivas, nem boas nem más, 

nem sombrias nem loucas, como propunha a literatura canônica, mas humanas, 

questionando o espaço que ocupam em busca de uma vida melhor, com mais 

respeito e dignidade, não inferiorizado, mas em igualdade com os outros cidadãos 

que, por questões históricas, injustas, acabam ocupando espaço de prestígio na 

sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

É interessante notar que ambas as obras se iniciam com o silêncio. Enquanto 

Ponciá, ao ver o arco-íris, silenciosa, reflete sobre o vazio de sua vida, Maria das 

Dores, também silenciosa, aparece nua às margens do rio Licungo e causa espanto 

em todos que a veem.  

É importante ressaltar ainda que, assim como a alma das personagens, o 

texto é fragmentado em ambas as autoras.  

No que se refere ao tempo, em Ponciá Vicêncio, presente e passado se 

misturam como partes da memória. Em O alegre canto da perdiz, o passado mítico 

adentra o presente para tentar compor uma identidade ainda em processo de 

construção.  

Também a personagem Delfina reflete silenciosamente em frente ao mar 

sobre sua vida, ao final da narrativa. Portanto, nas duas obras, tanto o rio quanto o 

mar são espaços de trânsito e, por isso mesmo, possibilitam às personagens 

realizarem uma travessia em direção a si mesmas, à sua subjetividade. Nesse 

sentido, é interessante notar que todas as personagens das obras realizam 

percursos. Elas enfrentam inúmeros obstáculos em busca de um lugar de dignidade, 

ao mesmo tempo em que refletem sobre o próprio eu no espaço que ocupam. A vida 

de todas é, então, marcada por luta e resistência. 

Em Ponciá Vicêncio essa travessia é simbolizada pelo trajeto do campo para 

a cidade pelas personagens Ponciá, Luandi, Maria Vicêncio e Bilisa. Nessa obra, a 

travessia é psicológica, por isso se percebe certa lentidão na cena literária, na ação 

das personagens. Em uma tentativa de apagamento de algumas masculinas, a 

autora não as nomeia, denominando-as apenas pai de Ponciá e marido de Ponciá. 

Essas duas personagens têm uma extensão reflexiva muito menor do que as 

mulheres com as quais se relacionam. São pessoas submissas e, com o tempo, 

aceitam a situação de submissão em que se encontram. Em contraposição a eles, 

as mulheres têm visão crítica. O que se vê é que as personagens de Ponciá 

Vicêncio são silenciadas, mas não aceitam esse silenciamento de maneira passiva. 

Portanto, por meio de sua consciência crítica, resistem a abrir mão de sua 

subjetividade. 
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Na obra O alegre canto da perdiz, a travessia de Delfina se dá do campo 

para a cidade, na beira do mar, primeiro como prostituta, depois como esposa de 

negro e esposa de branco e da conscientização de todos os males que causou à 

filha, ao levá-la à prostituição e vendê-la e dos que continua causando às meninas 

ao trabalhar como cafetina. Assim, ela vai de assimilada a cafetina; de escrava a 

uma mulher que assume sua subjetividade.  

Já Maria das Dores realiza a travessia da cidade para os Montes Namuli, 

vagando por vários lugares e retornando aos montes. De subalternizada e vítima de 

racismo e de gênero, ela se torna mãe ao retornar, assumindo um lugar numa 

família recém-descoberta, e, consequentemente, um espaço na sociedade. 

Em Ponciá Vicêncio, a escrita é muito mais psicológica, seguindo os 

movimentos das personagens, principalmente da protagonista, que realiza uma 

travessia interior, já que, no campo, ela tem muitas expectativas, luta por uma vida 

melhor, aprendendo a ler e a escrever. Na cidade, sofre perdas progressivas, 

inclusive da capacidade de sonhar, por não se encaixar na realidade capitalista e de 

classe em que vive. Assim, enquanto no campo ela é feliz e gosta de ser mulher, na 

cidade, chega a rejeitar esse gênero devido à dessubjetivação que lhe é imposta. 

