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Introdução

Como “cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de
comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 2003, 297) o contato com os textos
contemporâneos escritos por mulheres nos permite perceber o estabelecimento
de uma via dupla de diálogo, de repercussão e reflexo entre a Teoria Crítica
Feminista e as escrituras ficcionais, no sentido em que ambas revelam o signo
ideológico de oposição binária construído pela patriarquia, visando à reescritura
do signo mulher mediante um novo paradigma de representação.

Sendo assim, os textos escritos por Conceição Evaristo, escritora negra,
nascida em 1946, numa favela situada no alto da Avenida Afonso Pena,
revelam uma condição de opressão e subjugação e propõem uma análise da
sociedade ao deixar transparecer não apenas através da temática, mas
também da própria tessitura do texto enquanto linguagem, um discurso
marcado por vozes periféricas e marginalizadas, excluídas da historiografia
tradicional, por emergirem de culturas diferenciadas. A escritora revela uma
visão de mundo influenciada e marcada inevitavelmente pelo seu sexo, classe
social e raça. Por isso, a protagonista da obra Ponciá Vicêncio, como um
sujeito gendrado, aborda a questão do preconceito principalmente por duas
vias – a do feminino e a da etnia – unindo a elas a questão da classe social.

Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados dados através de
pesquisa bibliográfica sobre os atuais estudos da Teoria Crítica Feminista,
além da análise da obra Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo.

Resultados e Discussão

Para alcançar uma leitura, interpretação e análise que dê conta da obra
de Conceição Evaristo é preciso levar em consideração o termo gênero na
forma como é usado pela crítica feminista. Este termo “vem sendo usado para
designar o significado social, cultural e psicológico imposto sobre a identidade
sexual biológica” (FUNCK, 1994, p.21) e por isso sua aplicação como categoria
de análise é de suma importância, pois embora a questão da mulher tenha as
suas particularidades enquanto discurso, ela não pode ser separada da
totalidade das minorias, pelo fato de que são todas vozes periféricas,
marginalizadas e excluídas.

Conclusões



O termo gênero é de suma importância para a análise da obra Ponciá
Vicêncio, pois por meio de uma escrita crítica feminista, ao mostrar a situação
diaspórica dos dois irmãos, que se deslocam do meio rural para o urbano, o
texto desconstrói os juízos de valor apoiados em oposições binárias ao mostrar
a dificuldade que ambos enfrentam devido à sua etnia. A obra relata a
dificuldade que tanto o personagem masculino Luandi, como a feminina
Ponciá, enfrentam na busca de uma nova vida na cidade. Os dois são irmãos,
negros descendentes de escravos e pobres e sendo assim estão imersos no
mesmo contexto social e cultural. Portanto, ao focalizar a representação da
mulher nessa narrativa, percebe-se que seu horizonte de escolhas é muito
mais reduzido e que ao preconceito étnico e social dirigido a ela soma-se o fato
de ser mulher. Por isso, acredito ser na identidade biológica de Ponciá que o
contexto social e cultural, do qual as duas personagens fazem parte, toma toda
a sua força, mostrando que a realidade opressora e excludente repercute de
forma muito mais intensa no sujeito feminino.
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