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RESUMO: Esta comunicação propõe o estudo de uma prática recorrente na literatura 
contemporânea das Américas: revisões da escravidão escritas, contemporaneamente, por 
escritores negros das Américas, nas quais distingue-se a presença de ideal libertário semelhante 
ao que mobilizou as  defesas quilombolas. Pensa-se, especialmente, a práxis de uma escrita de 
resistência, lugar transgressivo de manutenção e difusão da memória e identidade 
afrodescendente a partir do olhar do negro sobre a escravidão de direito (=histórica) e de fato 
(novas formas sociais e políticas da escravidão). Após definir, em seu sentido denotativo e 
conotativo os termos quilombismo e maroonage, a comunicação prossegue por analisar como o 
ideal quilombola se faz presente em textos de três escritoras contemporâneas: a brasileira 
Conceição Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003), a jamaicana Michelle Cliff (Abeng, 1984)  e a 
americana Gayl Jones (Corregidora, 1975). A análise do ideal libertário quilombola apoia-se 
sobretudo em reflexões de Abdias Nascimento e de Beatriz Nascimento. 
 
Palavras-chave: Quilombismo. Maroonage.. Abeng. Ponciá Vicencio. Corregidora.  
 

  Propõe-se aqui o estudo de narrativas perpassadas por uma mística quilombola escritas, 

contemporaneamente, por escritores negros das Américas. Uma vez que a presença negra em 

solo americano remete ao sequestro transatlântico e à prática da escravidão em diferentes 

regiões de cada país e do continente americano, desafia e impossibilita uma narrativa una, 

nacional ou continental. A possibilidade analítica aqui proposta não se apoia, tampouco, em um 

critério historiográfico: decorre, antes, da recorrência de um tema na literatura negra 

contemporânea das Américas: o ideal de liberdade e dignidade, especialmente como contraposto 

à prática da escravidão, em seu viés histórico e em suas formas contemporâneas de 

despossessão econômica e injustiça social.  

 Pensa-se, especialmente, a práxis de uma escrita de resistência, lugar transgressivo de 

manutenção e difusão da memória e identidade afrodescendente a partir do olhar do negro sobre 

a escravidão de direito (histórica) e de fato (novas formas sociais e políticas da escravidão). 

Especialmente para os povos colonizados, a arte torna-se lugar de recriação e resistência, 
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apresentando fatos e interpretações novas de uma história anteriormente apenas contada pela 

voz e pelo olhar do colonizador. Inicialmente, definem-se, em seu sentido denotativo e 

conotativo, os termos quilombismo e maroonage a partir do contexto das rebeliões escravas 

verificadas em todas as Américas; a comunicação prossegue por analisar como o ideal 

quilombola se faz presente em textos de três escritoras contemporâneas: a brasileira Conceição 

Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003), a jamaicana Michelle Cliff (Abeng, 1984) e a americana Gayl 

Jones (Corregidora, 1975). 

 

O fenômeno do quilombismo nas Américas 

A presença de sociedades coloniais escravocratas foi um fenômeno presente dos 

séculos XVI a XIX em todas as Américas, desde o norte, chegando até o atual Canadá,  

até o sul da Argentina e do Uruguai. Vindos de múltiplas origens do território africano, 

os negros que aportaram a essas sociedades coloniais trabalharam em fazendas e 

engenhos, tendo sido essenciais ao cultivo da cana de açúcar, e de outros cultivos, como 

algodão, café, milho, arroz, e mandioca; além disso, serviram como mineradores e 

pastores. Dada a violência da captura desses negros, sua privação de liberdade e 

trabalho duro, frequentemente acompanhado de chicotadas, açoites, troncos e prisões, as 

sociedades escravistas das Américas conheceram várias formas de protesto, dentre as 

quais a fuga e formação de comunidades que propiciassem aos negros escravos a 

possibilidade de vida digna e livre. Esses escravos fugitivos foram conhecidos como 

cumbes na Venezuela, palenques na Colombia; bush negroes na Guiana holandesa 

(atual Suriname); maroons na Jamaica, Caribe inglês e sul dos Estados Unidos; 

cimarróns no Caribe espanhol, princalmente Cuba e Porto Rico. (GOMES, 2015). O 

termo cimarrón, do qual deriva maroon, significava originalmente “aquele que vive no 

topo das montanhas”. Cimarrón  foi primeiro empregado com referência aos animais 

fugidos que retornavam ao seu estado selvagem: posteriormente, a palavra passou a 

designar comunidades de fugitivos e/ou de escravos fugidos de seus senhores.  