Já na obra O alegre canto da perdiz, a escrita se demarca pelas ações das 

personagens, que dialogam muito mais entre si do que as da obra anterior. A 

relação entre José dos Montes e Delfina, por exemplo, é de confronto direto, assim 

como a de Delfina com a filha Maria Jacinta. A de Simba e de Delfina também é de 

conflito, assim como a de Simba e Maria das Dores. As relações são de guerra, de 

falta de consentimento, de fragmentação, de falta de diálogo, assim como o contexto 

em que a história ocorre. Essa fragmentação está no interior do texto, nas falas. 

Portanto, a relação entre essas pessoas também é. Ao final, há acolhida de Maria 

das Dores pelos filhos, mesmo sem saberem que são mãe e filhos. A reunião final é 

um dos poucos momentos em que as falas não se configuram em ataques e 

ofensas. O encontro é um balanço dos erros e acertos e de uma aparente esperança 

de uma vida melhor. É muito importante esse momento, porque é aquele em que os 

erros são admitidos, e as personagens são reinseridas no espaço social, assumindo 

sua subjetividade. 

Como se pode observar, os espaços da obra O alegre santo da perdiz são 

muito mais diversificados, tornando a cena literária mais dinâmica e intensificando o 
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conflito entre as personagens. A única relação que é pontuada por mais ternura e 

conciliação é a de Maria das Dores com seus filhos.  

Nessa obra, a travessia ocorre por espaços diversos, por diferentes tempos e 

por classes, por identidades sempre em formação. Já em Ponciá Vicêncio, a única 

travessia que não se concretiza é aquela que se esperava entre classes, já que a 

personagem Ponciá não consegue adentrar no sistema, permanecendo à margem, 

apenas refletindo sobre ele.  

É importante ressaltar, sobre Delfina e Maria das Dores, que elas podem ser 

relacionadas aos processos de colonização e descolonização. 

 

Delfina e Maria das Dores representam a própria Zambézia, espaço em que 
transcorrem as ações narrativas do romance. É a Zambézia deflorada pelo 
invasor, colonizada e assimilada. Mas é também a Zambézia da resistência, 
dos palmares de coco, dos Montes Namuli, do berço da humanidade. 
(MIRANDA, 2010, p. 225). 

 

Em Ponciá Vicêncio, a protagonista é uma personagem que preenche muito 

a obra, aparecendo com frequência ao longo dela. Sua infância, adolescência e fase 

adulta são realçadas, principalmente a última, na qual a obra se inicia. A narradora 

revela as dores, o vazio, os questionamentos e o silenciamento da protagonista. 

Em Paulina Chiziane, as personagens são inúmeras, com participação ativa 

na resolução dos problemas, principalmente as mulheres. Apesar de Delfina se 

destacar, as outras personagens femininas possuem participações fundamentais, 

longas e efetivas, e os homens, como Soares, José dos Montes e Simba, surgem 

com atitudes positivas, mas também causam traumas à sua volta. Essas 

características dão mais vivacidade e dinamicidade à obra. 

Em relação ao tempo, seu tratamento é mais psicológico em Evaristo. Os que 

se destacam em Ponciá Vicêncio são o da narrativa, a memória da escravidão 

tanto em nível individual quanto coletivo, quando a narradora, aproveitando-se da 

lembrança de Ponciá, traz para a cena literária a memória de subjugação do povo 

negro antes e após a escravidão. Há também o mítico ligado aos ancestrais.  

Já em O alegre canto da perdiz, o tempo é dinâmico, cronológico, por ser 

histórico: o da guerra colonial e o período pós-colonial. Porém, ele sofre a 
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interferência do mítico, trazido na obra por meio dos mitos do matriarcado, com a 

finalidade de rasurar o momento presente, patriarcal, trazendo de volta o poder 

feminino que foi usurpado à mulher.  

Em Ponciá Vicêncio, o tempo memorialístico tem a função de retomar o 

sofrimento dos negros, refletir sobre ele e mostrar que, mesmo com o fim da 

escravidão, a falta de dignidade dos negros permanece por ausência de inserção 

dessas pessoas na sociedade de classes. Já o tempo em O alegre canto da perdiz 

tem a função de adentrar o presente de injustiças, já que as mulheres perderam o 

poder para os homens, para tentar recuperá-lo como outrora. Há uma união entre as 

abordagens dos tempos nas duas obras, já que, em ambas, projetam melhorias para 

a vida futura das mulheres. 

