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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo uma leitura crítica dos romances Amada, Jazz e 

Paraíso, da autora norte-americana Toni Morrison, para mostrar a forma como 

nesta trilogia a representação da realidade absurda do sofrimento do povo negro 

norte-americano e a história de sua resistência transitam entre a metaficção 

historiográfica e o realismo fantástico. 

Nesses romances, a voz feminina centra atenção nas experiências de mulheres que 

viveram (e de certa forma ainda vivem) à sombra de um passado de escravidão. 

Entre o racismo e o sexismo, as protagonistas dos romances são, para se usar uma 

expressão do último romance da trilogia, “Evas negras”, em contextos paradoxal-

mente insólitos e banais. O recorte temporal é o Pós-Emancipação dos escravos nos 

anos de 1870 e os movimentos sociais pelos direitos dos negros, em 1920 e em 

1970, quando os Estados Unidos da América viviam, respectivamente, a Recons-

trução, as grandes migrações dos ex-escravos do Sul para o Norte, a conquista de 

Direitos Civis e a segunda onda do feminismo. Em todos esses períodos, mesmo 

livres, os afro-americanos continuaram vivendo grandes desigualdades sociais, 

econômicas e de direitos civis reais. 

Os pressupostos teóricos que fundamentam nossa análise consistem nos estudos 

sobre o romance pós-moderno de Linda Hutcheon; a noção de verdade como cons-

truto linguístico de Hayden White; o realismo fantástico de Tzvetan Todorov, Irène 

Bessière, David Roas e Pampa Arán; a teoria da ironia, segundo Linda Hutcheon; e 

sobre o feminismo nos reportamos às reflexões de bell hooks (2015) e Deborah 

Gray White (1999). 

Palavras chave: Amada. Jazz. Paraíso. Metaficção historiográfica. Realismo 

fantástico. 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to present a critical reading of the novels Beloved, 

Jazz and Paradise, by the North-American author Toni Morrison, to show the form 

through which, in this trilogy, the representation of the sufferings of the Afro-

American people and the history of their endurance move between 

Historiographical Metafiction and the Fantastic Realism. 

In these novels, the female voice focuses attention on the experience of women who 

lived (and under a certain point of view still live) in the shadow of past slavery. 

Between racism and sexism, the protagonists of the novels are, to use an expression 

from Morrison’s last novel of the trilogy, “Black Eves”, in an unusual but 

paradoxically mundane context. The period covered by the stories in these books is 

that of the Post-Emancipation of the slaves in the 1870s, and the social movements 

for black people’s civil rights, in the 1920s and in the 1970s, respectively, when the 

United States of America lived the Reconstruction Era, the great migrations of 

former slaves from the South to the North, the conquest of the Civil Rights, and the 

second wave of feminism. In all these periods, although free, the African-American 

people continued living under big and real social, economic and civil rights 

inequalities. 

The theoretical assumptions, which are the framework of this study, are the theory 

on the post-modern novel by Linda Hutcheon; the notion of truth as a linguistic 

construct, by Hayden White; the fantastic realism, by Tzvetan Todorov, Irène 

Bessière, David Roas and Pampa Arán; the theory of irony, according to Linda 

Hutcheon; and, on what concerns feminism, we refer to the studies of bell hooks 

(2015)  and Deborah Gray White (1999). 

Keywords: Beloved. Jazz. Paradise. Historiographical Metafiction. Fantastic 

realism. 
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Esta não é uma história para passar adiante. 

Toni Morrison, Amada 

Tem alguma coisa faltando aí. Alguma coisa malévola. Alguma coisa mais 

que se precisa inventar antes de conseguir entender. 

Toni Morrison, Jazz 

Tinha chegado ao ponto em que a objetividade era uma piada, um sonho, 

uma violação da lei que a deixava roendo as unhas de frustração. Quem eram 

aquelas mulheres que, como sua mãe, tinham só um nome? 

Toni Morrison, Paraíso 



INTRODUÇÃO 

Amada, Jazz e Paraíso são os romances de uma trilogia em que Toni Morrison 

reelabora a história de afro-americanos na sua convivência com a escravidão, com 

as leis segregacionistas e com diferentes formas de preconceitos e resistências. O 

recorte temporal é o da Pós-Emancipação dos escravos nos anos de 1860, quando, 

mesmo livres, os afro-americanos continuaram vivendo grandes desigualdades 

reais. 

A crítica tem se debruçado sobre a análise dos três romances no sentido de 

encontrar os pontos em que eles se entrelaçam para formar uma trilogia, como a 

designou Toni Morrison. Procuram-se a priori as conexões em termos de 

justaposição de personagens e cenários que possam marcá-los e distingui-los dos 

outros romances da autora. 

Em The Story of Jazz: Toni Morrison’s Dialogic Imagination, Justine Tally, 

professora de Literatura Americana e pesquisadora da obra de Toni Morrison há 

mais de 20 anos, reporta-se a esse interesse da crítica: 

Depois do sucesso imediato e esmagador de Amada (1988), o romance de Toni 

Morrison excruciantemente lírico sobre a escravidão e suas consequências, a 

publicação de Jazz (1992), seu sexto trabalho ficcional e segundo da trilogia 

projetada, fez com que comentadores e críticos se apressassem em descobrir 

as ligações com o primeiro romance.1 2(TALLY, 2001, p.1) 

Segundo Toni Morrison, a aproximação entre Amada, de 1987, e Jazz, de 1992, 

encontra-se em um projeto literário em que ela desenvolve o tema “amor”: 

1 No original: After the immediate and overwhelming success of Toni Morrison’s excruciatingly lyrical 

novel of slavery and its aftermath, Beloved (1988), the publication of Jazz (1992), her sixth fictional work 

and second in the projected trilogy, sent reviewers and critics scurrying to discover its ties to the former 

novel. (TALLY, 2001, p.1)  
2 As traduções de citações em inglês, quando não diferentemente indicadas, são todas nossas. 
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Amada liberou uma porção de ideias sobre a maneira e a natureza daquilo que 

podia ser valorizado sob coação e sobre a deformação emocional imposta por 

uma sociedade escravocrata. Uma dessas ideias – o amor como um perpétuo 

luto (assombrado) – me levou a considerar uma ideia paralela: como esses 

relacionamentos foram alterados, mais tarde, sob (ou por) um certo grau de 

liberdade. […] Depois de Amada, focalizado no amor materno, eu queria o 

amor de casal – a reconfiguração do self nessas relações; a negociação entre 

individualidade e compromisso recíproco. O amor romântico me parecia uma 

das marcas dos anos 1920 e o jazz o seu motor. (MORRISON, 2009b, p.10-

11)3 

Nessa perspectiva, então, poderíamos dizer que em Amada, a autora trata do 

amor maternal, o qual é “muito espesso”; em Jazz, ela aborda o amor romântico; e, 

em Paraíso, o amor pela tradição, pelo passado, pela manutenção da pureza, tanto 

moral quanto racial. De acordo com Justine Tally (1999), o plano inicial de 

Morrison era dar o título Amada para todos os romances da trilogia. Mas, foi 

dissuadida pelos editores, que não acharam a ideia muito comercial. 

Embora o assunto “amor” esteja presente nos três romances, não podemos 

afirmar que essa seja uma marca suficientemente forte para determinar a ligação 

entre eles. Outros romances de Morrison também fazem uma representação do 

amor, em suas múltiplas dimensões. Há, inclusive, um romance, de 2012, cujo título 

é Amor. 

Nossa intenção, portanto, não é fazer uma discussão acerca desse tema na 

sociedade ocidental, especialmente, na sociedade afro-americana. Trataremos, 

nesta pesquisa, do projeto narrativo de Toni Morrison na composição da trilogia. 

Nesse sentido, Amada, Jazz e Paraíso são construídos artisticamente, de forma a 

fazer uma representação da condição da mulher negra norte-americana, em 

diferentes tempos e espaços, através de uma confluência de vozes e visões, que 

3 Os romances da trilogia serão citados no corpo do texto a partir das traduções de José Rubens 

Siqueira, para a editora Companhia das Letras. Quando necessário, citaremos os originais em inglês 

em notas de rodapé. Doravante, para simplificar, adotaremos, nas citações, as abreviações A – para 

Amada; J – para Jazz e P – para Paraíso; seguidas do número da(s) página(s). 
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quebram as fronteiras narrativas, como se observa nos romances de caráter pós-

moderno. 

Em A condição pós-moderna, publicado em 1979, Jean-François Lyotard 

afirma que a crise de conhecimento nas sociedades ocidentais é a principal 

característica da pós-modernidade. O filósofo defende a diferença e a pluralidade, 

em detrimento das teorias e métodos totalizantes e universalizantes. Entendida 

como “um estado de incredulidade em relação às metanarrativas” (LYOTARD, 

1998, p. XVI), a pós-modernidade caracteriza-se pela multiplicidade de narrativas, 

que não pretendem apresentar verdades absolutas. 

O propósito de Toni Morrison de reescrever a história do afro-americano 

perpassa por esse conceito de pós-modernidade. Ela faz isto através de uma 

estratégia narrativa em que se entrecruzam várias perspectivas, de forma a compor 

diversos retratos da subjetividade da mulher negra norte-americana. 

Além dos aspectos mencionados, a estratégia principal que faz da trilogia 

exemplos de romances pós-modernos é o fato de a enunciação partir das margens, 

precisamente da noção de “ex-cêntrico”. As personagens, também marginais, ex-

cêntricas, ganham a posição de protagonistas. Morrison dá voz à mulher negra, e, 

assim, possibilita a visibilidade de outras formas de existência feminina. Sua 

narrativa representa – contrariando Gayatri Spivak (2014) – uma voz que se ergue 

e figura como expressão de resistência. 

As narrativas de Morrison transitam entre a metaficção historiográfica4 e a 

apresentação do realismo fantástico, numa composição cuja voz é predominante 

4 Sobre a metaficção historiográfica escrevi dissertação de mestrado com o título: A retórica da 

metaficção historiográfica: Scliar e Doctorow, orientada pela professora Dra. Maria Luiza 

Labossière de Carvalho, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da 

Faculdade de Letras da UFG, em 2004. Nesta tese me reporto ainda a Linda Hutcheon (1991), 

porém, diferentemente da pesquisa anterior, estendo as reflexões para a teoria e a crítica feminista. 
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feminina. Uma voz historicamente marcada pelo silêncio, pelas margens duplas de 

ser mulher e ser negra, e, muitas vezes, assinalada também pela pobreza.  

A voz feminina, nos romances em estudo, constitui-se na pluralidade de vozes 

e consciências, em uma intrincada cadeia de polifonia e intertextualidade. 

A polifonia é um conceito utilizado por Mikhail Bakhtin, na análise que ele faz 

da obra de Dostoiévski. Para o teórico, as múltiplas vozes e consciências que se 

fazem ouvir nos romances são equipolentes5, ou seja, as personagens são dotadas 

de voz e consciência independentes do autor. As personagens são seres individuais, 

com suas próprias convicções filosóficas e ideológicas. 

A intertextualidade tem origem no conceito de dialogismo de Bakhtin: “sob as 

palavras de alguém ressoam as palavras de outrem” (1993, p. 138-139). Nesta 

perspectiva, os textos são repletos de fragmentos de outros textos, implícita ou 

explicitamente, de forma que o novo texto, assimila, contradiz, parodia, reverbera 

ironicamente, entre outras possibilidades. 

Embora predominantemente nos debrucemos sobre o projeto literário que faz 

de Amada, Jazz e Paraíso uma trilogia, segundo a linha da poética, nos 

reportaremos às vezes a estudos culturais acerca dos conceitos de raça e do 

feminino, especialmente da mulher negra, afro-americana. Afinal, os romances de 

Morrison são exemplos de uma literatura intencionalmente política e artisticamente 

planejada, como descreve a autora, no prefácio do romance Sula, publicado em 

1973, sua “sensibilidade como altamente política e apaixonadamente estética” 

(MORRISON, 2004b, XIII). 

                                                           
5 O significado de “equipolentes” explica o tradutor de Problemas da poética de Dostoiévski, em 

nota de rodapé, são as vozes e consciências “plenas de valor, que mantêm com as outras vozes do 

discurso uma relação de absoluta igualdade como participantes do grande diálogo” (BAKHTIN, 

1981, p. 2). 
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O diálogo entre duas formas de recriação da realidade possibilita uma 

representação densa da história do afro-americano, materializada no cotidiano 

ordinário dos sujeitos. Um cotidiano ordinário, porém marcado pelas histórias 

apavorantes e inverossímeis, tais como a da mãe que degola a filha; do homem que 

assassina sua jovem amante, que também, depois de morta, tem o rosto desfigurado 

pela faca da esposa traída; a história das mulheres executadas por homens honestos, 

orgulhosos, que precisavam, ironicamente, preservar a moral e a inocência. 

São histórias inefáveis, que “não podem ser passadas a diante”, como diz 

reiteradamente o narrador de Amada. Porém, ambiguamente, são histórias que 

precisam ser contadas, de um ponto de vista não autoritário, um ponto de vista 

produzido por uma voz que emerge da coletividade, construída por um grande 

número de narradores, que compartilham suas leituras dos eventos. 

Utilizamos, na nossa análise, algumas teorias que ora apontam para a 

valorização da imanência dos textos literários, ora atribuem o significado dos textos 

ao movimento de leitura. Tentamos relacionar conteúdo e forma dos romances, para 

responder por que Amada, Jazz e Paraíso, mesmo tratando dos mesmos temas dos 

romances anteriores e posteriores da autora, configuram-se como uma trilogia. 

Os pressupostos teóricos que fundamentam nossa análise consistem nos 

estudos sobre o romance pós-moderno, de Linda Hutcheon (1991); a noção de 

verdade como construto linguístico, de Hayden White (1994); o realismo fantástico, 

de Tzvetan Todorov (2008), Irène Bessière (1974), David Roas (2001) e Pampa 

Arán (2014); o sujeito pós-colonialismo, de Homi Bhabha (2003) e, sobre a política 

da ironia, apoiamo-nos sobretudo nos estudos de Hutcheon (2000). Para discutir 

diáspora e identidades, nos dão subsídios as discussões de Stuart Hall (2011) e Paul 
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Gilroy (2012) e sobre o feminino nos reportaremos às reflexões de bell hooks 

(2015)6 e Deborah Gray White (1999), dentre outras. 

Amada, de 1987, é o primeiro romance da trilogia e faz uma representação da 

vida dos afro-americanos nos anos de 1860 a 1870 – período que abrange a 

Emancipação dos escravos em 1863/1865 e o Pós-Guerra Civil Americana, quando, 

apesar de livres, os ex-escravos eram vítimas do racismo. O segundo romance da 

trilogia é Jazz, de 1992, cuja ambientação é, no presente da narrativa, o Harlem nos 

anos de 1920, porém, através de constantes incursões pelo passado, a narrativa se 

estende retrospectivamente até meados do século XIX. O terceiro romance é 

Paraíso, de 1997, que retrata um outro momento da vida de afrodescendentes nos 

Estados Unidos: os anos de 1970. Em Paraíso, Morrison nos fala dos preconceitos, 

dessa vez do povo negro em relação aos mestiços e aos brancos, e também ao modo 

como, da mesma forma que fizera nos outros dois romances, recorta a história da 

vida escrava na construção da identidade desse povo, através das frequentes idas e 

vindas a passados recentes e remotos, seja por flashbacks, seja através do uso 

analéptico e proléptico do fluxo de consciência, sem compromisso com a 

linearidade. 

Estruturamos nossa pesquisa em três capítulos que se complementam. Cada um 

dos três capítulos focalizam um dos romances mais detidamente e fazem referência 

aos outros dois. No primeiro capítulo, intitulado “A trilogia morrisoniana: 

narrativas históricas e ficcionais”, discutimos, em um primeiro momento, a 

biografia de Toni Morrison e os conceitos de raça e racismo. 

                                                           
6 bell hooks, nome literário de Gloria Jean Watkins (1925- ), propositadamente grava seu “pen 

name” em letras minúsculas. Ele é uma homenagem à sua bisavó materna, Bell Blair Hooks. 
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O propósito desse estudo é focalizar o engajamento de Toni Morrison em 

relação à sua política de combate ao racismo, especialmente no que diz respeito à 

posição da mulher negra na comunidade afro-americana. 

Morrison fala da escravidão, não de forma a repetir o discurso “dos 

conquistadores”, mas fala de dentro, da condição de quem sentiu as correntes 

ferindo e marcando a pele. 

A propósito, Paul Gilroy (2012) dedica parte de seu texto a discutir a autora e, 

nesse sentido, remete a uma declaração dela a respeito de como ela se inspira na 

música negra para empreender uma literatura que se aproxime do efeito que tal 

música provoca: uma literatura que todo mundo reconheça como negra, não porque 

a autora o seja, não porque o tema seja o negro, mas seria algo intrínseco, relativo 

ao modo como é organizada (MORRISON apud: GILROY, 2012, p.167). 

 Também é nesse capítulo que discutimos os aspectos do romance 

metaficcional historiográfico e o diálogo entre ficção e “realidade” na trilogia. 

Mencionamos os três romances, mas focalizamos mais detidamente o romance 

Amada. Apoiamo-nos, principalmente, na teoria de Linda Hutcheon (1991) a 

respeito da metaficção historiográfica e na noção de que história e ficção são ambas 

narrativas, como sustenta Hayden White (1994). 

Como metaficção historiográfica, nos romances de Morrison, fundem-se ficção 

e história e os protagonistas são ex-cêntricos, para usar uma expressão de Linda 

Hutcheon (1991). Personagens marginalizados, figuras periféricas da história 

oficial. 