No Brasil, agrupamentos de escravos fugidos foram inicalmente denominados 

mocambos e depois quilombos. Mocambos, ou mukambu em kimbundu e kicongo 

(línguas de varias partes da Africa Central) significava pau de fieira, tipo de suporte 

com forquilhas utilizado  para erguer choupanas nos acampamentos. O termo quilombo  

designava, na África Central, acampamentos improvisados, utilizados para guerras ou 

mesmo apresamento de escravizados.  No século XVII a palavra também era associada 

ao guerreiros imbangala e seus rituais de iniciação, através do qual incorporavam jovens 
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de várias linhagens à sua sociedade. Assim compreendido, Kilombo apontava tanto para 

a instituição em si, como para os indivíduos que se incorporavam à sociedade 

imbangala. (NASCIMENTO, B., 2006). 

No Brasil, no século XVIII, documentos usam o termo com referência a 

qualquer agrupamento de cinco ou mais negros fugidos; no Código de Processo Penal 

de 1835 é empregado no sentido de velhacouto. Contrasta com esses conceitos o 

significado do termo para os negros aquilombados, para os quais representa reunião 

fraterna, livre, caracterizada por princípios de solidariedade e cooperação mútua. 

Conforme Beatriz Nascimento (2006, p.122),  no final do século XIX quilombo recebe 

“o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão. Sua mística vai 

alimentar o sonho de liberdade de milhares de escravos”, frequentemente alimentada 

pela retórica abolicionista. A partir dos anos 1970, quando se verifica a reorganização e 

revitalização do negro brasileiro, o modelo quilombista, como descreve Abdias 

Nascimento, opera como “ideia-força”, “energia” (NASCIMENTO, A., 2002, p. 204), a 

qual instiga projetos que visam promover a justiça social e a igualdade e, pois, a 

dignidade do negro. 

 

O quilombismo na literatura das Américas: Corregidora,  Abeng  e Ponciá Vicêncio  

  Nesta seção analisa-se como o ideal libertário implícito na noção de quilombo 

que anima revisões da escravidão na literatura negra das Américas. Para este fim, faz-se 

a leitura dos três romances que integram o corpus deste trabalho, evidenciando as 

diferentes nuanças que a “ideia-força” quilombola assume em cada texto. 

 Corregidora, obra de estreia de Gayl Jones, narra a história de quatro gerações 

de mulheres da família Corregidora, nome que é herdado do senhor de escravos ao qual 

as duas primeiras gerações serviram no Brasil. A protagonista, Ursa Corregidora, cresce 

ouvindo a história de abuso sexual e violência (incitação à prostituição, estupro e 

incesto)  a que sua  bisavó e avó foram submetidas  sob o mando de Simon Corregidora, 

um senhor de escravos português que habitava no Brasil. Uma vez que os documentos 

que atestavam a existência da escravidão no Brasil foram queimados, a linha matrilineal 

de Ursa – bisavó, avó, mãe e filha- tem como propósito maior manter viva essa história 

de abuso e tortura (a qual exemplifica e simboliza tantas outras  histórias de abuso 

contra o corpo da mulher escrava no Novo Mundo) através das narrativas que passam de 

mãe a filha. Por isso, crescem sendo incentivadas a produzir gerações (“make 

generations”) que testifiquem as brutalidades de que foram vítimas. 
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  A narrativa remete ao contexto histórico da queima de documentos levada a efeito por 

decisão de Rui Barbosa.  Na qualidade de ministro da Fazenda de Deodoro da Fonseca em 

despacho de 14 de dezembro de 1890,   Rui Barbosa, autorizou a  destruição de todos os 

livros de matrícula, documentos e papeis referentes à escravidão existentes no 

Ministério da Fazenda, de modo a impedir qualquer pesquisa que visasse a indenização de ex-

proprietários de escravos; a ordem que viria a ser cumprida cinco meses depois, a partir de 

circular datada de 13 de maio de 1891. (INDENIZAÇÃO, s. d.) 