Em ambas as obras, há a criação de estratégias para o enfrentamento do 

racismo que se configura com roupagens diferentes nas duas. Em Ponciá Vicêncio, 

a protagonista, mesmo se preparando, deixando de ser analfabeta, como a mãe e o 

pai, para ter uma qualidade de vida melhor, não consegue porque o fim da 

escravidão não significou melhoria de vida para os ex-escravizados: não houve 

inserção deles na sociedade. Continuar no campo significava permanecer na 

escravidão; ir para a cidade, não ter espaço digno para morar nem para trabalhar em 

uma sociedade configurada em classes. Já em O alegre canto da perdiz, o racismo 

está configurado como uma exclusão pelo colonizador, que ocupava as instituições 

e os postos de trabalho. Aos negros cabiam a escravidão e a prostituição. Caso 

quisessem sair dessa situação, tinham que se assimilar, mesmo assim não eram 

aceitos por bairros habitados por brancos. Após a independência de Moçambique, 

há tentativa de valorizar os moçambicanos, mas os assimilados ocupam os melhores 

cargos por terem maior escolaridade, e as mulheres são ainda mais discriminadas 

por terem formação acadêmica inferior e serem obrigadas a seguir a tradição. 

Como vimos, a escrita feminina é uma espécie de luta política tanto no Brasil 

quanto em Moçambique, já que a mulher escritora ainda enfrenta uma luta árdua 

para ocupar um espaço majoritariamente masculino, sem contar que, no Brasil, a 

mulher ainda tem de enfrentar o preconceito étnico. 

Em função disso, neste trabalho, procuramos mostrar a importância de se 

estudar o feminino inserido em sua cultura. Nesse viés, a situação da mulher 

moçambicana se distancia daquela da brasileira. Enquanto essa ainda não ocupa 
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lugares de destaque na sociedade em termos econômicos, mas possui certa 

liberdade social no matrimônio, por exemplo, aquela já ocupa espaço de destaque 

na economia e na política, mas precisa se submeter a várias regras da tradição. Isso 

faz com que ela se torne submissa tanto ao homem quanto à própria família. 

Constatamos, também, que, devido ao processo histórico de submissão do 

negro, a discussão sobre literatura negra ou afro-brasileira é fundamental para tentar 

entender quais as saídas que os escritores e críticos tentaram percorrer para falar 

do negro no Brasil e o resgate da memória coletiva negra que foi apagada ao longo 

da história.  

Em relação ao processo de silenciamento, vimos como as situações podem 

ser revertidas através de um contra discurso. Em uma atitude de muita criatividade, 

Conceição Evaristo, por exemplo, transforma aquilo que era negativo em matéria de 

literatura em uma forma de denúncia, para reflexão e reversão do problema. 

Um dos movimentos que contribuíram para o encorajamento dessa busca da 

mulher por espaço é o feminismo negro, surgido após a segunda metade do século 

XX e permanente até hoje, perpetuado em várias nuances, como a intelectual, em 

que estão inseridas as autoras em questão. A literatura, nesse contexto, é 

fundamental para representar os sujeitos femininos silenciados no âmbito cultural e 

identitário, trazendo-os da margem para o centro dos textos que essas autoras 

escrevem, colocando o real em xeque, abalando as estruturas e as verdades 

determinadas.  

Por isso, as obras em estudo e as discussões sobre elas contribuem e muito 

para enriquecer ainda mais um estudo que cresce com muita velocidade e 

qualidade: a situação da mulher na sociedade moçambicana e da mulher negra na 

brasileira e sua inserção na literatura. 