No período em que trabalhou como editora da Random House, esta editora 

publicou, sob sua influência, várias obras de autores afro-americanos, que se 

dedicavam à auto representação. Um desses trabalhos, The Black Book, é resultado 
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de uma pesquisa que aborda cerca de trezentos anos da vida dos negros nos Estados 

Unidos. Segundo informações de Ceci B. Campos, no texto “A escravidão no 

discurso pós-moderno de Toni Morrison”, o The Black Book registra as condições 

dos africanos desde a escravidão até o Pós-Guerra Civil. E, conforme aparece 

também no prefácio do romance Amada, esse livro foi utilizado como fonte para 

criação dos romances.  

Encontram-se nessa obra não ficcional documentos, fotos e notícias, tais como 

a de Margaret Garner (que matou a filha de dois anos e pretendia matar os outros 

três filhos, para não vê-los escravos), que Morrison parodia em Amada. Também 

no romance Jazz, Morrison inspirou-se, conforme podemos ver no prefácio, numa 

foto de uma moça morta, vítima do namorado. Toni Morrison havia visto a foto no 

The Harlem Book of the Dead, juntamente com uma informação do fotógrafo James 

Van Der Zee. Segundo o fotógrafo, a jovem poderia ter revelado quem tinha atirado 

nela, mas disse às pessoas, na festa em que estava, que depois falaria, e faleceu. 

Para Van Der Zee, ela queria proteger o autor do crime. 

Essas duas narrativas provocaram na autora um incômodo: durante anos (ela 

leu essas histórias trágicas em meados da década de 1960, quando prefaciou o The 

Black Book, e só publicou Amada e Jazz em 1987 e 1992, respectivamente), 

Morrison guardou um sentimento que a fazia pensar sobre como seria viver naquele 

mundo cruel, que impulsionava mulheres como Garner a matar seus próprios filhos 

para não os ver sofrerem e morrerem pouco a pouco7. Além disso, no primeiro 

romance da trilogia, ela se propôs a falar sobre a escravidão – tema sobre o qual ela 

já havia tocado, de forma superficial, em Tar Baby, de 1981.  

                                                           
7 Assim se pronunciou a autora em entrevista disponível no Youtube: <https://www.youtube.com/w 

atch?v =RP6umkgMRq4>. Acesso em 20 Mai, 2015. 

https://www.youtube.com/w%20atch?v%20=RP6umkgMRq4
https://www.youtube.com/w%20atch?v%20=RP6umkgMRq4
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Quanto ao romance Paraíso, Morrison afirmou em uma entrevista a Diane 

Mckinney-Whetstone que uma frase chamou-lhe a atenção quando fazia uma 

pesquisa sobre cidades negras: “Venha preparado ou não venha”8. Essa frase era 

um aviso para certos grupos de pessoas que pretendiam se estabelecer nessas 

cidades: elas deveriam possuir recursos que durassem pelo menos dois anos. Em 

certo momento, cerca de 200 ex-escravos aproximaram-se da cidade, mas eles 

foram recusados, precisamente por não possuírem os recursos (TALLY, 1999, 

p.71). Como romancista, Toni Morrison ficou intrigada em imaginar o que sentiram

essas pessoas, que caminharam muito para chegar ali, e então outros afro-

americanos impedirem que eles entrassem. 

Refletimos também sobre as aproximações entre as duas narrativas (a histórica 

e a ficcional), a partir dos estudos de Wolfgang Iser (2013). O autor discute que a 

oposição entre ficção e narrativa histórica, conforme sustentada por Aristóteles em 

sua poética, é muito difícil de se manter. A literatura estabelece laços com a 

realidade extratextual, e o sentido dos textos ficcionais encontra-se num entrelugar, 

na relação entre autor-texto-leitor. 

Ainda no primeiro capítulo, nos reportamos ao discurso irônico que Toni 

Morrison utiliza na construção dos romances. Diferentemente do que se costuma 

pensar sobre a paródia – uma imitação ridicularizadora de textos do passado – a 

definição alargada de Linda Hutcheon ajusta-se à necessidade da arte da autora. 

Porque Amada não representa uma simples apropriação da história de Margaret 

Garner, tampouco estabelece um diálogo nostálgico com o passado de escravidão 

8 “Come prepared, or not at all”. Essa frase aparece no romance, numa passagem do primeiro capítulo, 

quando, no momento do massacre, os gêmeos (líderes da violência contra as mulheres) lembram-se da 

história de seus antepassados. No texto “Paradise Reconsidered: Toni Morrison’s (Hi)stories and Truths, 

Justine”, Tally afirma que o “pecado original” não era uma questão de cor da pele, mas de economia 

(TALLY, 1999, p.28). 
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nos Estados Unidos. Nos romances da trilogia, vida e obra se confundem num 

movimento pendular de aproximação e distanciamento dos acontecimentos “reais” 

e fictícios, das histórias de Toni Morrison. 

Após essas discussões sobre a ironia, no segundo capítulo, “A voz feminina e 

negra morrisoniana: um concerto polifônico”, refletimos sobre a escrita de autoria 

feminina e os traços característicos da escrita de Toni Morrison. Em todos os 

romances da autora, ela focaliza as mulheres afro-americanas em diferentes 

situações, mas, em todas, ela problematiza as questões de gênero9. Parece relevante, 

portanto, considerar essa a principal característica temática de sua produção 

romanesca. Quanto à forma, existem características de uma voz feminina e negra 

que dão à escrita morrisoniana uma marca constante nos três romances. São 

sustentação teórica, entre outros, o texto não-ficcional de Toni Morrison (2008), 

Gayatri Chakravorty Spivak (2014) e Wayne Cleanth Booth (1980). 

Na tentativa de compreender os sujeitos, nas recriações de Morrison, 

estudaremos as reflexões de Homi Bhabha, em O local da cultura. Bhabha reflete 

sobre esse sujeito, que vive a experiência de conviver entre duas culturas, que, 

segundo ele, não aspira a nenhum modo específico ou essencial de ser, e precisa ser 

conhecido não pelos traços culturais ou étnicos preestabelecidos, mas por guardar 

consensos e conflitos – por se posicionar num espaço e tempo intersticiais (2003, 

p.35).  

Nos romances de Morrison, os sujeitos marginais, que Hutcheon (1991) 

denomina “ex-cêntricos”, deslocam-se e posicionam-se no centro da narrativa. 

Dessa forma, incorpora a noção de que a cultura afro-americana não pode ser 

                                                           
9 Utilizamos nesta tese o conceito de gênero de Joan Scott (1995), conforme citada por Guedes 

(1995): “Gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos... o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”.  
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entendida apenas sob o viés homogeneizador: “masculina, classe média, 

heterossexual, branca e ocidental” (HUTCHEON, 1991, p. 29). 

Nessa perspectiva, parece relevante também considerar os estudos de Paul 

Gilroy sobre a cultura da diáspora negra. Segundo Gilroy (2012), a memória da 

experiência escrava e o terror inefável não deixam de ser exprimíveis e auxiliam a 

composição da modernidade e do modernismo no Ocidente. O retorno ao tempo e 

lugar da escravidão que Morrison empreende relaciona-se com a forma como o 

sociólogo inglês explica o fenômeno da cultura negra no espaço que ele denomina 

Black Atlantic. 

O sociólogo inglês utiliza-se da música negra e da escrita de Frederick Douglas 

e W. E. B. Du Bois, entre outros, para afirmar a constante troca de influências entre 

as origens africanas, a experiência americana e a europeia. O autor entende a 

produção artística e cultural negra a partir do conceito de diáspora e 

desterritorialização/reterritorialização. Essa discussão fica melhor realizada no 

capítulo 2, quando nos dedicamos à personagem afro-americano na ficção de 

Morrison. 

Apesar de abordarmos a personagem marginal, pelo viés da teoria do pós-

modernismo, temos a intenção de dar a essa discussão um caráter que vimos 

representado nos romances de Morrison: essa personagem, afro-americano, ex-

cêntrico, não se vê vitimado, mas um ser humano como qualquer outro, na sua 

resistência e esperança de uma vida que tenha significado. 

Utilizamos o conceito do sujeito colonizado, segundo Bhabha e Gilroy, para 

falar das personagens dos romances em estudo, assim como nos reportamos às 

imagens do africano e de seus descendentes americanos, que colhemos na leitura 

dos textos que compõem o The Black Book. São homens, mulheres e crianças 
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situados em ambientes nos quais se sentem estranhos e, ao mesmo tempo, 

amedrontados e confusos ou orgulhosos e altivos, flutuando nos meandros 

deslizantes que descrevem os teóricos. 

Quanto ao sujeito, ainda no capítulo 2, refletimos sobre as personagens 

femininas na perspectiva de Toni Morrison. Uma história de mulheres que 

morreriam anônimas: Sethe, Amada e Denver, do primeiro romance; Violet e 

Dorcas, do segundo e as várias mulheres: Consolata, Mavis, Seneca, Gigi e Pallas 

True Love (do Convento), Dovey, Soane e Patricia Best (da cidade), do terceiro, 

diferem um pouco umas das outras porque estão inseridas em contextos diferentes. 

Em Amada, 1873, a Emancipação dos escravos é recente; em Jazz, 1926, época de 

ascensão do jazz, da sensualidade feminina; e, em Paraíso, os anos de 1970, das 

mulheres que não têm que viver conforme o que foi estabelecido para elas, exceto 

as mulheres da pequena cidade de Ruby, onde as convenções são ditadas pelos 

patriarcas da cidade. 

Encerrando o segundo capítulo, fazemos um estudo mais técnico da 

multiplicidade de vozes, nos reportando ao romance Jazz, em cujo bojo a 

autorreflexividade se destaca. Como na música título, o narrador é construído de 

forma a configurar muitos diferentes ritmos. Assim, entre a onisciência, o discurso 

indireto livre e a consequente aproximação das personagens, a narrativa se desdobra 

de maneira a apresentar, de muitos pontos de vista, a história do triângulo amoroso 

trágico Violet-Joe-Dorcas. A voz feminina que fala nesse romance e nos outros dois 

da trilogia constitui-se através de um processo em que se ouvem muitas vozes, até 

mesmo a do leitor. 

A fortuna crítica desse romance de Toni Morrison refere-se geralmente ao 

processo narrativo que lembra a tessitura da música homônima: feita de muitas 
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vozes, em um tom de improvisação. Mahboobeh Khaleghi, no texto “Narration and 

Intertextuality in Toni Morrison’s Jazz”, por exemplo, afirma que Morrison criou 

um narrador onisciente, que fala tanto em terceira quanto em primeira pessoa. Na 

perspectiva de Khaleghi (2011), o narrador que fala em terceira pessoa mascara-se 

em um ponto de vista mais distante no início do texto; enquanto fala em primeira 

pessoa, por outro lado, aproxima-se das personagens e enuncia as vozes interiores. 

Porém aquele narrador inicial, que dissimula distanciamento e conhecimento das 

pessoas e dos fatos de forma superficial, acaba entregando-se no final. Dessa forma, 

Morrison questiona e perturba as convenções do narrador onisciente. 

Há outros críticos, como Elena Kramer (2008), que identificam a música jazz 

como o narrador da história do trio Joe / Violet Trace / Dorcas. Para nós, apesar 

dessas leituras serem possíveis, essa voz que não tem um lugar fixo, que se 

movimenta na confluência entre as configurações contraditórias entre um narrador-

testemunha e um narrador que fala em terceira pessoa, como onisciente, faz o leitor 

desconfiar da veracidade da narrativa histórica. É, portanto, uma estratégia do 

romance metaficcional historiográfico. 

Os entrelaçamentos entre a ficção e a narrativa histórica, como o infanticídio 

executado pela escrava Margaret Garner, o assassinato de uma jovem por seu 

namorado e a rejeição de certas pessoas em determinadas cidades negras resultam 

numa paródia pós-moderna. Quanto ao ponto de vista, portanto, ainda utilizamos a 

definição de paródia, de Linda Hutcheon: uma repetição com diferença crítica 

(1991, p.47). Esse procedimento em que ocorre uma “constante indicação irônica 

da diferença no próprio âmago da semelhança” (HUTCHEON, 2000, p.163) seria 

uma releitura dos textos do passado, tanto históricos quanto literários. 
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No terceiro e último capítulo “A trilogia morrisoniana: notas sobre o realismo 

fantástico”, nosso olhar se detém sobre a composição do realismo fantástico. 

Mencionamos os dois primeiros romances da trilogia, mas o nosso foco é o romance 

Paraíso. Dão sustentação para as nossas discussões as teorias de Pampa Arán 

(2014), Tzvetan Todorov (2008), Irène Bessière (1974), Irlemar Chiampi (1980) e 

David Roas (2001). 

Introdução à literatura fantástica, de Tzvetan Todorov, publicado pela 

primeira vez na França em 1970, é uma obra canônica da teoria da literatura 

fantástica. Até recentemente orientou a leitura da narrativa desse gênero e, mesmo 

depois, criticado por alguns teóricos e críticos de literatura como Irène Bessière e 

Irlemar Chiampi, suas discussões são base sobre as quais refletir, na tentativa de 

compreender como se configura o realismo fantástico. 

A teoria de Todorov e Arán são essenciais na nossa compreensão dos 

fenômenos sobrenaturais presentes na trilogia. Suas considerações sobre a narrativa 

fantástica nos dão subsídios para argumentarmos em linhas diferentes em relação à 

crítica que considera a obra da autora como pertencente ao realismo mágico. Nesse 

sentido, também, as discussões de Bessière e Chiampi auxiliam-nos a encontrar o 

elemento fantástico fora da redução à hesitação preconizada por Todorov, além de 

considerarem os enraizamentos socioculturais em que a narrativa fantástica se 

insere. 

No romance Amada, as personagens vivem a maior experiência de surrealidade 

que um ser humano pode viver: Sethe degola sua própria filha para não vê-la 

escrava. A realidade insólita se impõe: a bebê morta assombra a casa. A família a 

ouve subindo as escadas, ela deixa marcas de suas mãozinhas num bolo. Sua 

presença é sentida, como se fosse um espírito. Um dia, quando todos pensam que 
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desaparecera, ela retorna, 18 anos depois de sua morte, como uma moça que suga 

as energias da mãe infanticida.  

Em Jazz, o absurdo se instaura na vida cotidiana. O fluxo da vida diária mescla-

se com a tragédia: Joe Trace, um vendedor ambulante, assassina a jovem amante 

Dorcas. No velório, sua esposa Violet ataca violentamente o rosto do cadáver com 

uma faca. Pessoas comuns levadas pelo passado escravo, pelo movimento da 

cidade, da vida anônima, a cenas que, infelizmente, fazem parte da realidade. Dessa 

realidade impossível e banal. Assim, na multiplicidade de vozes e perspectivas, 

Morrison constrói a voz da morta. Dorcas, num tempo em que não se pode definir, 

detém a voz, e também fala de seu cotidiano, que só poderia ser fantástico. 

Paraíso, por sua vez, num movimento circular, faz a representação de um 

assassinato coletivo. Nove homens da orgulhosa cidade de Ruby, onde vivem os 

negros “rocha 8” (assim se referem aos afrodescendentes, que representam a raça 

pura: negros azulados, da cor do nível mais profundo do carvão (P 224))10, invadem 

o Convento, onde vivem cinco mulheres que serão mortas em nome de se preservar 

a cidade do mal que elas emanam. No final, depois da execução, os homens vão 

embora, deixando os corpos no chão, nos vários cômodos do convento. Quando 

algumas pessoas da cidade chegam ao local para buscar os corpos e proceder ao 

sepultamento, eles não estão mais ali. Na cena seguinte, as cinco mulheres 

reaparecem “vivas” noutros lugares, junto a pessoas que as amavam. 

Em Paraíso, os personagens submergem em um caos: patriarcas da orgulhosa 

cidade de Ruby assassinam as “maliciosas” mulheres do Convento. Nesses dois 

cenários, ocorre o estranhamento e aceitação do sobrenatural. No Convento, em um 

ambiente poderoso e espectral, as mulheres convivem com a enigmática Consolata, 

                                                           
10 Em inglês: “8-rock” é uma referência do jogo de sinuca. Segundo as regras do jogo, a bola preta 

é a última da fila, porém também é a mais valiosa e importante. 
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com seus olhos que são “duas luas brancas” e sua experiência sobrenatural de entrar 

nas pessoas. Essa personagem, juntamente com Mavis, Gigi, Seneca e Pallas True-

love – as cinco mulheres “bruxas” – com seu passado humano e violento, 

experimentam a transcendência desse mundo profano e aparente. 

A leitura desses três romances pelo viés do realismo fantástico reúne um apoio 

teórico que nos incentiva a perscrutar como forma e conteúdo se imbricam na 

composição da releitura que Morrison faz da “realidade” do afro-americano. Assim, 

considerando, com Pampa Arán, que o realismo fantástico é um hipergênero, que 

engendra a busca identitária na literatura contemporânea, pensamos que essa 

representação “inverossímil” nos fala mesmo das inverossímeis e cruéis histórias 

de pessoas que sobrevivem apesar de suas tragédias. 

Também discutiremos o realismo fantástico, segundo David Roas. Roas 

acrescenta para o nosso estudo a ideia de que a função do fantástico é provocar uma 

inquietação (não medo) diante da ominosa sensação de encontro com o “monstro”. 

Ele reflete sobre a banalização da morte na complexidade da vida contemporânea e 

afirma que a ironia e a paródia são recursos que, quando utilizados pela literatura, 

em combinação com o fantástico, potencializam o discurso a respeito da crise de 

identidade pós-moderna. 