 É justamente porque desde a infância, assentada ao colo de sua avó, Ursa ouve da 

importância de “fazer gerações” que, quando, a partir da agressão do marido, sofre queda, 

aborta e  é submetida a  histerectomia, algo mais que o útero é arrancado dela. Nesse contexto, 

em que a manutenção da memória traumática da violação e brutalização torna-se um 

dever transgeracional, a procriação, muito mais do que mera função biológica, 

corresponde a um ato de resistência, à garantia da manutenção memorial de um fato que 

não deve ser esquecido. Mesmo depois da abolição, e longe do Brasil, na América, as 

Corregidora ainda sentem essa compulsão: como Spira (2013) percebe, a fixação na 

procriação por parte dessas mulheres as mantêm presas ao corpo-procriação da economia 

escravocrata. Ursa, em especial mantém-se presa ao passado, envolvida em  relações abusivas, 

tanto com Mutt como com Tadd: reproduz, mesmo à distancia temporal e geográfica, o padrão 

de abuso sexual a que suas predecessoras  tinham sido submetidas quando escravas.  Outra 

evidência do poder do senhor de escravos ainda sobre ela é, como Spira ainda registra, a 

manutenção do nome Corregidora em ambos os casamentos. 

 Ao fim do romance, quando Ursa reata com Mutt e decide não replicar a atitude 

de amor e ódio que a bisavó mantivera com Corregidora, o leitor pode vir a imaginar  

que se liberta dos traumas que a impediam de viver a vida, repetindo comportamentos 

escravizantes do passado. Digna de nota, também, é a resistência através da música: 

cantora de blues, a protagonista faz da canção o meio através do qual se afirma em meio 

às desilusões. Tal como busca nova vida, esforça-se por produzir uma canção nova, “[...] 

A new world song. A song branded with the new world” (JONES, 1975, p. 59) 

 Embora Corregidora faça alusão à resistência no quilombo, a vivência deste último  

não é retomada ao longo da obra; já em Abeng, romance de Michelle Cliff publicado em 

1984, a escravidão e resistência nos quilombos (maroonage,  no contexto  da obra, 

conforme o vocábulo em uso no contexto do Caribe inglês) é bastante presente, a 

começar já do título da obra:  “abeng” refere-se à concha assoprada para chamar os 

escravos ao trabalho ou para a comunicação entre eles, à distância.  
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Especial destaque é concedido, em Abeng, à líder maroon Nanny, a qual é 

descrita como majestosa, dotada de grande capacidade de comando e de resistência aos 

ingleses, e considerada a real soberana da ilha, ao invés da rainha inglesa imposta pela 

administração colonial. A narrativa acompanha a conquista da Jamaica espanhola pelos 

ingleses, os 180 anos de resistência maroon à coroa britânica, a batalha final entre as 

tropas de maroons em Nanny Town, a traição dos negros aquilombados por um negro 

aliado à metrópole, e o assassinato de Nanny.  

Como esta é uma história normalmente não exposta nos bancos escolares, o 

romance apresenta uma contranarrativa sequestrada aos negros, a qual demora-se na 

lista de outras omissões/distorções históricas deliberadas que roubam-lhes a 

possiblidade de construção identitária mais positiva. Dentre estas, figuram o 

desconhecimento acerca dos reinos dos Ashanti e de Daomé, de onde a maioria de seus 

ancestrais procederam, o contraste entre a escravidão praticada pelas sociedades tribais 

africanas e a organizada pela Royal African Company de Londres, a natureza 

extremamente brutal da escravidão na Jamaica, a taxa de mortalidade dos escravos e  os 