Finalizando nossa reflexão, o objetivo deste estudo foi discutir algumas 

provocações que as obras apresentam para o leitor e não esgotar as possibilidades 

de análise que elas oferecem, dada a sua complexidade. Com isso, esperamos 

contribuir para os estudos das escritas literárias de Conceição Evaristo e Paulina 

Chiziane, enriquecendo, na medida do possível, as fortunas críticas das autoras, 

como também os estudos de literaturas brasileira e africanas de língua portuguesa, 

em especial a que se produz em Moçambique. 
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ANEXO I 

 

TESES SOBRE AS OBRAS E AS AUTORAS EM ESTUDO 

 

Geo-grafias insurgentes: corpo e espaço nos romances Ponciá Vicêncio e 

Becos da memória de Conceição Evaristo, de Ana Maria Martins Queiroz, na 

Universidade Federal de Goiás, em 2017. Ela estuda a relação entre as questões 

sociais, como gênero e raça, e espaciais.  

O comprometimento etnográfico afro-descendente das escritoras negras 

Conceição Evaristo & Geni Guimarães, de Omar da Silva Lima, na Universidade 

de Brasília, em 2009. O autor investiga até que ponto as escritoras brasileiras 

Conceição Evaristo e Geni Guimarães, principalmente em Ponciá Vicêncio e em 

Leite do peito, respectivamente, são comprometidas com a etnicidade 

afrodescendente. Para o autor, as escritoras escrevem sob a “perspectiva do sujeito 

autoral negro comprometido etnograficamente, prezando a visibilidade da Diáspora 

Africana e denunciando o preconceito racial o qual prejudica a tão sonhada 

sociedade, mais justa e igualitária para todos.” (LIMA, p. 9, 2009). 

Entre mares, lares e terras: identidade cultural e contexto pós-colonial em 

Jamaica kincaid, Dionne Brand e Conceição Evaristo, de Márcia Oliveira Silva, na 

Universidade Federal de Pernambuco, em 2017. Foram analisadas, nesse trabalho, 

um total de 12 obras a fim de compreender como Kincaid, Brand e Evaristo 

desenvolvem noções como identidade, memória, diáspora e pós-colonialidade em 

seus textos. 

Similaridades e diferenças: os negros nos Estados Unidos da América e do 

Brasil na visão de Alice Walker e Conceição Evaristo, de Rosa Maria Laquimia de 

Souza, na Universidade de São Paulo, em 2009. Foi feita uma análise comparativa 

de dois romances – The Third life of grannge Copelanel e Ponciá Vicêncio. Sob a 

ótica da crítica literária marxista, esse trabalho propõe-se a apresentar os pontos em 

comum e os pontos divergentes entre as duas sociedades. A autora verifica que a 

cultura opressora dos dois países é tão arraigada, que ambas as escritoras não 

conseguem vislumbrar uma solução plausível para o racismo e para vários outros 

problemas de opressão que se perpetuam através dos séculos. 
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A tradução e a construção de imagens culturais: Ponciá Vicêncio, de 

Conceição Evaristo e sua tradução para o inglês, de Marcela Iochem Valente, na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2013. Houve a análise da 

transposição para o inglês do romance Ponciá Vicêncio, cuja tradução de Paloma 

Martinez foi publicada nos Estados Unidos em 2007. A pesquisadora busca 

compreender o lugar sistêmico ocupado por Evaristo e sua obra nos polissistemas 

culturais brasileiro e estadunidense. 

Mensageiros do sagrado e do profano: diálogos culturais entre as obras de 

Jorge Amado, Gabriel Garcia Márquez, Mayra Monteiro e Conceição Evaristo, de 

Ana Margarita Barandela Garcia, na Universidade Federal de Alagoas, em 2011. Foi 

analisada a presença do sagrado de raízes africanas em quatro romances latino-

americanos: O compadre de Ogum, do brasileiro Jorge Amado; Del amor e outros 

demônios, do colombiano Gabriel Garcia Márquez; Como um mensageiro tuo, da 

cubana Mayra Monteiro, e Ponciá Vicêncio, da brasileira Conceição Evaristo. O 

foco da última análise foi o mito yorubá que permeia as narrativas contemporâneas 

de autoria feminina.  

O belo e o trágico na literatura brasileira contemporânea, de Sílvia Barros 

da Silva Freire, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2018. Foram 

estudados quatro romances: Antonio, de Beatriz Brachvi; Joias de Família, de 

Zulmira Ribeiro Tavares, Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, e Sinfonia em 

branco, de Adriana Lisboa. O foco foi relacionar as transformações das 

personagens e seus corpos, revelando a beleza como uma espécie de 

aprisionamento para as mulheres.  