 Nos romances em discussão, o sobrenatural está presente na vida das 

protagonistas, que lutam e resistem, à sombra de um passado de escravidão, 

diáspora e racismo. O realismo fantástico, portanto, é uma forma de falar dessa 

inverossímil realidade, que transcende as narrativas históricas. 

Parece-nos pertinente o fato de as mulheres do romance serem ou jovens ou 

mulheres maduras, quase mortas. São mulheres submetidas ao silêncio porque 

vivem numa sociedade patriarcal, sexista, imperialista e racista, uma sociedade que 
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confunde propriedade com imortalidade. Além disso, nos três romances, lemos que 

a vida continua após a morte.  Por isso, nesse capítulo, em que focalizamos mais 

detidamente o romance Paraíso, discutiremos também o tema da morte, nos 

apoiando nas teorias de Arthur Schopenhauer (2001), Edgar Morin (1997) e, 

principalmente na teoria do professor Winston Weathers, cujas noções encontram-

se em Heleno Godoy (1987). 

Finalmente, concluindo a tese sobre a trilogia morrinsoniana, nos reportamos 

aos duplos construídos explícita e repetidamente em Paraíso. A presença do duplo 

é significativa na constituição das personagens femininas, que se aproximam, 

mesmo pertencendo a polos diferentes: as angelicais mulheres da cidade de Ruby e 

as “bruxas” do Convento vivenciam situações ora de violência verbal ora de 

agressões físicas. 

Essa última abordagem encerra esta pesquisa na tentativa de entender o método 

criativo da autora. Um método que acolhe ficção e “realidade” em uma trama 

complexa, em cujo bojo fantasmas adquirem carne e osso e as personagens 

femininas representam diferentes identidades da mulher afro-americana. 

As razões que nos levaram a escolher a trilogia morrisoniana como objeto dessa 

pesquisa têm origem, primeiramente, na emoção, no encantamento diante do 

lirismo com que a autora trata de temas tão pungentes. A primeira leitura de Amada 

é de deixar qualquer leitor pedindo para “ouvir” mais histórias. 

O segundo ponto da nossa escolha relaciona-se com o fato de os temas que 

Morrison desenvolve serem relevantes para a compreensão das condições em que 

vivem não apenas as mulheres negras nos Estados Unidos, mas também as 

brasileiras, assim como outras tantas no mundo. 
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A representação que a autora faz da voz da mulher negra, silenciada pela cor 

de sua pele, por sua pobreza e pelo simples fato de ser uma mulher em uma 

sociedade ocidental sexista e racista, acrescenta para nós um olhar que concorre 

para a construção de uma sociedade em que os preconceitos deveriam esvanecer. 

Em um momento em que os discursos totalitários retornam das profundidades 

da ignorância para provocarem a morte de minorias, é urgente a propagação de sua 

voz. Acreditamos, com Morrison, que essas são histórias que não deveriam ser 

passadas adiante, são fantasmas nos assombrando com sua naturalidade. 



CAPÍTULO 1: 

A TRILOGIA MORRISONIANA: NARRATIVAS HISTÓRICAS 

E FICCIONAIS 

1.1 Toni Morrison: biografia, raça e racismo 

O foco dos romances da trilogia morrisoniana são diferentes mulheres afro-

americanas situadas em determinados tempos e espaços. É comum acordo entre os 

críticos literários contemporâneos que o narrador não se confunde com o sujeito 

empírico, mas também não se pode afirmar que ele esteja completamente ausente 

ou que a ficção prescinda de humanidade. Encontramos, portanto, a necessidade de 

falar brevemente sobre a autora, que declarou ter se sentido completamente 

americana somente quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. 

Toni Morrison, cujo nome de registro é Chloe Ardelia Wofford, nasceu em 

Lorain, Ohio, em 1931. Seus pais George e Rahmah Willis Wofford migraram do 

sul, onde predominou a escravidão e, depois da libertação em 1863/1865, as 

organizações racistas.  Ela estudou, na juventude, em escolas segregadas; vivenciou 

a condição de ser mulher negra (collored) nos Estados Unidos no período anterior 

à sanção da Lei dos Direitos Civis de 1964 e tornou-se escritora após a Lei. 

Graduou-se em inglês pela Howard University no início dos anos de 1950, quando 

mudou o nome Chloe (associado aos negros) para Toni (nome andrógino), porque 

Chloe era um nome difícil de se pronunciar. 

A autora recebeu o diploma de mestre pela Cornell University, no Estado de 

Nova York. Sua dissertação concentrou atenção no tema da morte na escrita de 

Virginia Woolf e William Faulkner, aos quais críticos literários têm atribuído 

influência sobre sua obra. 
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Além das várias vozes narrativas e diferentes pontos de vista, utilizados por 

Toni Morrison nos romances em estudo, a crítica relaciona, também, o fato de 

Faulkner abordar o preconceito racial, como fonte de influência para a autora. Ele 

ganhou o Nobel de Literatura em 1949, quando não havia ainda uma literatura afro-

americana. Afirma Barbara T. Christian (In: PETERSON, 1997, p. 22) que 

Faulkner era o autor que mais se aproximava da literatura afro-americana. Virginia 

Woolf, por sua vez, produziu uma obra que faz refletir sobre a situação da mulher 

e suas limitações, utilizando-se com maestria do monólogo e da focalização do 

mundo interior das personagens. 

Sobre essa suposta influência apontada pela crítica, comentou Toni Morrison: 

Meu desapontamento geral em relação à crítica que meu trabalho tem recebido 

não tem nada a ver com aprovação. Tem a ver com o vocabulário usado para 

descrever essas coisas. Eu não gosto de ver meus livros condenados ou 

compreendidos como bons, quando tal reprovação ou tal celebração estão 

fundamentadas em critérios de outros paradigmas. Eu preferiria que eles 

fossem recusados ou aprovados com base no sucesso de sua realização dentro 

da cultura na qual eu escrevo. (MORRISON, 2008, p. 60)11 

Algumas características do autor do Modernismo americano e da autora do 

Modernismo inglês encontram-se na trilogia morrisoniana, porém admitir a 

influência seria afirmar uma escrita próxima dos paradigmas da literatura ocidental. 

Mas avançamos muito nessa discussão que retomaremos quando falarmos na voz 

feminina de Morrison, no capítulo 2. 

Nos anos de 1950, Toni Morrison foi professora de inglês e humanidades em 

Texas Southern University e Howard University. Casou-se com Harold Morrison, 

11 No original: My general disappointment in some of the criticism that my work has received has 

nothing to do with approval. It has something to do with the vocabulary used in order to describe 

these things. I don’t like to find my books condemned or embraced as good, when that condemnation 

or that praise is based on criteria from other paradigms. I would much prefer that they were dismissed 

or embraced based on the success of their accomplishment within the culture out of which I write. 

(MORRISON, 2008, p. 60) 
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em 1957, de quem adotou o sobrenome. Ela teve dois filhos e permaneceu casada 

até 1965, quando iniciou seu trabalho como editora na Random House.  

Morrison é conhecida como “a consciência da América”, por seus mais de 45 

anos como escritora, editora e atualmente professora emérita na Universidade de 

Princeton. A experiência como editora, que durou vinte anos, impulsionou-a a 

dedicar-se à ficção, como afirmou a autora, numa palestra na Black Writers 

Conference em 201012. Segundo a autora, as editoras não publicavam livros de 

autores desconhecidos ou pouco conhecidos, e, tampouco, dos autores de origem 

afro-americana que se dedicavam à auto representação. Para ela, era fundamental 

construir um projeto de publicação de narrativas de autores afro-americanos que 

contassem as histórias que seus antepassados contavam, de uma forma diferente 

daquela que outros autores, manipulados e controlados por abolicionistas, já haviam 

feito13. Os afro-americanos não seriam personagens secundários, mas protagonistas. 

Além disso, não teriam que ser denominados “negros”, o que informaria essa 

condição seria o contexto. Seria uma forma de escrever, não a respeito do outro, 

mas, de “Nós”, salienta ela. 

São palavras de Morrison: 

 

Agora que “se descobriu” que a presença artística afro-americana realmente 

existe, agora que a academia tirou do silêncio os testemunhos e o apagamento 

de seus significativos lugares e contribuições para a cultura americana, não é 

mais aceitável meramente imaginar-nos ou imaginar por nós. Nós sempre nos 

imaginamos. Nós não somos “os aspectos da natureza”, de Isak Dinesen, nem 

os “sem fala” de Conrad. Nós somos os sujeitos das nossas narrativas, 

testemunhas e participantes das nossas experiências, e, de forma alguma, 

coincidentemente na experiência daqueles com quem estamos em contato. Não 

somos, na verdade, o “outro”. Nós somos escolhas. E ler literatura imaginativa 

produzida por nós e sobre nós é escolher examinar os centros do self e ter a 

oportunidade de comparar estes centros com os “sem raça”, com os quais nós 

                                                           
12 WORD-4-WORD PRODUCTIONS. Black Writers Conf. 2010 – Toni Morrison. Universidade do 

Brooklyn, Nova Iorque. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DLc_XTbZZ7c>. Acesso 

em 30 Mai. 2015. 
13 Em entrevista a Junot Díaz, em 13 de dez. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/w 

atch?v=J5k ytPjYjSQ>. Acesso em 20 Mai 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=DLc_XTbZZ7c
https://www.youtube.com/watch?v=J5k%20ytPjYjSQ
https://www.youtube.com/watch?v=J5k%20ytPjYjSQ
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estamos, todos nós, familiarizados.14 (MORRISON, In: MCBRIDE, 1997, 

p.131-132)

Quando publicou os romances da trilogia Amada, Jazz e Paraíso, que 

estudamos nesta pesquisa, Toni Morrison já era conhecida nacional e 

internacionalmente pelos romances O olho mais azul, Sula, Song of Solomon e Tar 

Baby. Pelo romance Amada recebeu o Prêmio Pulitzer, na categoria ficção, em 

1988; o Nobel de Literatura, em 1993 e, em 2012, o presidente Barack Obama 

concedeu-lhe a Medalha da Liberdade, máxima honra civil nos Estados Unidos. 

Seu primeiro romance The Bluest Eye, de 1970, apresenta uma menina negra 

que fica louca a procura da beleza do “olho mais azul”. Segundo uma reportagem 

do The Guardian, essa narrativa foi inspirada em uma menina da infância da 

autora15. Morrison contou ao jornal britânico que tal menina negra havia dito que 

tinha certeza que Deus não existia, porque havia dois anos ela rezava para Ele dar-

lhe olhos azuis. O texto explora identidade, amor e ódio pelo próprio ser, num 

mundo de violência racial, de gênero e de classe. 

Sula, de 1973, é a história da amizade entre duas mulheres negras, cujos valores 

e modelos de comportamento são opostos. Com o romance Sula, Morrison 

questiona os padrões do bem, do mal e da virtude, no contexto de uma comunidade 

negra. 

14 No original: Now that Afro-American artistic presence has been “discovered” actually to exist, now 

that serious scholarship has moved from silencing the witnesses and erasing their meaningful place in and 

contribution to American culture, it is no longer acceptable merely to imagine us or for us. We have 

always been imagining ourselves. We are not Isak Dinesen’s aspects of nature”, nor Conrad’s unspeaking. 

We are the subjects of our own experience, and, in no way coincidentally, in the experience of those with 

whom we have come in contact. We are not, in fact, “other”. We are choices. And to read imaginative 

literature by and about us is to choose to examine centers of the self and to have the opportunity to 

compare these centers with the “raceless” one with which we are, all of us, most familiar. 
15 MANGAN, Lucy. Imagine: Toni Morrison Remembers Review – Proof of a Divine Being. Em: 

<http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/jul/15/imagine-toni-morrison-remembers-review>. 

Acesso em 18 Jul. 2015. 
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O olho mais azul e Sula introduzem a autora no mundo das narrativas literárias, 

que discutem duas formas de marginalização: ser mulher e negra, no contexto da 

sociedade Ocidental patriarcal e racista. Eles definem o eixo temático da autora, 

que depois será reelaborado, de vários ângulos, nas publicações subsequentes. 

Porém, é com o seu terceiro romance que ela se torna mais aclamada. Com Song of 

Solomon, de 1977, Toni Morrison explora mais amplamente os conflitos de 

identidade afro-americana.  

Milkman Dead é a primeira personagem principal masculina de Morrison. Ele 

viaja do Norte ao Sul do País, à procura de ouro, mas ali o ouro com que havia 

sonhado, era motivo para conhecer a história de seus antepassados, especialmente 

o passado de sua estranha e enigmática tia Pilate, num universo de escravidão, fuga 

e marginalização.  

Em 1981, Morrison publicou seu quarto romance: Tar Baby. Na narrativa, 

centrada no Caribe, a autora cria personagens protagonistas brancos, com seus 

conflitos, e tece a história complexa de amor entre Jadine, uma mulher afro-

americana educada na França, e Son, um negro analfabeto, provinciano, que se 

recusa a pertencer ao mundo urbano em que ela se insere. Tar Baby, como os 

romances anteriores, fala de diferenças de raças, de gênero e de classe. 

Em entrevista ao crítico e comentarista norte-americano Bill Moyers, no início 

da década de 1990 (não se menciona a data da entrevista, mas a autora havia 

publicado somente seus cinco primeiros romances), Morrison responde a uma 

pergunta sobre o fato de sempre escrever sobre o povo negro norte-americano. 

Moyers queria saber quando a autora pararia de colocar personagens negros no 

centro de suas narrativas e se ela algum dia escreveria sobre o branco. Toni 

Morrison respondeu, naquele momento, incisivamente: “não”.   
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Segundo a autora, todo escritor escreve do ponto de vista da raça. Tolstoi, Zola 

e James Joyce escrevem da perspectiva da raça. Autores brancos podem escrever 

sobre negros e autores negros podem escrever sobre brancos. Tudo pode acontecer 

na arte, não há fronteiras. Porém, a pergunta a incomodou, porque isso não tem a 

ver com o projeto literário. Ninguém faz essa pergunta a um autor africano, 

ninguém pergunta isso a autores brancos. Quando escreve seus romances, afirmou 

Morrison, ela simplesmente assume a centralidade da sua raça. 16 

Vimos até aqui, muito brevemente, um pouco da história de vida e de produção 

de Toni Morrison. Destacamos, dentre as várias leituras e entrevistas que lemos e a 

que assistimos em vídeos, alguns dados que consideramos importantes por se 

relacionarem ao seu projeto literário. Iniciamos, nesta seção, uma outra discussão 

que se faz significante também, antes de nos debruçarmos sobre os traços 

característicos da metaficção historiográfica, do realismo fantástico e de seus 

desdobramentos. 

Os conceitos de raça, pan-africanismo e afro-americano apresentam uma 

complexidade metodológica, por isso, a pesquisa apoia-se em argumentos de uma 

perspectiva pós-colonialista e étnico-culturalista. Ao elucidarmos o viés do afro-

americano, enquanto categoria sociológica, as obras Uma gota de sangue, de 

Magnoli (2009), O atlântico negro, de Paul Gilroy (2012); Da diáspora, de Stuart 

Hall (2006); O local da cultura, de Homi Bhabha (2003), ain’t i a woman e Ar’n’t 

I a woman, de bell hooks (2015) e Deborah Gray White (1999) respectivamente, 

nortearão a discussão, no intuito de estruturar as personagens aos conceitos citados. 

Para Stuart Hall “‘raça’ é uma construção política e social. É a categoria 

discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de 

exploração e exclusão – ou seja, o racismo” (HALL, 2006, p.66). Esse conceito, 

16 Toni Morrison Refuses To Privilege White People In Her Novels! The AntiIntellect. 7’13”. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=F4vIGvKpT1c>. Acesso em 16 jun. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4vIGvKpT1c
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baseado nos estudos culturais, difere da noção biológica de raça, que tem origem 

na ciência do século XVIII. Na perspectiva de Edward W. Said, o nascimento do 

conceito de raça, enquanto noção biológica, não está dissociado de um contexto 

ideológico ou político, é uma reafirmação cultural eurocêntrica. A raça, nos séculos 

XVIII e XIX, é um conceito que se baseia na biologia, em especial na teoria 

evolucionista, para justificar que os povos/países/culturas possuem estágios 

distintos de evolução. A raça nasce no imperialismo europeu, a biologia vai dar um 

tom de neutralidade cientifica pra esse jovem instrumento imperialista (SAID, 

2011, p. 40). 

Então, raça é uma sutil justificativa para a exploração imperialista europeia 

sobre os outros continentes. De modo que os europeus entendiam que eram 

culturalmente superiores e, portanto, seria “natural” a colonização dos povos 

inferiores. 

A noção de inferioridade, construída a partir dos discursos políticos e 

sustentada pela ciência, justificou a escravização de negros africanos no período 

colonial até 1865, quando a escravidão nos estados do sul foi considerada ilegal. O 

naturalista suíço Agassiz, por exemplo, afirmou, em meados do século XVIII, que 

“a igualdade social é uma impossibilidade natural, derivada do caráter inerente da 

raça negra” (apud MAGNOLI, 2009, 25). 

O que seria o caráter inerente à raça negra? De acordo com o médico francês 

Paul Broca, citado por Magnoli (2009), há diferenças entre raças superiores e 

inferiores, e esse fato pode ser comprovado pela craniometria. Homens maduros, 

em especial os homens eminentes da raça branca, apresentam, segundo Broca, 

cérebros maiores. Então o negro seria, segundo a ciência do século XVIII, menos 

inteligente. 
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Não poderíamos deixar de lembrar também duas insustentáveis teorias que 

ajudaram a construir os preconceitos que se ergueram contra o africano e seus 

descendentes, ainda no século XIX, no auge da propagação de ideias racistas. 

