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Introdução

O presente trabalho visa mostrar a religião candomblé como descobrimento de um

pertencimento cultural brasileiro. Para isso, focalizo a manifestação dessa religião na obra Ponciá

Vicêncio (2003), da escritora Conceição Evaristo.

A obra Ponciá Vicêncio é constituída por um narrador onisciente e onipresente, por vezes

sendo até a personagem protagonista que nos conta a história dos descendentes de escravos que

após a abolição da escravatura cultivaram terras sendo denominados quilombolas. Nesta narrativa a

protagonista está em busca de condições sociais melhores para si e para o seu povo. Nessa busca,

Ponciá decide ir para a cidade grande.

Este trabalho tem como objetivo discutir acerca do discurso oficial histórico e a história

construída no plano ficcional e, através desse entrecruzamento repensar no plano real as políticas

responsáveis para os descendentes de escravos.

Metodologia

O estudo possuiu caráter bibliográfico, pois a partir da leitura da obra narrativa Ponciá

Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo, confrontará reflexões teóricas sobre personagem, mitos

dos Orixás, discurso histórico e resistência cultural. Para tal reflexão serão estudados os teóricos

Raul Lody, Reginaldo Prandi, Paul Ricouer, Pierre Verger e Rita Chaves.

Resultados e Discussões

Os resultados foram alcançados através da confrontação de leituras teóricas relacionadas

com os temas desenvolvidos na obra literária Ponciá Vicêncio. O estudo focalizou a protagonista da

obra e através desta observou-se o apelo à religião originária da África, o candomblé, como

resistência e pertencimento cultural africano no Brasil, pós-abolição da escravatura. As discussões

levam também a identificar a reivindicação da identidade cultural de uma etnia, por meio da

valorização dos costumes dos antepassados e a reafirmação de uma cultura, no plano social, que foi

discriminada pela lógica do pensamento Ocidental.

Conclusões



Nesta obra, a busca é pela identidade e o pertencimento social de Ponciá (a protagonista) e

de todos aqueles que buscam condições justas de vida. Quando Ponciá rememorava a sua vida, ela

na verdade está remontando a sua história e dando sentido a sua existência. A escolha do narrador

em colocar como plano de fundo a religião candomblé é uma forma de resistência sobre a memória

que não pode ser esquecida, daqueles que não tiveram a escolha de seus caminhos. Como destaca

Paul Ricoeur, “a individuação pelo horror, - a condição dos negros pós-abolição, por exemplo, - a

qual estamos particularmente atentos, permaneceria cega como sentimento, sem a quase-

intuitividade da narrativa de ficção” ( RICOEUR, p. 327). É a ficção que dá olhos ao narrador

horrorizado, fazendo com que acontecimentos cruciais não caiam na vala comum da história.
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