Perspectivas femininas afro-brasileiras em Cadernos negros (contos): 

Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro e Míriam Alves, de Rodrigo da Rosa Pereira, 

na Universidade Federal do Rio Grande, em 2016. Nesse estudo, foi investigado o 

contra discurso literário da produção contemporânea de autoria feminina afro-

brasileira, especialmente encontrado nos Cadernos negros.  

Nações entrecruzadas: tessitura de resistência na poesia de Conceição 

Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima, de Assunção de Maria Silva e Souza, na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2016. Foi analisada a 

produção literária de Conceição Evaristo (Brasil), Paula Tavares (Angola) e 
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Conceição Lima (São Tomé e Príncipe) no que se refere à estratégia da voz 

feminina e dos segmentos étnico-raciais e aos recursos político-discursivos.  

Crescer nas margens: diáspora, migração e movimento nas obras de 

Conceição Evaristo, Edwidge Danticat e Jamaica Kincaid, da autora Lorena Sales 

dos Santos, na Universidade de Brasília, em 2015. A presente tese analisa as 

aproximações e distanciamentos no processo de formação das protagonistas dos 

romances Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, Breath, Eyes Memory, de 

Edwidge Danticat, Lucy e The Autobiography of my Mother, de Jamaica Kincaid. 

Abraço utópico entre Logos e Sofia em Romances de Paulina Chiziane, 

de Marli Maria Mendes, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 

2009. O trabalho discutiu a possibilidade de conciliação entre os lugares do 

masculino e do feminino, considerados no Ocidente como antagônicos, a partir de 

dois eixos que constantemente se cruzam no trabalho: um procura acompanhar 

historicamente a configuração desses lugares ao longo de vários períodos: grego, 

medieval, moderno e contemporâneo, retomados numa “narrativa reflexiva” que tem 

Logos e Sofia como protagonistas dos embates entre o masculino e o feminino; o 

outro constrói-se a partir de narrativas literárias da escritora moçambicana Paulina 

Chiziane, destacando, particularmente, Niketche: uma história de poligamia 

(2004).  

O ponto e a encruzilhada: a poesia negra rasurando a memória, a história e 

a literatura oficial através da intertextualidade, de Ivana Silva Freitas, na 

Universidade Federal da Bahia, em 2015. A partir do entrelaçamento das 

contribuições dos estudos literários, históricos e culturais, foram levantados e 

analisados mais de 70 poemas negros brasileiros, de diferentes épocas, que 

constituem intertextualidade crítica com memórias, histórias e literaturas 

historicamente consagradas.  

Espaço e heterotopias nas obras de Conceição Evaristo e Geni 

Guimarães, de Denise Aparecida do Nascimento, na Universidade Federal de Juiz 

de Fora, em 2015. Levando em conta a relação do eu com o outro e o lugar de 

ocupação desses sujeitos, além das questões relacionadas à alteridade e 

subalternidade no que diz respeito ao indivíduo marginalizado, principalmente a 

mulher negra, houve um estudo das obras Ponciá Vicêncio e Becos da memória, 
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de Conceição Evaristo; A cor da ternura (1998) e o livro de contos Leite do peito 

(2001), de Geni Guimarães. 

Com quantos retalhos se faz um quilt? – costurando a narrativa de três 

escritoras negras contemporâneas, de Heloísa do Nascimento, na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 2008. Foram estudadas as confluências 

entre romances de três autoras distintas: Paulina Chiziane, Conceição Evaristo e 

Toni Morrison. Partindo de um viés womanista, dois romances de cada escritora 

foram analisados, e suas similaridades, enfocadas, principalmente no que concerne 

ao tratamento dado às personagens femininas.  

Poética das negociações culturais em Paulina Chiziane e Mia Couto, de 

Alexsandra Machado da Silva dos Santos, na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, em 2013. Foram estudadas as obras Balada de amor ao vento e O 

alegre canto da perdiz, da escritora Paulina Chiziane e O último voo do flamingo, 

de Mia Couto, observando como os autores demonstram preocupação com a 

elaboração de uma literatura que pense a respeito da história de Moçambique em 

um universo de negociações sociais e literárias para reconstruir uma identidade 

coletiva e/ou individual. 