Segundo Edward Drinker Cope, “as mulheres, os europeus meridionais e os pobres 

representam formas humanas inferiores, cuja evolução interrompera-se em estágios 

correspondentes à da infância dos brancos nórdicos” (apud MAGNOLI, 2009, 

p.29).

Ser mulher e ser negra são, portanto, duas margens submetidas ao silêncio. O 

jornalista e médico Martin Robert Delany é outro pesquisador que corrobora essa 

noção. Na sua concepção de um nacionalismo negro, ele relacionou-o à participação 

exclusivamente masculina. Para ele a mulher deveria ser educada, mas apenas para 

a maternidade (GILROY, 2012, p.77). 

No que se refere ao nacionalismo negro, que Toni Morrison narrativiza no 

romance Paraíso, intelectuais diaspóricos, tais como Edward Du Bois, acreditavam 

ser possível a unidade racial para o fortalecimento do que seria uma nação negra, 

uma forma de fortalecer a identidade negra. O que seria, em resumo, um sentimento 

de nacionalismo muito parecido com o dos nacionalismos como o nazismo e o 

fascismo. Há registros, inclusive, de que Du Bois tenha visitado a Alemanha e se 

impressionado favoravelmente com o orgulho da raça. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, cooperou com o partido comunista e teceu rasgados elogios a Joseph 

Stalin (MAGNOLI, 2009, p.221). 

Ainda no século XX, no entanto, a evolução da ciência, em especial das 

descobertas da genética, levou à conclusão de que não se pode falar em raças 

diferentes, porque um homem negro pode apresentar marcadores genéticos muito 

semelhantes aos de um homem branco e vice-versa. Nesse sentido, Pena e Bortolini 
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(2004) concluem que as marcas externas tais como cor da pele, textura do cabelo e 

formato do nariz e boca são definidos por um número muito pequeno de genes no 

universo de 35 mil do genoma humano. “Em resumo, as diferenças icônicas de 

‘raças’ correlacionam-se bem com o continente de origem (já que são selecionadas), 

mas não refletem variações genômicas generalizadas entre os grupos” (PENA; 

BORTOLINI, 2004). 

A desconstrução do conceito biológico de raça chamou a atenção de diversos 

estudiosos e está no centro do debate de filósofos, antropólogos e sociólogos. 

Mesmo assim, nos países colonizados, as distinções sociais e culturais baseiam-se 

ainda na cor da pele, nas características físicas do cabelo, nas feições do rosto e no 

tipo físico, enfim, em justificativas biológicas e genéticas (HALL, 2006, p.67). 

Nos Estados Unidos, no período em que predominaram as leis 

segregacionistas, conhecidas como Jim Crow, estabeleceu-se a “regra da gota de 

sangue”. Conforme a regra, a população negra era identificada pela ancestralidade: 

uma única gota de sangue negro era critério definidor. Dessa forma, entre 1876 a 

1965 (quando vigoraram as leis), mesmo quando branca, de olhos claros e cabelo 

loiro, se a pessoa possuísse na patri- ou na matrilinhagem um ascendente negro, ela 

pertenceria à população negra. 

O Iluminismo e a Revolução Francesa haviam preconizado a liberdade e 

igualdade entre os homens, sem distinção de raças. Mas a liberdade, conceito que 

influenciou a abolição dos escravos, não lhes estendeu autonomia e autoridade. 

Essas duas palavras, implícitas no “sonho americano” representaram, por muito 

tempo, uma realidade do homem branco. Na verdade, a noção de democracia e de 

igualdade esconde os conflitos de classe, de gênero e de raça. 
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Isso é evidente quando observamos, por exemplo, que os intelectuais que se 

destacam nos estudos acadêmicos sobre a história e a cultura da diáspora africana 

são geralmente homens. Demétrio Magnoli, geógrafo e sociólogo brasileiro, autor 

de Uma gota de sangue, fala em Booker Washington, Martin Luther King, 

Frederick Douglass, William Edward Burghardt “W. E. B.” Du Bois e Marcus 

Garvey. Stuart Hall (2006), ícone das discussões a respeito de identidade, menciona 

Homi Bhabha, Frantz Fannon e Paul Gilroy. Este, por sua vez, dedica capítulos de 

seu livro O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência a W.E.B. Du Bois e 

a Richard Wright e uma pequena parte da conclusão a Toni Morrison e seu romance 

Amada. 

Nesse sentido, Magnoli (2009) afirma sobre Frederick Douglass, por exemplo, 

que ele aprendeu a ler e escrever utilizando uma coletânea de discursos patrióticos 

e poemas onde ele encontrou a ideia de igualdade entre os homens (MAGNOLI, 

2009, p.12). Analisando sua escrita (uma autobiografia), Gilroy conta que 

Douglass, num enfrentamento com o seu senhor, agarrou-o pelo pescoço, com tanta 

força que chegou a escorrer sangue por entre seus dedos. Depois desse embate, 

Douglass era um homem diferente. São suas palavras: 

Eu não era nada antes; agora eu era um homem. Ela [a briga] trouxe de volta à 

vida o meu respeito próprio e minha autoconfiança esmagados, e me inspirou 

com uma determinação renovada de ser um homem livre. Um homem sem 

força está sem a dignidade essencial da humanidade... Eu não era mais um 

covarde servil, tremendo sob a carranca de um verme irmão da poeira, mas 

meu espírito havia muito acovardado foi despertado para uma atitude de 

máscula independência. Eu havia alcançado um ponto no qual não tinha medo 

de morrer. (DOUGLASS, apud GILROY, 2012, p.139, grifos nossos) 

No texto de Douglass, a emancipação relaciona-se exclusivamente com a 

masculinidade. A força física, o enfrentamento, a dignidade readquirida são uma 

“atitude de máscula independência”. Douglass foi um grande ativista, um dos mais 
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eminentes afro-americanos do final do século XIX. No entanto, apesar de defender 

a igualdade de direitos, não deu relevância para a necessidade de se construir uma 

política para as mulheres negras. Para ele, como para os ativistas do movimento 

Black Power nos anos de 1960 (Malcolm X e seus sucessores radicais), a igualdade 

social, em vez de ser inerente a qualquer pessoa, era da natureza do homem.  

Outro intelectual, William Edward Burgardt Du Bois, relaciona a união de 

todos os negros da diáspora a imagens femininas. Segundo Gilroy, “imagens 

sucessivas da forma feminina [nos textos de Du Bois] corporificam a harmonia, a 

mutualidade e a liberdade que podem ser obtidas pela dissolução da individualidade 

nas marés da identidade racial” (GIROY, 2012, p.264). O corpo negro, pequeno e 

flexível da avó de Du Bois, juntamente aos acalantos que ela cantava, atingem o 

intelectual e constituem uma ligação direta com a África, que também é 

personificada na forma feminina. 

Em um artigo intitulado “Rediscoverying Black History”, Toni Morrison 

(2008, p. 41) afirma alguns valores que ela julga serem importantes tais como 

inteligência, resiliência, habilidade, tenacidade, ironia e saúde espiritual.  Essas 

coisas devem, segundo a autora, ser cultivadas no sentido de tornar forte o povo 

negro, especialmente a mulher negra norte-americana. 

 

 

1.2 Literatura, história e construção da realidade 

 

A trilogia é composta por romances pós-modernos metaficcionais historiográ-

ficos, cujo processo de (re)criação da “realidade” transita entre a reelaboração de 

elementos históricos, tais como personagens e acontecimentos verificáveis, e a 
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construção de um mundo ficcional. Eventos da narrativa histórica, “sonho” e ficção 

se entrelaçam, numa composição que reconhece ligação entre vida e arte. 

 Segundo Hayden White, em Trópicos do discurso (1994), podemos conhecer 

o passado real somente a partir do que já foi interpretado e organizado em forma de

texto. Os eventos tornam-se conhecidos através das narrativas históricas, que nos 

são apresentadas a partir de um ponto de vista. Essa teoria nos orienta questionar a 

ideia de verdade, de certeza e de universalidade da história. Nessa perspectiva, 

torna-se tênue a distinção entre literatura e história, porque tanto na ficção quanto 

na história, substituímos a “realidade” por palavras. Como afirmou Georges Duby 

(1994, p. 9) “um bom historiador põe na sua escrita muito de si próprio”. 

Essa concepção está presente também em Poéticas do Pós-modernismo (1991), 

de Linda Hutcheon. A metaficção historiográfica, conforme Hutcheon, recupera e 

ressignifica a história. A reelaboração conserva informações verificáveis em uma 

nova organização e posicionamento e complementa, acrescenta mais uma forma de 

compreender os eventos. Segundo a autora, “só existem verdades no plural, e jamais 

uma só verdade” (HUTCHEON, 1991, p. 146). 

Amada é uma leitura de Toni Morrison acerca da condição de vida de ex-

escravos norte-americanos. Conforme aparece no prefácio do romance, ela 

encontrou a história de uma jovem em um livro não-ficcional, o The Black Book. 

Nesse livro, Toni Morrison encontrou a notícia sobre Margaret Garner, que, após 

escapar da escravidão, ao ver seu antigo senhor aproximando-se para recapturá-la, 

mata um de seus filhos, para não os ver retornarem à antiga condição. Segundo 

Morrison, Margaret Garner tornou-se uma cause célèbre da luta contra as leis dos 

Escravos Fugitivos. Na história oficial, Garner é julgada e condenada não pelo 

infanticídio mas por roubar propriedade alheia. 
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Quanto a Jazz, o segundo romance da trilogia, Morrison inspirou-se na foto de 

uma jovem, que a autora encontrou no The Harlem Book of the Dead.  O texto que 

acompanhava a foto, do fotógrafo James Van Der Zee, registrava sua impressão de 

que a jovem poderia ter revelado quem tinha atirado nela, mas em vez disso, 

preferiu não dizer e, dessa forma, proteger o autor do crime. 

Morrison cria um nome e uma história para essa jovem, e, mais que isso, no 

romance, ela recria Nova Iorque durante a Era do Jazz. O casal Violet e Joe Trace 

migram da Virgínia para o norte, para escapar das leis Jim Crow, lá encontram 

Dorcas e compõem um triângulo amoroso trágico. 

No momento em que se situa a história, 1926, Violet está casada com Joe, e 

sem filhos, há vinte anos morando num apartamento pequeno da Cidade (Nova 

York). Não conversa com o esposo. O afeto que realiza é o abraço a uma boneca, 

toda noite na hora de dormir. Dorcas, por sua vez, é a jovem amante de Joe, que 

perdera os pais no massacre em East Saint Louis, Illinois, em 1917. Os textos 

oficiais contam que os afro-americanos, nesse período, chegavam aos milhares e 

substituíam os trabalhadores brancos em greve, nas fábricas de East Saint Louis. 

Isso, além dos fazendeiros das terras do Sul se ressentirem da redução de mão de 

obra escrava. 

No que concerne ao romance Paraíso, segundo Justine Tally (1999), 

analisando (h)istórias e verdades, Morrison foi influenciada por uma narrativa 

histórica sobre um grupo de escravos que foi impedido de integrar uma cidade negra 

porque não tinha nenhuma economia para se manter. A frase: “Venha preparado ou 

não venha”, que aparece no romance, na página 23 do volume que utilizamos, 

chamou a atenção da autora. Ela inspirou-se nesse evento para contar uma história 

que incluísse o povo afro-americano nas narrativas da expansão para o Oeste. 
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Em Paraíso também reverberam as diferentes formas de lutar pelos direitos 

civis para os negros dos anos de 1960. No romance, Morrison recria, através de 

oposições entre os jovens e suas famílias ou entre as duas congregações religiosas, 

as ideias e as duas formas diferentes de lutar pelos direitos dos dois grandes líderes: 

Malcolm X e Marthin Luther King. 

Retomando o romance no qual se concentra a nossa análise, em Amada, além 

de ficcionalizar a personagem Margaret Garner, há referências à fuga dos escravos 

do sul escravagista e rural para o norte dos Estados Unidos, onde os negros eram 

pagos para trabalharem e o fato de negros terem lutado na Guerra de Secessão. 

No romance, Sethe (a Margaret Garner) é assombrada pela bebê morta. Sons 

de passos na escada, marcas de mãozinhas no bolo, móveis que mudam de lugar e 

o cãozinho Aqui Rapaz, que evidencia sentir a presença do sobrenatural. Dois filhos

de Sethe fogem, com medo das manifestações na casa e da mãe capaz de matar os 

filhos. Um dia, depois de aparentemente exorcizada, Amada se materializa e vai 

conviver com a mãe e a irmã Denver, em um movimento de amor e vingança. 

É nessa perspectiva que se explica a análise do romance Amada sob a ótica da 

metaficção historiográfica, pois a autora utiliza-se de uma personagem com 

existência comprovável para reelaborar sua história e lançar um novo olhar, uma 

nova verdade, pelo viés da ironia. Na história de Toni Morrison, detêm a voz os 

indivíduos que estiveram fora do centro do poder, numa multiplicidade de pontos 

de vista. 

Simultâneas à figurativização da história de Margaret Garner, encontramos as 

ideias da sociedade e da época em que Amada foi produzido. O texto de Morrison 

revela uma avaliação repleta de ironia e desconfiança em relação ao povo branco 

norte-americano que impôs segregação e racismo contra os afro-americanos. 
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Amada, Jazz e Paraíso contextualizam respectivamente os anos de 1870, 1920 

e 1970. Nesses períodos, os Estados Unidos da América viviam o fim da Guerra 

Civil e mais especificamente o período de Reconstrução; o fim da Primeira Guerra 

Mundial e a prosperidade econômica, resultado do processo de industrialização; e, 

finalmente, a derrota na Guerra do Vietnã e o surgimento de movimentos como o 

Black Power e os Panteras Negras, que objetivavam desenvolver o orgulho dos 

afrodescendentes por pertencerem à raça negra e combater, com violência, as ações 

da Ku Klux Klan nos Estados do Sul.  

Na trilogia, os respectivos contextos das narrativas históricas são reelaborados 

de forma que fica patente o desencantamento de Toni Morrison pelos supostos 

sucessos dos afro-americanos. Os ex-escravos, como se vê em Amada, continuam 

aprisionados à memória de sua antiga condição; em Jazz, os norte-americanos 

negros, vivendo na Cidade, no Norte, com o qual sonharam quando viviam no Sul, 

não estão felizes também, como sugerem os textos oficiais, a respeito do apogeu da 

cultura negra; e, em Paraíso, mesmo com as conquistas dos Direitos Civis, 

mulheres negras ainda são oprimidas, tanto pelo racismo quanto pelo sistema 

capitalista e patriarcal. 

Compreendemos com Hayden White (1994) que a história é construto 

linguístico. Desse modo, abordamos as relações entre história e literatura, a partir 

da discussão a respeito dos vínculos que essas duas narrativas estabelecem com a 

“realidade”. Tomamos como orientação as reflexões promovidas por Hannah 

Arendt (2002), para lembrar o conceito antigo e o moderno de história, e levantamos 

com Linda Hutcheon (1991), Jeanne Marie Gagnebin (1999) e Dominick Lacapra 

(1998) aproximações entre história e ficção, em diálogo com a teoria da recepção, 

segundo Wolfgang Iser (2013). 
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Segundo Arendt (2002), a história, até o século XIX, tinha a visão de que devia 

registrar, para o “conhecimento da posteridade”, o nome de grandes homens, tais 

como reis, guerreiros e generais. Quando a história tornou-se uma disciplina, no 

entanto, as palavras chaves orientadoras dos estudos históricos passaram a ser 

desenvolvimento, progresso e objetividade. 

Na esteira de Arendt, Jeanne Marie Gagnebin (1999), analisando “O narrador”, 

de Walter Benjamin, comenta que a desumanização e despersonalização da 

sociedade burguesa em fins do século XIX e início do XX, colocaram fim nas 

narrativas tradicionais e abriram a possibilidade de uma forma narrativa diferente. 

As narrativas com um teor imemorial, lendário, mítico e mágico dadas pela 

concepção cíclica do tempo nas sociedades pré-modernas foram substituídas pelas 

narrativas do tempo da razão histórica. Surge o mundo desencantado do moderno, 

do contar ao escrever, da livre experiência ao rigor do método, do evocar o passado 

ao vislumbrar o futuro. 

A autora, ao referir-se a essa afirmação de Benjamin sobre o fim da narração, 

associa morrer e narrar, de forma bastante provocativa. Ela afirma que, para morrer, 

as pessoas, na tradição, precisavam contar uma história, isto é, precisavam fabular, 

seja através de um provérbio seja através da construção de um modelo a ser seguido, 

que servisse de conselho para a vida que continua. 

O conselho (metonímia que Benjamin utiliza para referir-se à narração) 

implica, segundo Gagnebin, 

As hesitações, as tentativas até as angústias de uma história ‘que se desenvolve 

agora’, que admite, portanto, vários desenvolvimentos possíveis, várias 

sequências diferentes, várias conclusões desconhecidas que ele pode ajudar 

não só a escolher, mas mesmo a inventar, na retomada e na transformação por 

muitos de uma narrativa à primeira vista encerrada na sua solidão. 

(GAGNEBIN, 1999, p.63) 
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Essa discussão encerra uma noção importante para as nossas reflexões acerca 

das aproximações entre história e literatura, porque nos lembra que a história, 

colocada em palavras, não pode ser definitiva, nem exaustiva. Isto é, diferente do 

que se possa pretender, um narrador não pode querer dar conta de representar os 

fenômenos ‘acabadamente’ ou que sua narrativa mencione todos os fatos de um 

evento, não deixando nada na penumbra ou inacabado.  

