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A construção de uma identidade afro-brasileira 
através das memórias de Conceição Evaristo1 
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Psicóloga – IFPI 

 

 ficção construída pela autora brasileira Conceição Evaristo, de acordo 
com a própria escritora, é construída principalmente através da 
observação, de histórias ouvidas e de fatos assistidos. No romance 

Ponciá Vicêncio (2003), por exemplo, ao apresentar memórias da escravidão, a 
autora traz as histórias herdadas da oralidade, que foram contadas na sua 
infância, o mesmo ocorre em Becos da memória (2006) (MACIEL, 2018). 

Assim, através das memórias presentes em seus romances, Conceição Evaristo 
reconstrói a trajetória das vozes de mulheres negras, refletindo sobre suas 
condições de vida. São, portanto, trabalhos de cunho social que auxiliam na 

 

1 Texto produzido no âmbito do curso Introdução à Literatura de Conceição Evaristo, promovido 

pela Revista África e Africanidades, sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos 
Santos, no primeiro semestre de 2020. 
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construção de uma identidade afro-brasileira (MENDES, 2009), pois a memória 
está a serviço da busca de identidade (RICOUER, 2000). 

“É o que acontece com a protagonista Ponciá, que vive sua busca a partir da 
memória afrodescendente herdada de seus ancestrais, em especial de seu avô 
Vicêncio” (ARRUDA, 2018, p. 01). Para Arruda, a errância de Ponciá, sua 
trajetória do espaço rural para o urbano, se confirma como uma metáfora da 
diáspora. A personagem sai em busca de uma vida melhor na cidade grande, 
mas acaba desterritorializada numa favela. Isso “confirma sua descendência 
escrava na vida difícil que leva, nos sonhos apagados pela discriminação e pela 
marginalização que tanto ela quanto os outros da sua família sofrem” (ARRUDA, 
2018, p. 04). Assim sendo, sua condição de vida atual, continua sendo regida 
pelo passado africano.  

Para Arruda, textos como Ponciá Vicêncio, constituem uma contra-narrativa, pois 
faz emergir uma nova visão, mais crítica, sobre diáspora afro-brasileira 
(ARRUDA, 2018), que tem sido contada ao longo do tempo apenas sob a 
perspectiva do homem branco. Portanto, através da escrita, Conceição Evaristo 
inventa outro futuro para si e para seu coletivo, sendo a memória um instrumento 
que permite romper os silêncios, fazer ecoar vozes, o grito abafado de seu povo 
(EVARISTO, 2006; OLIVEIRA, 2009). 
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