O espaço diaspórico nas literaturas africanas de língua Portuguesa, de 

Kleyton Ricardo Wanderley Pereira, na Universidade Federal de Pernambuco, em 

2015. Ele investiga o espaço dinâmico de negociação transcultural de culturas no 

pós-colonialismo. Nesse estudo, foram analisadas sete obras, sendo uma delas 

Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane. 

Entre tralhas e traumas de Guerra: o gesto testemunhal da escritora Paulina 

Chiziane, do autor Tiago Ribeiro dos Santos, na Universidade Federal de Santa 

Catarina, em 2015. Ele analisa Ventos do Apocalipse e O alegre canto da perdiz. 

O foco é o testemunho ficcional que a autora constrói nessas obras. Analisa-se a 

complexa teia de relações mantida entre colonizadores e colonizados e o papel das 

mulheres nessas relações. Investigam-se as ações das militantes e do testemunho 

dessas na ficção, por meio das memórias. 

Entre dois mundos: a loucura feminina nos romances A louca de Serrano, 

de Dina Salústio e O alegre canto da perdiz, de Paulina Chiziane, de Juliana Primi 

Braga, na Universidade de são Paulo, em 2013. Esse estudo versa sobre a loucura 
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não no viés da perda da razão, mas na visão de uma outra razão, muito mais 

sensata do que a vista por todos que julgam as consideradas loucas, que não o são. 

Têm apenas uma visão crítica da realidade que cega e se coloca como a única e 

verdadeira ao longo da existência daqueles que estão à volta das protagonistas. 

Narrativas da moçambicanidade: os romances de Paulina Chiziane e Mia 

Couto e a reconfiguração da identidade nacional, de Maria do Carmo Ferraz 

Tedesco, na Universidade de Brasília, em 2008. Essa obra tem como corpus, além 

de algumas obras de Mia Couto, as seguintes de Paulina Chiziane: Baladas de 

amor ao vento, Ventos do apocalipse, O sétimo juramento, Niketche: uma 

história de poligamia. O estudo versa sobre crenças, conflitos, experiências 

individuais e coletivas e relações entre as comunidades, considerando as diferentes 

tradições culturais desses setores. 

De mitos e silêncios: nas águas do feminino pelos romances de Paulina 

Chiziane, da autora Eliane Gonçalves da Costa, na Universidade Estadual Paulista, 

em 2014. Foram investigados os romances Balada de amor ao vento e O alegre 

canto da perdiz, com a finalidade de questionar os elementos da cultura ligados à 

tradição, bem como os choques culturais desencadeados pela tradição das crenças 

moçambicanas e pelo catolicismo proposto pelo colonialismo. Refletindo sobre a 

função dos mitos e a jornada mítica do herói, a autora discute como Paulina 

Chiziane propõe heroínas capazes de revelar uma nova percepção para o feminino 

e como a tradição e a contemporaneidade modelam as personagens no intuito de 

constituir novas identidades femininas em Moçambique. 

Conceição Evaristo e Paulina Chiziane: escritas de resistência, de Rosália 

Estelita Gregória Diogo, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 

2013. Apesar de a autora analisar na obra o feminino e a etnia, ela foca a resistência 

ao sistema patriarcal, escravocrata e opressor, principalmente nas personagens 

Ponciá Vicêncio, Delfina e Maria das Dores. Além disso, aprofunda muito o estudo 

sobre etnia e memória. 

As pontas de uma estrela: poéticas do silêncio em Macabéa e Ponciá, de 

Cristiane Felipe Ribeiro de Araújo Côrtes, na Universidade federal de Minas Gerais, 

em 2016. A autora fez um estudo comparativo entre os romances A hora da estrela, 

de Clarice Lispector, e Ponciá Vicêncio e o conto “Macabéa, Flor de Mulungu”, 

ambas de Conceição Evaristo. Foi analisado como as personagens se aproximam 
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não apenas pela temática da alteridade, mas também por serem mulheres que, 

excluídas nas grandes cidades, carregam uma mudez peculiar. Por isso, o silêncio, 

devido às ausências, é estudado como potência. 
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