Nesse sentido argumenta Dominick Lacapra (1998) que, “para o historiador, a 

reconstrução mesma de um ‘contexto’ ou uma ‘realidade’ se produz sobre a base 

dos restos ‘textualizados’ do passado” (LACAPRA, 1998, p.241)17. A história, 

como conhecimento, constitui uma representação do passado, pois o passado, por 

si, é caótico. À medida que o organizamos, que o ordenamos, emprestamos-lhe um 

ponto de vista, submetido a ideologias, resultantes dos contextos sociais, históricos 

e culturais em que estamos inseridos. 

Fica claro, portanto, que a objetividade pretendida pela tradição, a “extinção 

do eu”, que seria a condição para fazer conhecer os eventos conforme foram 

revelados em suas fontes documentais são impossíveis de serem atingidos. Essa 

condição do discurso científico, na sua forma pura, tem sido frequentemente 

questionada, visto que já não se pode refutar a ideia de que a seleção do material e 

os critérios da seleção atendem ao modo de pensar de um historiador, em uma dada 

comunidade. E mais do que isso, ligado ao problema da dificuldade de se alcançar 

a objetividade, coloca-se o desejo de dizer não apenas o que aconteceu, mas também 

de chegar ao que as coisas significa(ra)m. 

                                                           
17 No original: Para el historiador, la reconstrucción misma de un contexto o una “realidad” se 

produce sobre la base de restos “textualizados” del pasado. 
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Diferente do que pensavam os gregos (que as coisas carregam seu significado 

dentro de si mesmas), o historiador precisa dar uma interpretação para os fatos. Para 

interpretar, ele certamente aciona as suas paixões e deixa entrever a sua ideologia. 

Dessa forma, quando conhecemos os eventos através dos registros oficiais, 

verificamos um ponto de vista que esteve submetido a convenções. Conhecemos, 

portanto, apenas “um” viés do que foi um acontecimento. 

No que se refere à oposição entre ficção e história, Aristóteles, em sua Poética, 

estabelece diferenças entre poesia e história, com ênfase no princípio da 

verossimilhança: “o historiador e o poeta diferem, sim, em que diz um as coisas que 

sucedem e outro as que poderiam suceder” (1979, p.1451b). 

Essa oposição, no entanto, despreza o aspecto formal das duas áreas do 

conhecimento. É certo que a história apresenta um rigor metodológico e que um 

historiador não pode inventar os fatos. Mas, o seu olhar sobre as coisas que 

aconteceram apoia-se nos textos, nas narrativas sobre o passado. Portanto, nesse 

sentido, assim como a literatura, a história é uma construção narrativa intertextual. 

Não podemos, no entanto, deixar de registrar uma restrição à teoria de Hayden 

White. Tanto a história quanto a literatura são narrativas, porém White reduz a 

narrativa a um trabalho com os tropos ou figuras de linguagem. Não há, segundo 

ele, uma especificidade da narrativa histórica. O que, para Roger Chartier, consiste 

na “capacidade da história de estabelecer uma ordem de conhecimento controlável 

e verificável” (CHARTIER, 2011, p.365). 

Linda Hutcheon (1991, p. 150), refletindo sobre as propriedades que 

aproximam as atividades do historiador e do escritor de ficção, lembra que história 

e ficção estão inevitavelmente repletas de ideologia e dependentes dos intertextos 

do passado, e a metaficção historiográfica resulta dessa atenuação da aparente 
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diferença entre ficção e história. Muitos textos aparecem, desse modo, como uma 

verdadeira encruzilhada intertextual em que acontecimentos e personagens 

verificáveis no mundo empírico se misturam com os “inventados”.   

 Leituras críticas recentes concentram-se mais no que essas duas formas de 

escrita têm em comum do que em suas diferenças. Segundo Hutcheon (1991, 

p.141), ambas, história e ficção, obtêm suas forças na verossimilhança, mais do que 

a partir de qualquer verdade objetiva; as duas são construtos linguísticos e parecem 

ser igualmente intertextuais. 

Na perspectiva de Hutcheon reverbera a teoria literária do início do século XX, 

com o formalismo russo. Os estudos de literatura hoje devem muito a Viktor 

Chklovsky, Vladimir Propp, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson e outros, que 

revolucionaram a crítica literária, atribuindo à literatura o caráter de autonomia da 

linguagem, e evidentemente o caráter científico. Para os referidos autores, o sentido 

dos textos literários passa à condição de estar impresso na linguagem, na 

literariedade ou, em outras palavras, na imanência ou materialidade dos textos. Por 

esse viés, elementos extratextuais são considerados muito fluidos e não podem ser 

utilizados na leitura dos textos. Para os adeptos do formalismo russo, a única 

realidade é o próprio texto. 

Em Hutcheon, ressoam ainda, e mais especificamente, os pensamentos de 

Mikhail Bakhtin, filiado ao estruturalismo. Bakhtin desenvolveu o conceito de 

polifonia e carnavalização, que estão presentes nos argumentos da referida autora 

quando defende literatura e história como discursos cuja trama tem origem na 

intertextualidade. Nessa concepção, o texto é resultado de leituras anteriores e, 

portanto, manifesta-se como única realidade.  
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A teoria da literatura apresenta uma trajetória histórica em que é possível 

reconhecer o conceito de mimèsis priorizado nas diferentes tendências teóricas. Os 

primeiros estudiosos da literatura focalizaram, até meados do século XIX, com os 

românticos, o autor. Tratava-se de compreender os textos literários a partir de 

estudos biográficos, que consideravam a genialidade do sujeito/autor produtor de 

sentido. No final do século XIX e início do XX, entre 1914, com o formalismo russo, 

e 1930, com o estruturalismo, transfere-se a realidade para a literariedade do texto. 

Mais recentemente, a partir dos anos de 1960, o sentido deslocou-se do texto 

para o leitor. Nessa perspectiva, da estética da recepção, situam-se os teóricos e 

críticos adeptos da ideia de que em literatura podem-se reconhecer vínculos com a 

realidade extratextual. O sentido reside não na intencionalidade do autor, nem do 

texto, mas em um entrelugar, num espaço intervalar entre leitor e texto. 

Nesse ponto, Wolfgang Iser, em O fictício e o imaginário: perspectivas de uma 

antropologia literária, argumenta em linhas semelhantes. Suas reflexões acerca da 

natureza ficcional dos textos literários e da não-ficcional de textos que se 

relacionam com a realidade apontam para um questionamento da oposição entre 

ficção e realidade. Esta oposição, segundo o autor, faz parte do nosso saber tácito, 

isto é, estamos tão seguros a respeito dessa certeza que ela torna-se evidente por si 

mesma. Porém, Iser (2013, p.31) afirma que a certeza quanto à oposição entre ficção 

e realidade é irrefletida. O autor pergunta se os textos ficcionais são mesmo tão 

ficcionais e se os textos não considerados assim são de fato isentos de ficção. 

Nessa perspectiva, afirma Iser (2013) que a oposição entre realidade e ficção 

deve ser substituída pela tríade: real, fictício e imaginário, porque, para ele, aquela 

tradicional antinomia despreza uma dimensão importante do texto ficcional: 
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Há no texto ficcional muita realidade que não só deve ser identificável como 

realidade social, mas que também pode ser de ordem sentimental e emocional. 

Estas realidades por certo diversas não são ficções, nem tampouco se 

transformam em tais pelo fato de entrarem na apresentação de textos ficcionais. 

Por outro lado, também é verdade que estas realidades, ao surgirem no texto 

ficcional, não se repetem nele por efeito de si mesmas. Portanto, se o texto 

ficcional se refere à realidade sem se esgotar nesta referência, a repetição é um 

ato de fingir pelo qual aparecem finalidades que não pertencem à realidade 

repetida. Se o fingir não pode ser deduzido da realidade repetida, nele emerge 

um imaginário que se relaciona com a realidade retomada pelo texto. (ISER, 

2013, p.32) 

 

 

Dessa forma, pode-se dizer, com Iser, que o fictício retira elementos da 

realidade e os repete, ocorrendo no texto ficcional o que o autor denomina 

transgressão de limites. A ficção realiza duas formas de transgressão de limites, que 

têm origem no ato de fingir. Primeiro, com relação à realidade da vida real repetida 

no texto, que se transforma em signo (a irrealização do real), e segundo, o emprego 

da determinação da realidade, que transforma o imaginário em efeito do que é 

referido (a realização do imaginário). 

Esta transgressão de limites dá-se devido ao fato de o imaginário ser difuso, 

informe, fluido e sem um objeto de referência (ISER, 2013, p.33) e ganhar, na 

ficção, uma determinação que não lhe é própria. Por isso, adquire um atributo de 

realidade, “pois a determinação é uma definição mímica do real” (ISER, 2013, 

p.33). Em outras palavras, a “realidade” na qual a ficção se apoia ganha uma nova 

roupagem, porque passa por uma nova organização, uma nova disposição.  

Na teoria de Iser, da estética da recepção, o leitor tem um papel relevante, pois 

é convocado a participar do processo criativo. Ele intervém com suas expectativas 

e também com suas ideologias, encontrando nos textos mundos que parecem reais. 

As teorias de Hannah Arendt, Linda Hutcheon, Jeanne Marie Gagnebin e 

Wolfgang Iser complementam-se nessa abordagem dos vínculos dos textos 

narrativos com a realidade. Suas reflexões nos auxiliam na nossa tentativa de 
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aproximação de literatura e história, no sentido de concebê-las ambas como 

narrativa das ações humanas, cujos textos conduzem o leitor em um jogo de 

referência e textualidade. 

Os romancistas, assim como os historiadores, podem silenciar, excluir e 

eliminar certos acontecimentos – e pessoas – do passado, portanto, “melhor que 

atribuir à história o caráter de verdadeira, e à ficção o caráter de falsa ou mentirosa 

seria confiar a cada uma a possibilidade de figurar as verdades que só existem no 

plural” (MUNHOZ, 2004, p.24). 

Nessa perspectiva, pensamos na trilogia de Toni Morrison. Em Amada, a 

protagonista Sethe é uma mulher que viveu a escravidão na fazenda Doce Lar. Ela 

teve uma árvore desenhada em alto-relevo nas costas ao relatar o estupro e, por fim, 

após experimentar uma breve liberdade, degolou a filha, bebê de dois anos, para 

não vê-la passar pelas mesmas experiências de escravidão. Toni Morrison cede a 

voz a uma mulher tantas vezes marginalizada: Sethe é negra numa sociedade que 

escraviza; é mulher, numa sociedade patriarcal; é analfabeta, pobre, mãe de quatro 

filhos, sem poder compartilhar com o marido a sobrevivência ou a morte deles; é a 

“louca” residente na isolada casa do 124, em Cincinnati, a mulher que matou a 

própria filha. 

Para contar a história de Sethe, a autora tece uma teia de vozes e visões que 

falam da experiência de ser mulher nos interstícios da escravidão. Contextualizada 

no ambiente rural, nos anos de 1870, ela relembra os anos de escravidão na fazenda 

ironicamente chamada de Doce Lar. O senhor Garner, além da jovem Sethe, tinha 

5 escravos: Paul D Garner, Paul F Garner, Halle Suggs, Paul A Garner e Seiso. 

 Sethe é uma versão da histórica Margareth Garner, que causou horror, 

indignação e repugnância, por ter matado sua própria filha. Na criação de Morrison, 
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Sethe não provoca no leitor esses sentimentos. Na leitura que a autora faz da 

narrativa histórica, existe uma aproximação do mundo interior da personagem, por 

isso, não a julgamos, como faríamos ao ouvir a informação de que uma mãe degolou 

a própria filha. 

Quando Amada surge, em carne e osso, à porta da casa de Sethe, depois que 

Paul D tinha “exorcizado” o fantasma, ele queria mandá-la embora, porém “uma 

coisa era vencer o fantasma, coisa bem diferente era atirar uma garota preta num 

território infestado pela Klan, o dragão que nadava pelo Ohio à vontade, com uma 

sede desesperada de sangue negro, sem o qual não podia viver” (A 106). 

 Paul D refere-se à organização racista Ku Klux Klan, formada por brancos 

resistentes à libertação dos escravos, no período conhecido como o da 

Reconstrução, que se estendeu de 1865 a 1877, e foi marcada pela tentativa dos 

Estados do norte de impor a integração do povo negro. Foi até mesmo criado, pelo 

Presidente Abrahan Lincoln, um bureau de oficiais do governo para dar assistência 

aos libertos: o Freedmen’s Bureau Bill. Com o assassinato de Lincoln, no entanto, 

o escritório foi desfeito e intensificam-se as reações da Ku Klux Klan.

Essa referência reaparece no romance, quando Morrison dedica-se à narrativa 

do que pensava Selo Pago a respeito da ação de Sethe. Selo Pago era o negro que a 

havia ajudado a atravessar o rio na fuga da Doce Lar. A transcrição é um pouco 

longa, mas reúne informações que formam a teia contextual na qual os recém-

libertos estavam inseridos: 

Mil oitocentos e setenta e quatro e homens brancos ainda à solta. Negros 

eliminados de cidades inteiras; oitenta e sete linchamentos em apenas um ano 

em Kentucky; quatro escolas de pretos queimadas até o chão; homens adultos 

chicoteados como crianças; crianças chicoteadas como adultos; mulheres 

negras estupradas pela multidão; propriedades tomadas, pescoços quebrados. 

Ele sentiu cheiro de pele, pele e sangue quente. A pele era uma coisa, mas 

sangue humano cozido numa fogueira de linchamento era outra coisa 

completamente diferente. O fedor fedia. Fedia nas páginas do North Star, nas 
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bocas de testemunhas, gravado em garranchos nas cartas entregues em mãos. 

Detalhado em documentos e petições cheios de considerando e apresentados a 

qualquer corpo legal que o lesse, fedia. Mas nada daquilo o havia cansado até 

o tutano. Nada daquilo. Tinha sido a fita. Ao amarrar sua barcaça na margem

do rio Licking, ao apertar o melhor que podia, enxergara alguma coisa 

vermelha no fundo. Ao se abaixar para pegar, achou que era uma pena de 

cardeal presa ao seu barco. Puxou e o que se soltou em sua mão foi uma fita 

vermelha amarrada em volta de uma mecha de cabelo lanoso molhado, ainda 

preso a um pedaço de couro cabeludo. Desamarrou a fita e guardou no bolso, 

jogou a mecha no mato. A caminho de casa, parou, sem fôlego e tonto. Esperou 

até passar a crise e continuou seu caminho. Um momento depois, perdeu o 

fôlego de novo. Dessa vez, sentou-se junto a uma cerca. Descansado, pôs-se 

de pé, mas antes que conseguisse dar um passo virou para olhar a rua em que 

estava andando e disse, para a lama congelada e para o rio adiante: “O que são 

essas pessoas? Me diga, Jesus. O que elas são? (A 258-259, grifos da autora) 

Selo Pago fala dos linchamentos e de outras punições brutais. Através do ponto 

de vista desta personagem, Toni Morrison faz um sumário narrativo, que apresenta, 

de forma generalizada, alguns dos horrores da escravidão. Segundo Norman 

Friedman, essa possibilidade de a história ser contada pelas impressões das 

personagens seria “uma das distinções críticas mais úteis hoje ao estudioso da 

ficção” (FRIEDMAN, 2002, p.167). 

As perguntas que Selo Pago faz no final do fragmento: “O que são essas 

pessoas? Me diga, Jesus. O que elas são?” expressam não apenas o que ele sente, 

mas notemos ali a presença do autor implícito, tal como sobre ele teoriza Wayne 

Cleanth Booth (1980, p. 88): “enquanto escreve, o autor não cria, simplesmente, 

um ‘homem em geral’, impessoal, ideal, mas sim uma versão implícita de ‘si 

próprio’, que é diferente dos autores implícitos que encontramos nas obras de outros 

homens”. Observemos que é da autora a responsabilidade da escolha, por exemplo, 

do uso das palavras “são” e “que” em itálico. Dessa forma, sua presença não apenas 

ajuda o narrador a ‘contar’, mas também aí incluir e apresentar uma avaliação: as 

pessoas capazes de realizar aquelas ações não são humanas. 

No que se refere ao caráter metaficcional historiográfico do romance, sua 

preocupação principal é evidenciar as dificuldades por que passaram os afro-
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americanos no período entre o final da escravidão e início da emancipação do povo 

negro. Nos anos iniciais de 1870, na recente libertação, os ex-escravos ainda 

enfrentaram as duras ações de homens brancos, que não aceitaram identificá-los 

como homens e mulheres dignos de viver como cidadãos nos Estados Unidos. 

O romance Jazz descreve as consequências da Grande Migração. Nele, afirma 

o narrador: “A onda de negros que fugiam da penúria e da violência atingiu o auge

nos anos 1870; nos 80; nos 90, mas era um fluxo uniforme em 1906, quando Joe e 

Violet a ela se juntaram” (J 43). Toni Morrison reescreve a história oficial 

mostrando que as personagens principais Joe e Violet Trace, e, em certa medida, a 

personagem Dorcas e Felice, perdem sua identidade no grande centro urbano. 

Joe e Violet tinham se dirigido para o Harlem, em Nova York, uma cidade 

predominantemente branca, acreditando que “os brancos literalmente jogavam 

dinheiro em você” (J 109). Chegaram à Cidade, com todos os seus pertences em 

uma mala, achando que ela seria “perfeita” (J 109). No entanto, tiveram de se 

redefinir, num lugar em que se sentiam deslocados, desterritorializados: 

Ali, numa cidade, eles não são tão novos, e sim eles mesmos: mais fortes, mais 

corajosos em si mesmos. E, no começo, quando chegam, e vinte anos quando 

eles e a Cidade cresceram, eles amam aquela parte de si mesmos tanto que 

esquecem como era amar outras pessoas – quer dizer, se um dia souberam. [...] 