castigos corporais a eles infligidos, o estímulo à divisão entre os negros através da  

prática da traição. Esta última é presentificada, no romance, através da figura de Kishee 

e Cudjoe, no contexto dos episódios finais da Segunda Guerra Maroon. Após liderar seu 

povo através das Blue Mountains, Nanny encontra-se com seu irmão Cudjoe em um 

lugar seguro e autoriza Kishee a inteirá-lo acerca de seus planos: unirem-se aos 

Leeward Maroons contra os britânicos com a ajuda dos índios Miskitos, através dos 

quais os Windward Maroons tinham feito contato com o governador espanholComo 

Cudjoe rejeita essa oferta de aliança, retorna seu território.  

Não muito depois Nanny é assassinada (traída por Kishee); Cudjoe assina um 

tratado de paz com o governador britânico. Segundo a versão apresentada no romance, 

Cudjoe teria prometido entregar rebeldes à Coroa. O fim do relato é contundente: “He 

and his followers became known as the King´s Negroes. Some said he had tired of fi 

ghting. Others that he wanted to consolidate his power” (CLIFF, 1984, p. 21-22). O 

nome Massa Cudjoe, dado ao porco selvagem de Miss Mattie morto por um tiro não 

intencional de Zoe, adolescente amiga de Clare, lembra, pois, uma identidade 

enfraquecida, ambivalente, afetada e cindida em suas lealdades.  

.  “There is absolutely no doubt that she actually existed. And the ruins of her 

Nanny Town remain difficult to reach” (CLIFF, 1984, p. 15), o narrador onisciente 

avalia. Ao negar a dúvida – e, portanto, inseri-la no texto – a afirmação obliquamente 
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situa a líder maroon a meio caminho entre rebelde e mito, reproduzindo o lugar ocupado 

por essa mulher no imaginário jamaicano.  Independente de qual tenha sido o real status 

dessa escrava, sua figura, como Brown (s. d. ) lembra, é símbolo da duradoura 

sobrevivência do legado cultural dos Ashantis na Jamaica, e uma alentadora promessa 

afrodiaspórica para uma população que vivenciou um regime de subserviência e 

dominação.  

 Tornar-se sujeito ou assujeitar-se, ser dominado ou resistir a variadas formas de 

dominação, política e cultural  é, ainda, associado a modelos de liderança que remontam 

a Nanny e sua irmã. A narrativa de origens exposta no romance diz: “In the begining 

there had been two sisters – Nanny and Sekesu. Nanny  fled slavery. Sekesu remained a 

slave. [...] It was believed that all island children descended from one or the other.” 

(CLIFF, 1995, p. 96).  

Se, como o romance de Gayl Jones, o texto de Michelle Cliff denuncia a 

influência duradoura da escravidão sobre os corpos e mentes dos escravos e seus 

descendentes, o faz de maneira diversa: ao invés de narrativa sempre renovada de 

trauma e violência, da qual as escravas e suas descendentes têm dificuldade de se 

dissociar, Abeng enfatiza a necessidade de conhecimento do passado para orientação no 

futuro, e formação de modelos positivos que facilitem a assunção de autoimagem 

positiva. 

Tanto Corregidora como Abeng retrocedem do passado colonial  a um presente 

em que a realidade histórica da vivência escrava ainda repercute intensamente; caminho 

similar é traçado em Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. O romance narra a 

história da protagonista homônima, uma história de resistência que, embora remetendo à 

escravidão de direito, sublinha a existência e persistência de uma escravidão de fato.  