Quase nada disso leva ao amor, mas realmente desperta desejo. A mulher que 

fazia ferver o sangue de um homem debruçada sozinha numa cerca ao lado de 

uma estrada campestre não deve esperar nem um simples olhar dele na Cidade. 

Mas se ela estiver batendo os saltos altos pela rua da cidade grande, balançando 

a bolsa ou sentada num banquinho com uma cerveja gelada na mão, 

balançando o sapato na ponto dos dedos do pé, o homem, reagindo a sua 

postura, à pele macia sobre a pedra, ao peso do edifício que enfatiza a 

delicadeza do sapato a balançar, cai prisioneiro. E ele pensaria que é a mulher 

que deseja e não uma combinação de pedra curva e um sapato de salto alto 

balançando para dentro e para fora da luz do sol. Ele entenderia de imediato 

o engano, o truque das formas, da luz, do movimento, mas isso não importaria

nem um pouco, porque o engano também faz parte da coisa. (J 43-44, grifos 

nossos) 
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O fragmento transcrito mostra as personagens em um movimento em que 

tentam se sentir satisfeitas na Cidade, mas ressentem a ausência de suas raízes. 

Além deste momento, existem outros tantos exemplos, porém não nos 

estenderemos. Registremos apenas que são várias as referências ao sentimento 

contraditório de não pertencer ao lugar, de sentir uma certa nostalgia das vivências 

do passado e, ao mesmo tempo, querer esquecer suas origens. 

Em Jazz, a história afro-americana entre a Reconstrução e a Renascença do 

Harlem é reescrita do ponto de vista das personagens estigmatizadas18. No contexto 

de uma sociedade racista, tanto da parte dos brancos quanto da dos negros de pele 

mais clara, Joe e Violet vivenciam um clima de segregação, dificuldade e violência. 

No romance Paraíso, no capítulo 6, intitulado “Patricia”, tentando entender as 

relações de parentesco dos fundadores da cidade e seus descendentes, para escrever 

a sua genealogia, o narrador onisciente declara que Patricia Best (professora de 

História Africana): “tinha chegado ao ponto em que a objetividade era uma piada, 

um sonho, uma violação da lei que a deixava roendo as unhas de frustração” (P 

218). 

Pat Best, como ela é conhecida na cidade, questiona a possibilidade de se 

atingir a verdade sobre os acontecimentos. A objetividade da narrativa histórica, do 

ponto de vista de Pat, e de Toni Morrison, é um mito. 

Observemos uma passagem, em que o narrador, aproximando-se outra vez da 

visão de Patricia Best, afirma que 

A história oficial da cidade, elaborada nos púlpitos, nas aulas da escola 

dominical e nos discursos em cerimônias, tinha um forte caráter público. 

18 Ervin Goffman, em Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, explica que 

a palavra “estigma” tem origem grega e refere-se, em princípio, a sinais corporais com os quais se 

procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os 

apresentava (GOFFMAN, 2017, p. 11). 
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Qualquer nota de rodapé, qualquer brecha ou questão a ser colocada exigia 

grande imaginação e a persistência de uma mentalidade que não se sentia 

confortável com histórias orais. Sempre que possível, Pat queria provas 

documentais para fundamentar as histórias, e quando não havia provas ela fazia 

interpretações livres, mas, segundo ela, perspicazes, porque só ela tinha a 

distância emocional necessária. (P 218) 

A história oficial da cidade tinha um caráter público e oral, cuja validade o 

narrador questiona. Há aí inúmeras questões. A primeira resulta do fato de que a 

oralidade também é fonte histórica: os processos textuais não podem confinar-se às 

marcas textuais dentro dos livros. A segunda é que o caráter público implica no uso 

de máscaras. Nesse sentido, as discussões de Hannah Arendt (1989, p. 59) são 

esclarecedoras: “tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem 

a maior divulgação possível” e, o termo “público” significa o próprio mundo, na 

medida em que é comum a todos nós. Então, o mundo das aparências seria o da 

realidade, enquanto que o mundo íntimo, pessoal, tal como as paixões, os 

pensamentos, os deleites dos sentidos seriam obscuros e de existência incerta. 

Para ser representado como verdade, Hannah Arendt considera que o mundo 

particular, privado ou íntimo tem de ser desindividualizado, desparticularizado. 

Assim, afirma o narrador do trecho acima transcrito que Pat tem o distanciamento 

emocional necessário para interpretar os eventos. 

A escrita da história, no romance Paraíso, é feita por uma mulher, que 

seleciona, omite e interpreta de um ponto de vista submetido à ideologia das 

instituições a que pertence. Pat não tem a “distância emocional necessária”, como 

parece pretender a personagem. A imparcialidade não existe, ela é muito 

influenciada pela posição que ocupa. Afinal, uma mulher que é diferente da maioria: 

Pat é filha de Roger Best, que se casou com uma mulher de pele clara, realizando o 

que incomodava a todos os rocha-8.  Diferentemente também dos líderes da cidade 

que acumulam riquezas, os Best não têm negócios lucrativos. Nesse sentido, Pat 

Best é uma personagem à margem, como são também as mulheres do Convento. 
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O fato de ser possível a essa personagem interpretar os acontecimentos lembra-

nos que existem diferentes versões da história. Na história oficial das mulheres afro-

americanas, nos anos de 1970, por exemplo, consta que “Há um racismo interno 

(entre os afro-americanos) onde pessoas mais claras, de características sensuais, 

cabelo liso parecem ser mais desejáveis. Mulheres muito escuras falam que são 

discriminadas por outras mulheres negras” (WHITE, 1999b, p. 244).19 

A perplexidade que as histórias retomadas por Toni Morrison provocam nos 

deixa incapazes de verbalizar os detalhes, que comporiam uma cena do absurdo, da 

desumanização, de que tanto a história quanto a ficção tomam consciência ao se 

entrecruzarem na composição dos romances da trilogia morrisoniana. Porém, 

encerramos por hora nossas reflexões, com um pensamento de Hannah Arendt 

sobre o mundo comum: “O mundo comum acaba quando é visto somente sob um 

aspecto e só se lhe permite uma perspectiva” (ARENDT, 1989, p. 68). 

 

1.3 A narrativa histórica de Margaret Garner e a metaficção historiográfica 

  

Em janeiro de 1856, um grupo de oito escravos (dois homens, duas mulheres e 

quatro crianças) fugiram dos campos do Kentucky para Cincinnati, Ohio. Eles eram 

todos da mesma família. Tratava-se do pai e da mãe de Simon Jr, sua esposa, 

Margaret Garner, e seus quatro filhos. Os três primeiros pertenciam a John Marshall 

e os últimos, a Archibald K. Gaines.20 

Os fugitivos pegaram uma carroça e dois cavalos do Senhor Marshall e 

escaparam pela margem do rio, até um certo ponto onde deixaram-nos, e depois 

                                                           
19 No original: “There’s an in-group racism where light complexions, keen features, straight hair 

seem to be more desirable. Very dark women speak about being discriminated against by other black 

women” (WHITE, 1999b, p. 244) 
20 Esses dados podem ser conferidos em Toni Morrison’s Beloved: a Casebook, editado por William L. 

Andrews & Nellie Y. Mckay.  
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seguiram a pé, pelo gelo. Acontece, no entanto, que sua ausência foi percebida 

poucas horas depois da fuga. O Senhor Gaines seguiu-os pelas margens, encontrou 

os cavalos e ficou sabendo que seus escravos estavam escondidos na casa de um 

“homem de cor” que morava por ali. 

O Senhor Gaines dirigiu-se a um escritório, o United States Comimissioner 

John L. Pendery, que providenciou um documento de busca e apreensão, e 

juntamente, com um grande número de pessoas, foi, no dia seguinte, ao lugar onde 

os seus escravos estavam refugiados. Quando chegaram lá, ordenaram que os 

fugitivos se entregassem. Os escravos foram firmes na sua decisão de não se 

renderem. Então o grande número de assistentes que acompanhava o senhor Gaines 

arrebentou a porta. Os negros, armados com paus e pistolas, atiraram. Somente um 

homem foi ferido, e, antes que pudessem recarregar, foram cercados e rendidos.  

No entanto, quando olharam em volta, os oficiais foram surpreendidos por uma 

cena horrível: em um dos cantos da casa, uma criança “quase branca” estava 

sangrando muito. A garganta dela tinha sido cortada de orelha a orelha, e o sangue 

estava jorrando. Mal viram a cena, quando um grito chamou-lhes atenção. Uma 

mulher estava com uma faca que pingava sangue na mão. Ela segurava outras duas 

crianças negras, que ela já havia atingido, menos seriamente, nos ombros e na 

cabeça. 

A mulher disse que era a mãe das crianças e que tinha matado uma e queria 

matar as outras três, para não vê-las retornarem à condição de escravos. Nesse 

ínterim, as pessoas em volta haviam se multiplicado, e, portanto, não foi difícil 

colocá-los nas carroças e transportá-los até o distrito.  
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Os rumores em torno dessa história cresceram prodigiosamente. “E não eram 

exagerados, como costuma ser o caso. Pela primeira vez, a realidade superou o mais 

selvagem pensamento da ficção” (MAY, In: ANDREWS; MCKAY, 1999, p.26)21. 

Os escravos, no escritório para onde foram levados, sentaram-se em silêncio 

mal-humorado. Respondiam com monossílabos às perguntas que lhes eram feitas, 

e às vezes não respondiam nada. O filho do Sr. Marshall, que estava lá para 

recuperar os escravos Simon, Mary e Simon Jr, disse que eles foram sempre 

confiáveis e que estavam acostumados a frequentarem aquela parte do rio. Simon 

Jr tinha aproximadamente 22 anos e Margaret era uma mulata escura de 23 anos. 

A fuga, captura e infanticídio foram propagados pela multidão que se 

encontrava do lado de fora, esperando para conhecer o destino dos escravos. As 

pessoas gritavam para que os oficiais os deixassem, que não os levassem, em 

expressão de simpatia por eles. Tanto assim que, quando saíram para serem 

transportados para uma delegacia, os cocheiros atenderam aos clamores e correram. 

Houve muita discussão em torno do caso Margaret Garner. As cortes não 

conseguiam entrar em consenso a respeito de quem teria direito de jurisdição sobre 

a sorte dos escravos. Habeas corpus expedida e depois indeferida; xerifes, prefeitos, 

juízes e os donos dos escravos disputavam autoridade sobre o caso. Finalmente, 

deliberou-se uma ordem que devolvia Margaret e seus três filhos ao senhor Gaines. 

Em Kentucky, foram recebidos por uma multidão, que gritava triunfante, 

celebrando os procedimentos de captura. Os escravos foram para a cadeia, enquanto 

a multidão dirigiu-se para um hotel onde se comemorou entusiasticamente. 

Brindava-se à União e aos objetivos gloriosos! (MAY In: ANDREWS; MCKAY, 

1999, p.32). 

21 No original: Rumors of the story soon circulated all over the city. Nor were they exaggerated, as is 

usually the case. For once, reality surpassed the wildest thought of fiction.  
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Depois de entregarem os escravos, um repórter entrevistou Margaret na prisão 

e publicou sua confissão no American Baptist e no National Antislavery Standard. 

Ao perguntar-lhe se ela não estava, de alguma forma, muito excitada, quase louca, 

quando cometeu o ato; ela respondeu: “Não. Eu estava tão calma quanto estou 

agora; e preferia matá-los de uma vez, colocar fim aos seus sofrimentos, a vê-los de 

volta à escravidão e serem mortos por um pedaço de carne” (ANDREWS; 

MCKAY, p.32)22. 

Segundo May (1999), o governador de Ohio expediu um mandado de prisão 

contra Margaret Garner. Ela teria que retornar para ser julgada como assassina. 

Porém, a ordem de sua prisão chegou a Frankfort, em Kentucky, muito tarde: ela e 

seus filhos, em companhia de outros escravos do senhor Gaines, haviam sido 

enviados num barco à-vapor para serem vendidos num mercado de escravos em 

Arkansas. 

Na descida do rio, outra tragédia: o barco em que os escravos estavam colidiu 

com outro barco e todos foram lançados na água. Cerca de 25 pessoas morreram. 

Margaret foi salva por um negro que a resgatou, mas o seu bebê afogou-se. O 

Louisville Courier, um jornal produzido ainda hoje no Kentucky, registrou o 

sentimento da mãe ao perder mais um filho: “A mãe não exibia outro sentimento 

senão alegria pela perda do filho” (MAY In: ANDREWS; MCKAY, 1999, p.33)23. 

Quanto ao final da tragédia dessa mulher, ela foi, juntamente com os outros 

fugitivos, escoltados pelas margens do rio Ohio de volta ao estado de Kentucky, 

para diferentes plantações, onde morreu em 1858, de febre tifóide. 

22 No original: No. I was as cool as I am now; and would much rather kill them at once, than have them 

taken back to slavery and be murdered by piece-meat.  
23 The mother exhibited no other feeling than joy at the loss of her child. 
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A história de Margaret Garner é reelaborada no romance Amada, de forma a 

compor o que Linda Hutcheon (1991, p. 21) denomina metaficção historiográfica. 

Com esse termo, a autora refere-se aos “famosos e populares romances que são, 

simultaneamente, autorreflexivos e, de forma paradoxal, dialogam com 

acontecimentos e personagens históricos”. 

A metaficção historiográfica revela a presença do passado, tecendo, na mistura 

de elementos da tradição e da modernidade, uma releitura que constitui a paródia 

histórica. Trata-se de subverter os textos do passado, em um tom que não é nem 

saudosista nem nostálgico, mas irônico. A paródia pós-moderna será melhor 

estudada no segundo capítulo desta tese, porém, ressaltamos aqui sua composição 

enquanto estratégia do romance pós-moderno.  

Observemos alguns pontos em que as duas narrativas se tocam. Entre 

aproximações e diferenças, Toni Morrison imagina os pensamentos, os sentimentos 

de Sethe, a mãe que degolou a filha, que “mais amava”. Amada é a menina que 

morreu, sem nome. Sem nome, porque ainda era muito nova, porque sem nome 

também morreram tantos bebês, filhos de africanas escravizadas, obrigadas a se 

deitarem com os brancos da tripulação nos navios em que viajavam da África para 

o Novo Mundo, como a mãe de Sethe; dos feitores brancos e de filhos e sobrinhos 

dos seus senhores, como a própria Sethe. 

Toni Morrison, falando sobre o processo de escrita de Amada, em um vídeo 

intitulado “Toni Morrison: Amada”, afirma que muitas informações sobre os negros 

estão indisponíveis porque, no passado, a História era escrita para e pelo 

conquistador. Então, no romance, ela apresenta uma visão de dentro, de quem viveu 

a história. Ela achava impossível contar essa história. Segundo ela, não havia 

linguagem para isso e ela precisou imaginar o que sente uma pessoa que mata o seu 
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filho, ela teve de colocá-lo no colo e não poderia falar de forma ornamental. Tinha 

de ser calma, quieta, ponderada. 

Em Amada, o parágrafo inicial situa o leitor num lugar e tempo específicos: 

124 Bluestone Road, Cincinnati, 1873. Cincinnati é uma cidade de Ohio, importante 

na fuga dos escravos para a liberdade. Em meados do século XIX, Kentucky (de 

onde Sethe e seus filhos fogem) e Ohio representavam dois mundos: o escravo e o 

livre. Os escravos do sul escapavam das senzalas através do rio e chegavam a 

Cincinnati, que já considerava livres os negros africanos desde 1802. No romance, 

os três filhos de Sethe seguem primeiro, ajudados por outros negros que já eram 

livres. Sethe, que depois, grávida da menina Denver, está com ela na casa 124 em 

1873. 

O narrador fala em terceira pessoa e é, inicialmente, aparentemente estável: “O 

124 era rancoroso. Cheio de um veneno de bebê. As mulheres da casa sabiam” (A 

19). Mas, no desenvolvimento do romance, lugar, tempo e voz são desestabilizados, 

pois são apresentados personagens tentando reconstruir seu passado. Além da 

história da protagonista Sethe, na sua convivência com o seu passado de horror, que 

ressoa através do assombramento de sua filha Amada, a voz narrativa, através das 

frequentes idas e vindas em passados recentes e remotos, seja por flashbacks seja 

por fluxo de consciência, sem compromisso com a linearidade, reconta a vida 

escrava na fazenda Doce Lar, propriedade dos Garner (referência a Margareth 

Garner), quando Sethe era jovem e, ao lado de outros escravos, Paul F, Halle (com 

quem se casou), Paul A e Paul D se submetia a, além do trabalho forçado, outras 

humilhações: ela viu negros serem linchados e enforcados nos sicômoros (árvores 

de raízes profundas e ramos fortes, comum no Oriente Médio e em partes da África 

– mas que ela via em Kentucky e, mais que deixar-se horrorizar pela imagem dos 
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corpos enforcados, impressionava-a a beleza da árvore); foi estuprada por garotos 

brancos, que sugaram o leite do seu seio – o leite de Amada); ela foi chicoteada e 

as marcas estão nas suas costas: como uma árvore esculpida, com seu tronco e 

ramos. 

A voz narrativa também é cedida a Denver, que fala do seu ponto de vista, 

como a casa do 124 é vista pelos vizinhos, como é a vida de uma menina negra, 

pobre, filha de uma mãe capaz de matar, “por amor”; a Amada, que exige conhecer 

a sua história; a Baby Suggs (a avó que recebeu os netos e a nora fugitiva). Na sua 

perspectiva, o leitor conhece mais um aspecto da vida escrava: todos os seus filhos 

desapareceram, porque foram vendidos ou porque fugiram ou morreram; e a Paul 

D, que reencontra Sethe no tempo em que o romance as situa inicialmente, em 1873. 

Ele também fala do tempo em que eram escravos em Doce Lar, fala da sua fuga e 

das experiências que teve até chegar ali. 

O romance Amada faz o leitor questionar os textos da História oficial, assim 

como questiona o próprio romance enquanto forma. Trata-se da autorreflexividade, 

do fato de incorporar literatura, história e teoria como construtos humanos, como 

textualizações: “Sua autoconsciência teórica sobre a história e a ficção como 

criações humanas passa a ser a base para seu repensar e sua reelaboração das formas 

e dos conteúdos do passado” (HUTCHEON, 1991, p. 22). 

Não é apenas metaficcional, nem é apenas uma versão do romance histórico ou 

do romance não-ficcional, a Metaficção historiográfica é autoconsciente sobre sua 

herança literária e sobre os limites da mimesis. Mas, apesar disso, consegue refazer 

o vínculo entre seus leitores e o mundo exterior à página ficcional (MCCAFERRY,

apud HUTCHEON, 1991, p. 22). Mesmo sendo metaficcionalmente autorreflexivo, 

o romance representa as realidades políticas e históricas.
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A metaficção historiográfica, segundo Linda Hutcheon (1991), força o leitor a 

abandonar uma posição confortável e controlada. Ele compartilha do processo de 

controlar, organizar e criar um mundo de imaginação ficcional, separado do mundo 

empírico em que ele vive. O texto estabelece com ele uma interlocução, exigindo 

dele uma participação.  

No romance que analisamos, no final da narrativa, Morrison introduz uma 

seção que encerra a estória com a repetição de uma frase “Não era uma história para 

passar adiante”. A autora lembra ao leitor que tudo que ele viu e ouviu é uma 

narrativa. Essa mistura de ficção e “fatos” históricos, fantasia e realidade é discurso. 

O final aberto também dá ao leitor autonomia para decidir pelo que de melhor 

ele pode imaginar. Como explica Iser (2013), já mencionado anteriormente, o leitor 

é convocado a participar do processo criativo. Ele intervém com suas expectativas 

e também com suas ideologias. 

O discurso pós-moderno, questionador e preocupado com as minorias, revela 

elementos escondidos, marginalizados por quem conta a história oficial. Com os 

romances da trilogia, Toni Morrison presenteia-nos com romances que fazem uma 

intersecção entre história e ficção assentada na mais inverossímil fantasia.  

Em Amada, a frase “Esta não é uma história para se passar adiante”, repetida 

algumas vezes ao longo da narrativa, remete-nos ao questionamento dos registros 

históricos e também nos lembra que o romance não é tão ficcional como se pensa. 

A experiência dos horrores inominados das personagens, principalmente, as que são 

ex-escravos, como Sethe e Paul D, fazem-nos perceber que, de fato, há histórias 

inauditas escondidas no subsolo dos países colonizados, que viveram da escravidão 

negra. Paul D., que amou e desejou a jovem Sethe por vinte e cinco anos, guarda 
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no peito uma caixa de fumo, que é uma metáfora para o fato de tentarmos nos 

esquecer das dores insuportáveis pelas quais passamos.  

No caso de Amada, Sethe matou a própria filha, e Paul D. viu a mulher que ele 

amava e não podia tocar ser estuprada pelos dois adolescentes brancos. O romance 

está, enfim, repleto de passagens que remetem a essa ideia de que o passado precisa 

ser guardado ou mantido distante. 

Em síntese, na metaficção historiográfica, os protagonistas são ex-cêntricos; as 

personagens históricas assumem um status diferente, particularizado; subverte-se a 

noção de sujeito humanista de um Eu unificado, em vez disso, adota-se uma 

ideologia pós-moderna de pluralidade e reconhecimento da diferença; o tipo, se 

aparece, é para ser atacado com ironia; aproveita-se de verdades e de mentiras do 

registro histórico; incorporam-se detalhes a fim de proporcionar uma sensação de 

verificabilidade ao mundo ficcional; alteram-se dados verificáveis na realidade 

empírica; o narrador pode ser ou declaradamente onipotente ou adotar múltiplos 

pontos de vista; o modo de narrar é o da paródia intertextual; a representação do 

real não é idêntica ao próprio real; desvia-se a noção de sujeito (autor) para a ideia 

de produtividade textual; não se aspira a contar a verdade, mas pergunta de quem é 

a verdade que se conta; origina-se de outros textos (documentos) que subverte por 

meio da ironia; e estabelece a ordem totalizante, só para contestá-la.  

 

 

1.3 Política da ironia e a trilogia morrisoniana 

 

A Sócrates foi atribuído o pensamento irônico, e o seu uso perfaz uma singular 

oposição contra as injustiças advindas da construção das sociedades, que têm como 

norte padrões e modelos que excluem os que estão às margens. O caminho da ironia 
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é o das indagações capciosas, inesperadas e com um teor de sutilidade. Então, 

ironizar é colocar uma interrupção na linearidade da afirmação. 

Segundo o filósofo Søren Kierkegaard, que dedicou uma dissertação à leitura 

da ironia socrática, sua definição relaciona-se com o silêncio, com a incapacidade 

da linguagem de representar a realidade e com a ideia de que a ironia promove uma 

liberdade negativa. Nesse sentido, o ironista não deseja resposta nenhuma, mas tão 

somente exaurir o conteúdo e, nesse caso, deixar atrás de si um vazio 

(KIERKEGAARD, 1991, p.42). 

Nessa perspectiva, diferenciam-se o discurso comum e o irônico. No discurso 

irônico, conforme o filósofo, o pensamento (essência) e a palavra (fenômeno) não 

se correspondem. O sujeito pensa uma coisa e diz outra. “Ocorre no discurso 

retórico frequentemente uma figura que traz o nome de ironia; e cuja característica 

está em se dizer o contrário do que se pensa” (KIERKEGAARD, 1991, p.215). 

O conceito de ironia de Kierkegaard é conhecido de modo geral, porém, nem 

sempre a ironia consiste em significar o contrário do que está dito na superfície 

textual. 

Segundo Reyes (1996, p.50), a ironia é um tipo especial de citação. Por meio 

desse recurso, o enunciador imita ou repete o conteúdo de outro enunciado 

deformando-o, exagerando-o ou modificando-o com a intenção de mostrar uma 

atitude negativa diante do enunciado ou de seu autor. Mais apropriado seria defini-

la como o ato de dizer uma coisa e significar outra, não necessariamente contrária, 

mas diferente. A ironia consiste em avaliar uma situação, repetindo uma frase que 

serve para outra situação, avaliando assim duas coisas ao mesmo tempo: a própria 

situação e a linguagem que usamos para falar da realidade. Por isso, sua 
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interpretação exige conhecimento sobre o mundo, sobre o enunciador, sobre a 

relação entre os interlocutores. 

Na mesma clave de Reyes, Linda Hutcheon (2000) acentua que a ironia é uma 

estratégia discursiva transideológica. Essa palavra, Hutcheon recebe-a de White: 

“A ironia consegue funcionar e funciona taticamente a serviço de uma gama de 

posições políticas, legitimando ou solapando uma grande variedade de interesses” 

(WHITE, Apud. HUTCHEON, 2000, p.26-27). Nessa perspectiva, a ironia pode ser 

usada tanto para reforçar quanto para subverter a autoridade. 

E quando usamos a ironia? Quando estamos implicados num sistema que 

achamos opressivo, quando queremos mascarar qualquer volubilidade, “quando 

não queremos assumir a verdade do que afirmamos” (REYES, 1996, p.17). 

Stanley Kubrick, em 1971, escreve, produz e dirige um filme que gostaríamos 

de lembrar para nos dar uma imagem da liberdade de que nos fala o filósofo. Seu 

filme Laranja mecânica,24 baseado no romance homônimo de Anthony Burgess, de 

1961, apresenta um protagonista extremamente intelectualizado, que, no entanto, 

aprecia violência: ele mata, rouba e estupra. Alex é exemplo de um sociopata, que, 

ao ser preso, decide participar de um programa de reabilitação. Nesse programa, ele 

passa por experiências psiquiátricas que o tornam incapaz de conviver com a 

violência. Esse resultado paradoxal nos remete à noção de que o enquadramento 

aos padrões morais e éticos construídos pela sociedade, ao fazer com que as pessoas 

convivam com as suas molduras retilíneas, em preto e branco, debilita a capacidade 

das pessoas de serem livres. 

Não se trata de defender a violência e a sociopatia, Laranja mecânica nos faz 

pensar na condição das pessoas à margem. A ironia seria uma saída para a 

                                                           
24 KUBRIK, Stanley, dir.. Laranja mecânica (A Clockwork Orange), com Malcolm MacDowell. Hawk 

Films, Columbia-Warner, 1971. 
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convivência com os padrões estabelecidos nessa sociedade em que a hegemonia 

está nas mãos do homem que corresponda aos modelos do eurocentrismo. 

Linda Hutcheon, em seu Teoria da paródia, nos dá uma definição desse 

procedimento, que nos orienta na análise dos romances, objeto de nosso estudo. 

Segundo a autora, a paródia é “uma forma de imitação caracterizada por uma 

inversão irônica [...] é repetição com distância crítica, que marca a diferença em vez 

da semelhança” (HUTCHEON, 1989, p. 17). 

Definida etimologicamente como “canto paralelo”, a paródia, ao contrário do 

que se costuma pensar, não se trata apenas de uma imitação ridicularizadora de 

textos do passado. A definição alargada por Linda Hutcheon ajusta-se melhor à 

necessidade da arte de Toni Morrison, porque os romances não representam uma 

simples apropriação da história dos afro-americanos, tampouco estabelecem um 

diálogo nostálgico com o passado. 

Em vez disso, Morrison problematiza e, às vezes até inverte, os moldes sociais 

que representa. Em um estudo sobre a dissonância na paródia, Camila da Silva 

Alvarce faz uma afirmação sobre o parodiador / ironista que se associa à atitude de 

Morrison. Para a pesquisadora: 

o parodiador é aquele que percebe a necessidade de novas “verdades” em seu

meio cultural; sente, pois, que os moldes seguidos em sua época precisam ser 

questionados e substituídos. Esse momento de percepção da carência de algo 

novo e de certeza de que os modelos literários e ideológicos atingiram seu 

limite de saturação é, justamente, o momento da paródia. (ALAVARCE, 2009, 

p. 59) 

 Porém, como reconhecer que um determinado texto é intencionalmente 

irônico? Como localizar a ironia? 
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Com essa indagação, Wayne Booth afirma que tanto nos trabalhos líricos 

quanto nos irônicos, “o escritor deixa o palco e se detém no leitor, exigindo 

intimidade” (BOOTH, 1975, p.x). Todo leitor aprende que algumas afirmações não 

podem ser entendidas sem a rejeição do que elas parecem dizer. 

Um enunciado pode significar um número ilimitado de coisas, dependendo do 

contexto, afirma Booth (1975, p 9). A decisão de aceitar uma afirmação conforme 

o que está dito na superfície, no sentido literal, é complexa. Depende de um

contexto linguístico, de suposições sociais, de conjecturas a respeito do caráter do 

falante e da relação que estabelecemos com ele. 

Assim, primeiro o leitor rejeita o sentido literal, porque, de alguma forma, 

percebe incongruências entre o que está dito na superfície de certa passagem textual 

com outros momentos do texto e às vezes mesmo não consegue conciliar com as 

próprias convicções. Depois, experimenta outras alternativas de interpretação. De 

alguma forma o que está dito é incongruente, talvez mesmo até o contrário. Então 

o leitor sente que ou o autor equivocou-se, ou ele é louco ou ele (o leitor) perdeu

alguma coisa do que estava sendo dito. 

Outra forma de reconhecer a ironia é considerarem-se o conhecimento e as 

crenças do autor. O leitor conclui que, como ele, o autor deve ver e rejeitar o que 

está implícito no que ele disse. O autor, de que fala Booth, é o autor implícito, que 

ele discute em Retórica da ficção. O autor implícito é a pessoa criativa responsável 

pelas escolhas que fez no seu trabalho, que pode ser encontrado no próprio texto. 

Sugere Hutcheon (2000) que o verbo adequado para utilizarmos é o “fazer”. 

Fazer ironia implica na ideia de que, no processo de leitura, o interpretador 

compartilha com o ironista da atribuição de ironia. 
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Toni Morrison, no entrelaçamento de ficção e história, nos presenteia com uma 

curiosa tessitura, nos conduzindo a uma releitura do afro-americano a partir do viés 

da ironia. Por um lado, ela (re)ficcionaliza as personagens históricas; por outro, ela 

ficcionaliza a vida interior dessas personagens. 

Na trilogia Amada, Jazz e Paraíso, a autora emprega a ironia, mas não para 

dizer o contrário do que pensa. Ela faz uso da liberdade negativa, como ele a define, 

pois imprime uma atitude de desaprovação, de rejeição a certas condições impostas 

ao afro-americano por uma sociedade que aprendeu a olhar para o povo negro a 

partir dos resíduos da escravidão. 

Assim, a história de Sethe, Violet e de Consolata são histórias absurdas e banais 

no contexto da vida e história do afro-americano. Histórias que não deveriam ser 

contadas, mas que não devem deixar de o ser. Nesse movimento paradoxal, 

Morrison, como Sócrates, finge que não quer dizer o que diz e avalia 

comportamentos, atitudes e modo de pensar. 

Afirma Kierkegaard que a ironia nos oferece uma liberdade poética negativa, 

porque possibilita construirmos uma multiplicidade de determinações (1991, 

p.243). Através dela, o ironista observa os homens e mulheres, suspende a realidade

efetiva e sabe que uma virtude pode tornar-se insípida e falsa, por isso, contesta e 

se recolhe na atitude crítica rigorosa. 

Difícil concordar com a ideia de que a ironia suspenda a realidade efetiva. Pelo 

contrário, as inferências que fazemos apoiam-se nela. Como a metáfora, que 

apresenta dois elementos numa relação de comparação, em que cada um guarda o 

seu primeiro sentido, mas juntos formam um terceiro, assim também na ironia, entre 

o dito e o não dito, encontra-se um sentido inferido.
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Nesse sentido, indaga Hutcheon: “Onde é que a ironia iria acontecer? A ironia 

precisa de ambos, o declarado e o não declarado, pois ela é uma forma do que se 

tem chamado de ‘polissemia’” (HUTCHEON, 2000, p.94). 

Assim nos parece a razão de ser do romance Amada, de 1987. Toni Morrison 

guardou a história de Margaret Garner, quando editou o The Black Book, nos anos 

de 1970, e a reinventou mais de dez anos depois. No romance, Morrison situa essa 

personagem que se tornou célebre pelo “inaceitável” ato de assassinar a própria 

filha para não vê-la morrer pouco a pouco nos grilhões da escravidão negra. 

No romance, Garner é Sethe, vivendo com sua filha Denver e Paul D, em 

Cincinnati, no ano de 1873 – dez anos após a abolição da escravatura nos Estados 

Unidos. Nesse período, já se passaram 18 anos do infanticídio (o que também se 

verifica na realidade histórica), porém a mãe é permanentemente assombrada pelo 

passado, que se representa primeiro pelo fantasma da bebê assassinada e depois pela 

chegada misteriosa de uma moça, que parece ser Amada, em forma humana.  

Sethe, Denver e Paul D são assombrados pelo fantasma da menina assassinada, 

assim como pelo fantasma da escravidão. Nessa reelaboração, Morrison não julga, 

nem condena Margaret Garner por destruição de propriedade (a criança como 

escrava), mas figurativiza a complexidade da situação de uma mãe ex-escrava e as 

pessoas em torno dela, inclusive da filha que tinha apenas começado a engatinhar 

quando morreu.  

 Há, nessa história, uma cena que, se não se atribuir a ela um sentido irônico, 

pode-se passar por ela sem perceber a “intenção”. Arriscamos aqui a utilização 

desse conceito, porque acreditamos, com Hutcheon (2000), que a ironia acontece 

como parte de um processo comunicativo, e “nasce nas relações entre significados, 
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e também entre pessoas e emissões e, às vezes, entre intenções e interpretações” 

(HUTCHEON, 2000, p.30).  

Denver, a filha que sobreviveu, decide fazer alguma coisa, para salvar a mãe. 

A mãe e Amada estão numa relação doentia, em que a energia de Sethe parece estar 

cada vez mais reduzida, enquanto Amada, cada vez mais “grávida” (“A barriga 

saliente como uma melancia de concurso”) (A p.355). Sethe gastou todo o dinheiro 

que tinha para satisfazê-la, sem jamais conseguir; parou de trabalhar para costurar 

roupas muito coloridas (numa casa em que predominava a falta de cor). Nesse 

contexto, Denver pede ajuda aos Bodwin, o casal de irmãos brancos, abolicionistas, 

que tinham ajudado sua avó Baby Suggs e sua mãe, no passado.  