 A história retrocede ao tempo em que o avô de Ponciá, escravo, enlouquece, 

mata a esposa e tenta suicidar-se depois de ver quatro de seus filhos serem vendidos em 

plena vigência da Lei do Ventre Livre. O pai, quando criança e já no período posterior à 

Lei Áurea, atuava como pajem do filho do patrão, ficando de quatro para que o menino 

montasse a cavalo nele; um dia, até aparou com a boca o mijo do sinhô-moço. A 

passagem retoma de forma ampliada e crua a cena do menino Brás Cubas, de Machado 

de Assis, o qual, voluntarioso e egoísta, montava e vergastava o moleque Prudêncio, 

que fazia de cavalo. Tanto o pai como o irmão de Ponciá servem ao senhor Vicêncio, 

ausentando-se por longos períodos de casa, o que faz com que a menina passe a maior 

parte do tempo somente com a mãe. 
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Os Vicêncio – o nome, derivado do senhor de escravos, reinscreve 

constantemente sua dependência dele – habitam em casa humilde, distanciada da casa 

grande, como distanciados da casa grande costumavam ser os aposentos dos escravos: a  

geografia do local faz lembrar e reafirma a geografia escravista, e a história se repete. 

   A ida de Ponciá para a cidade grande representa uma tentativa de  rompimento 

do ciclo: deseja um bom emprego, que lhe permita comprar casa, casar e melhorar  a 

vida de seus familiares. Tudo o que obtém é um subemprego e um barraco em bairro 

afastado; o casamento é frustrante: o marido, incapaz de compreender seus silêncios, é 

por vezes violento. Outro sonho frustrado é a possibilidade de ser mãe, já que nenhum 

de seus filhos sobrevive. Desiludida, deprimida, Ponciá acaba enlouquecendo. Já o 

irmão, Luandi, é pouco mais bem sucedido: ao mudar-se para a cidade grande torna-se 

soldado, profissão que, imaginava, traria consigo o poder do mando; não enriquece, 

porém, como almejava; ao final da história, quando se reencontra com a mãe e a irmã, 

descobre, ao observar esta última, que verdadeiro poder viria de autorar a própria vida e, 

em comunidade, ajudar a construir  história dos seus.  

  Ponciá Vicêncio registra, assim, a memória de uma dor que é física e moral, 

individual e coletiva, expondo a continuidade da escravidão, e suas consequências 

físicas, psicológicas e econômico-sociais. Como Ponciá intuíra, quando ainda não 

ensandecida,  o ato tresloucado do avô de nada 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 
bataghas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova 
vida. (EVARISTO, 203, p. 83).  
 
 

Conclusão 

 Embora a narrativa da escravidão histórica seja narrada em diferentes 

perspectivas nos romances estudados e, apesar de, ainda, variar a intensidade com que o 

fenômeno quilombola é enfocado em cada um deles, ainda assim um inquestionável 

ideal libertário perpassa a todos eles. 

Escritos ao longo de um perídodo de três décadas, os romances exemplificam a 

persistência com que a discussão do direito à liberdade tem-se constituído em forma de 

exame e reavalização crítica da história negra na América e da contribuição dessa etnia 

para a formação cultural do continente. Tal discussão é exponenciada em face da 
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violência com que a escravidão, em suas diferentes formas, atingiu a cada um dos 

protagonistas, bem como a outros personagens de cada uma dessas obras. 

A revisão da história colonial jamaicana, como a efetuada por Michelle Cliff, ou 

da escravidão em terras brasileiras levada a efeito por Gayl Jones e Conceição Evaristo 

equivale a uma prática de redescoberta identitária, baseada em um recontar do passado.  

Ao contrário de textos aos quais Fanon (1963) se refere como expressando o que chama 

de lógica pervertida da colonização, a qual se volta para o passado dos povos oprimidos, 

distorcendo-o e desfigurando-o a ponto de destruí-lo, os textos aqui estudados apresenta 

uma contranarrativa oculta, capaz de fornecer modelos positivos e, assim, empoderar os 

descendentes de escravos.  Tais atos de redescoberta imaginativa, como Hall (1996, p. 

69) observa, são instrumentais em construir uma coerência imaginária à experiência da 

dispersão e da fragmentação, a qual, como o autor ressalta, “é a história de todas as 

diásporas forçadas” (1996, p. 69).  Dessa forma, tais textos, como Hall ainda propõe, 

constituem-se em recursos de resistência que restauram uma plenitude originária, a qual 

se contrapõe à historia oficial. 
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