Quando vai à casa dos Bodwin pela primeira vez, Janey, uma mulher negra que 

trabalhava para eles, a recebe com curiosidade. Denver conta como a mãe está e 

Janey lembra-se de quando Baby Suggs chegou a Cincinnati. Sabendo da condição 

da menina, Janey decide que os Bodwin precisam de mais uma empregada. Depois 

disso é que se instaura a ironia. Janey afirma que os seus patrões são brancos bons, 

que não os trocaria por nenhuma outra dupla. Então,  

 

Denver saiu, mas não sem ver, em cima de uma prateleira ao lado da porta dos 

fundos, a boca de um meninopreto cheia de dinheiro. A cabeça dele estava 

virada para trás mais do que uma cabeça consegue ir, as mãos enfiadas nos 

bolsos. Saltados como duas luas, os dois olhos ocupavam toda a cara que 

sobrava acima da boca vermelha escancarada. O cabelo era um tufo de pontos 

feitos com pregos salientes, bem espaçados. E ele estava de joelhos. A boca, 

grande como uma xícara, continha as moedas necessárias para pagar uma 

entrega ou algum outro pequeno serviço, mas podia também conter botões, 

alfinetes ou geleia de maçã. Pintadas no pedestal onde se ajoelhava, havia as 

palavras: “A seu serviço”. (A 361) 
 

 

Os Bodwin são brancos bons. Mr Bodwin foi ativista, ajudou Baby Suggs. Deu-

lhe a casa de sua infância no 124, para morar. Foi ele quem intercedeu para Sethe 

não ser presa quando ela cometeu o infanticídio. Mas a escultura de um 
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meninopreto, de joelhos, com a boca cheia de dinheiro e a escrita “A seu serviço” 

está repleta de sentidos que apontam para um ponto de vista irônico. De outra forma, 

o narrador está dizendo que os brancos ganham a vida às custas da servidão. Isso,

em 1873, oito anos depois da emancipação dos escravos. Denver, se considerarmos 

que Amada tinha 18 anos, então, nesse momento, ela tem entre 16 e 17 anos. Vemos 

aí, nessa situação, a mulher negra servindo, de avental. 

Essa atitude depreciativa das intenções de um abolicionista branco associa-se, 

pensamos, ao fato de o caso Margaret Garner ter sido usado como um trunfo, um 

argumento em favor da abolição. Isto é, parece-nos que não importava a vida da 

criança, mas a morte dela, que serviu aos propósitos do movimento. 

Acompanhando a consciência de Edward Bodwin, o narrador conta que, para 

ele (Bodwin) “toda vida humana é sagrada” e que ele e sua irmã contornavam 

obstáculos, “como haviam feito quando uma escrava fugida vivera em sua casa 

natal com a sogra e se metera numa grande encrenca. A Sociedade conseguira 

contornar o grito do infanticídio e selvageria, e abrira mais um caso para a abolição 

da escravatura” (A p.369). 

Nesse trecho, a linguagem revela uma intenção de mostrar o distanciamento 

entre o branco rico, dono da casa onde Sethe mora, e a própria Sethe. Bodwin não 

se refere a ela pelo nome, mas como “uma escrava fugida”, como se não a 

conhecesse. E mais, ela não tinha se metido em “uma grande encrenca”. Ela estava 

envolvida na condição mais terrível, inimaginável, para uma mãe. 

O senhor Bodwin aparece no clímax do romance, quando trinta mulheres estão 

em frente a casa em um movimento que lembra as orações de Baby Suggs na Clareira. 

Ele estava vindo para levar a outra filha de Sethe. Vinha vaidoso, com seu bigode 
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preto e seus cabelos grisalhos. Bodwin sente saudades do tempo em que lutava contra 

a escravidão. 

Esse é um momento que lembra a primeira cena, quando o professor veio 

recuperar os escravos da Doce Lar. Dezoito anos depois, Sethe revive aquele 

momento. Dessa vez, com a filha (mulher / espírito). O passado e o presente se 

entrecruzam, tanto na mente dela, quanto na de Bodwin. Ele, de certa forma, é uma 

reencarnação do professor: ambos homens “bons” e cristãos. Assim, Toni Morrison 

contrapõe simbolicamente a força patriarcal e a força espiritual das mulheres. 

No segundo romance da trilogia, Morrison focaliza as personagens Joe e Violet 

Trace, quando eles viajam para o Norte com o objetivo de escapar das leis Jim Crow 

na Virgínia. Porém, mesmo em Nova York, o passado ainda os assombra. 

A personagem Joe Trace aprendera a caçar com o “caçador dos caçadores”, o 

homem mais esperto que ele conheceu, tanto que os brancos diziam que ele era 

feiticeiro, para “não terem de dizer que ele era sabido” (J 124). Esse homem, 

conhecido como Henry Lestroy, que pode ser Henry Lestory, porque podia ser que 

True Belle, a avó de Violet, quando contava sua história, o pronunciasse de uma 

forma particular. 

Esse detalhe do romance Jazz é importante para a discussão que fazemos porque 

o nome desse caçador e o que ele ensina a Joe Trace relaciona-se com a ironia que

Toni Morrison faz em Amada. Se nos lembrarmos ainda que ela pretendia atribuir à 

trilogia o mesmo título, “Amada”, então, ficam mais evidente os laços entre a ironia 

que ela faz sobre a bondade de Mr Bodwin e o que “o caçador dos caçadores” ensina 

a Joe Trace, quando ele era menino. 

Joe nunca se esqueceu de duas importantes lições de Lestory (leia-se “story” ou 

“history”), que, segundo Joe, o guiaram a vida inteira. Lestory tinha escolhido a ele 
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e ao seu irmão adotivo Victory para treinar para ser homem, para viver com 

independência. A primeira, era um segredo em relação à gentileza dos brancos: “eles 

tinham de sentir pena de alguma coisa para gostar dela”. A segunda, Joe Trace 

esqueceu-se. (J 124). 

O sentimento de pena, nesse contexto, implica duas noções. Uma, que o sujeito 

marginalizado não tem capacidade para alcançar a independência, então é preciso 

ajudá-lo. A outra é o sentimento de superioridade daquele que ajuda. Diferentemente 

de Lestory, que preparou Joe para a vida, parece-nos que Toni Morrison, com uma 

ironia mordaz, diz que os brancos ajudam os negros por egoísmo, para se sentirem 

importantes, e, para, talvez, aliviarem a culpa. E, ainda, ensinam-nos a se 

posicionarem como vítimas. 

Quase no final de Jazz, na penúltima parte, quando o narrador entrega a voz a 

Felice – a amiga de Dorcas, que apresenta a última versão da história – ela diz que 

existem dois tipos de brancos: “‘os que têm pena de você e os que não têm. E os dois 

acabam sendo a mesma coisa. Nenhum respeito entre um e outro’” (J 189). 

No romance Paraíso, Morrison constrói mais uma vez a imagem irônica dos 

matizes da “bondade”. Quando os nove homens invadem o Convento, no massacre 

das mulheres, ela assim se refere a eles e a sua intenção: 

Na sala de aula, que antes era uma sala de jantar e agora não tem outra função 

além de servir de depósito de carteiras empilhadas junto às paredes, a 

visibilidade é boa. Os homens de Ruby se juntam nas janelas. Não tendo 

encontrado nada além de provas no resto do Convento, eles se reúnem ali. Os 

Novos Patriarcas de Ruby, Oklahoma. A friagem que encontraram no início 

desapareceu, a neblina também. Eles estão animados, quentes de transpiração, 

com o cheiro noturno da retidão. A visibilidade é boa. (J 29; grifos adicionados) 

O cuidado com a linguagem participa da composição do eixo irônico do 

romance. Os homens perfeitos, “Os Novos Patriarcas de Ruby” (com letras iniciais 
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maiúsculas) não conseguem ver nada, porque o “cheiro noturno da retidão” produz 

sombras onde deveria lançar luz. Assim, o narrador repete a frase “A visibilidade é 

boa”. 

“A visibilidade é boa” quando há luz suficiente para garantir a segurança das 

pessoas, apesar do tempo, às vezes, encoberto. No trecho acima, no entanto, Morrison 

inverte os termos. O tempo é bom, é o início do dia, os raios do sol entram pelas 

janelas e propagam luz, mas os princípios morais são um fluxo escuro, que cria um 

universo de violência, baseado na vulnerabilidade das mulheres do Convento e no 

orgulho e altivez dos homens de Ruby. 

 Finalizando, a ironia figurativiza a perplexidade real que essas histórias 

provocam. No romance Amada, uma mulher que assassina a própria filha, que tinha 

só dois aninhos de idade, quando não podia se defender; em Jazz, Violet, a esposa de 

Joe Trace, é uma pessoa comum, vivendo nos interstícios de uma cidade cuja 

promessa de liberdade é um sonho que o capitalismo e o anonimato humano 

destroem; e em Paraíso, mulheres são assassinadas pelos homens “honestos” que 

querem preservar a tradição e a família. 

Diante dessas histórias, os leitores são convidados a um sentimento de inquietude 

que nos deixa incapazes de verbalizar os detalhes que compõem cenas do absurdo, 

da desumanização, de que tanto a história quanto a ficção tomam consciência ao se 

entrecruzarem na composição dos romances da trilogia morrisoniana. 



CAPÍTULO 2: 

 AVOZ FEMININA E NEGRA MORRISONIANA: 

UM CONCERTO POLIFÔNICO 

2.2 Escrita de autoria feminina e negra 

Duas preocupações básicas orientam a discussão ao longo dessas páginas: a 

primeira, com a escrita de autoria feminina; a segunda, com os traços característicos 

da escrita de Toni Morrison. Em todos os romances da autora25, os refletores 

iluminam a comunidade afro-americana, em cujo centro situam-se as mulheres. 

Parece relevante, portanto, considerar essa a principal característica temática de sua 

produção romanesca. E quanto a forma? Quais são as características de uma voz 

feminina e negra que dão à escrita morrisoniana uma marca inconfundível? 

Nos romances da trilogia, o foco também é a experiência feminina, a partir de 

um ponto de vista em que as protagonistas representam mulheres comuns, humanas, 

cheias de virtudes e defeitos.  Porém, diferentemente do que faz nos outros 

romances, Morrison utiliza, na trilogia, os recursos da metaficção historiográfica 

em consonância com o uso de estratégias próprias da construção e recepção do 

realismo fantástico – discutidos nos capítulos um e três desta tese, respectivamente. 

Quanto à escrita de autoria feminina, além de fazer representação de mulheres 

em suas diversas condições, nas suas experiências como mães e filhas, avós, netas, 

irmãs, amigas, esposas, amantes, mulheres dando à luz, fazendo abortos, exploradas 

sexualmente, ela pressupõe também o trabalho com a forma. Nesse sentido, 

analisando a mulher na literatura, em um encontro da ANPOLL, Solange Ribeiro 

25  São onze romances: The Bluest Eye (1970); Sula (1973); Song of Solomon (1977); Tar Baby 

(1981); Beloved (1987); Jazz (1992); Paradise (1997); Love (2003); A Mercy (2008); Home (2012) 

e God Help the Child (2015). Estão traduzidos para o português, além da trilogia, os seguintes 

títulos: O olho mais azul; Amor e Compaixão. 
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de Oliveira (1990, p. 42-43) afirma que e a escrita feminina reúne literariedade e 

preocupação em encontrar novas formas de convivência entre um homem e uma 

mulher.  

Quanto à literariedade26, a escrita feminina apresenta uma voz feminina ou a 

mulher como sujeito da linguagem. Na introdução de The (m)other tongue, Garner, 

Kahane e Sprengnether (2004), citando as feministas francesas Hélène Cixous e 

Luce Irigaray, concluem que a escrita feminina é fluida, auto-erótica e difusa 

(GARNER; KAHANE; SPRENGNETHER, 2004, p. 23). Não sabemos precisar se 

essa caracterização pode referir-se a toda escrita feminina, mas, no que se diz 

respeito à trilogia morrisoniana, esses adjetivos parecem caracterizar a aparente 

espontaneidade com que várias vozes se misturam no tecido narrativo. Sobre isto 

discorremos, de forma mais técnica, na parte desta tese intitulada: “Jazz: uma voz 

coletiva entre a música e o questionamento da verdade”. Por hora, vamos nos deter 

a discutir a escrita de autoria feminina e negra.  

A professora Gayatri Chakravorty Spivak, uma das principais teóricas do pós-

culturalismo, defende que o subalterno, em especial a mulher como subalterna, não 

pode falar e quando tenta fazê-lo não encontra os meios para se fazer ouvir 

(SPIVAK, 2014, p. 17-18). O discurso do subalterno, segundo a autora, está 

obliterado, e o discurso feminino está mais profundamente na obscuridade, ainda 

mais quando a mulher é negra e pobre: 

 

Pode o subalterno falar? O que a elite deve fazer para estar atenta a construção 

contínua do subalterno? A questão da mulher parece ser a mais problemática 

nesse contexto. Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida 

de três maneiras (SPIVAK, 2014, p. 110). 

 

 

 Observemos uma citação em que Toni Morrison fala sobre a sua escrita: 

                                                           
26 Literariedade é um termo cunhado por Roman Jakobson, que se refere ao uso propriamente 

literário da língua. A literariedade diz respeito às propriedades formais dos textos, que apresentariam 

um efeito de estranhamento ou desfamiliarização. (COMPAGNON, 2010, P. 40) 
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Os negros americanos eram sustentados, curados e nutridos pela tradução de 

sua experiência em arte, sobretudo na música. Isso era funcional... Meu 

paralelo é sempre a música porque todas as estratégias da arte estão aí 

presentes. Toda a complexidade, toda a disciplina. Todo o trabalho deve passar 

por improvisação de modo a parecer que você jamais tocou nele. A música 

deixa a gente faminta por mais. Ela nunca nos dá o conjunto todo. Ela bate e 

abraça, bate e abraça. A literatura deveria fazer o mesmo. Tenho sido muito 

enfática a esse respeito. O poder da palavra não é música, mas em termos de 

estética, a música é o espelho que me dá clareza necessária... As maiores coisas 

que a arte negra tem a fazer são estas: ela deve possuir a habilidade para usar 

objetos à mão, a aparência de utilizar coisas disponíveis e deve parecer 

espontânea. Deve parecer tranquila e fácil. Se ela fizer você suar é que algo 

não está certo. Você não deveria poder ver as emendas e costuras. Sempre quis 

desenvolver uma maneira de escrever que fosse irreversivelmente negra. Não 

tenho os recursos de um músico, mas eu achava que se fosse realmente 

literatura negra ela não seria negra porque eu era, nem mesmo seria negra por 

causa de seu tema. Ela seria algo intrínseco, inato, algo na maneira como era 

organizada – as sentenças, a estrutura, a textura e o tom – de sorte que ninguém 

que a lesse perceberia. Utilizo a analogia da música porque você pode viajar 

pelo mundo inteiro e ela ainda é negra... Eu não a imito, mas sou informada 

por ela. Às vezes eu escuto blues, outras vezes spiritual ou jazz e me aproprio 

dela. Tenho tentado reconstruir sua textura em meu texto – certos tipos de 

repetição – sua profunda simplicidade... O que já aconteceu com a música nos 

Estados Unidos, a literatura fará um dia, e quando isso acontecer estará tudo 

terminado. (MORRISON In: GILROY, 2012, p. 168. Grifos nossos) 

 

 

Como seria uma literatura negra? Em que a escrita de Toni Morrison é diferente 

da literatura contemporânea produzida por mulheres que não têm o objetivo de criar 

uma arte negra? A arte tem cor?  

Adverte-nos Paul Gilroy dos perigos do reducionismo, dos essencialismos e 

idealismos. Utilizando o Atlântico como metáfora dos contatos mútuos entre as 

culturas, o autor afirma que as músicas do mundo atlântico negro disseminaram-se 

de forma a atravessarem as fronteiras da cor (GILROY, 2012, p. 176).  

São suas palavras, nas considerações finais, quando se refere ao romance 

Amada e a Toni Morrison: 

 

Desejo chamar a atenção para os modos pelos quais alguns escritores negros 

já iniciaram o trabalho decisivo de investigar os terrores que esgotam os 

recursos da linguagem em meio aos entulhos de uma catástrofe que proíbe a 

existência de sua arte, ao mesmo tempo que exige sua continuação. Desejo 

repetir e estender o argumento frequentemente levantado de que, mesmo 

quando esses escritores são americanos negros, sua obra não deve ser 
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exclusivamente identificada com o projeto de construção de um cânone 

cultural etnicamente específico ou nacionalista, porque a lógica do grande 

movimento político no qual esses textos se situam e para o qual contribuem 

opera em outros níveis que não aqueles demarcados por fronteiras nacionais. 

(GILROY, 2012, 405) 

 

 

Concordamos parcialmente com o sociólogo inglês. É certo que a música negra 

tem recebido influência de outras culturas, se transformado e também tem sido 

apropriada. Contudo, Toni Morrison está correta quando diz que a música negra é 

identificada em todos os lugares.  

O que verificamos na trilogia é que a autora elabora um campo temático, em 

que se representam problemas de vivência e de convivência nos quais reverbera o 

passado de escravidão. Nos três romances, as idas e vindas no tempo e espaço 

remetem aos antepassados, por exemplo. Em Amada, Baby Suggs – a sogra, que 

funciona como mãe –; em Jazz, True Belle, a avó de Violet; e, em Paraíso, Lone 

Du Pres e os ancestrais Morgan. 

Em Amada, a protagonista tem não apenas as costas marcadas pelo chicote, 

mas também a alma assombrada pelas (quase não temos palavras, tal a 

impossibilidade de dizer o que significa para uma mulher todas as experiências de 

Sethe), injustificáveis e inaceitáveis condições que ela teve de viver antes e depois 

de deixar a Doce Lar. Ali, em Ohio, na Bluestone Road 124, ela era evitada pela 

comunidade negra, porém, ao mesmo tempo, era confortada por Baby Suggs – a 

senhora idosa, signo de sabedoria, de conhecimento espiritual. Baby Suggs era 

ouvida pela comunidade que vinha para a Clareira, onde ela realizava um ritual 

religioso, que lembra o que Morrison chama de perguntas e respostas: 

 

Depois de se situar em uma imensa pedra chata, Baby Suggs baixava a cabeça 

e rezava em silêncio. A congregação observava das árvores. Sabiam que ela 

estava pronta quando baixava seu bastão. Então, ela gritava: “Que venham as 

crianças!”, e eles corriam das árvores para Baby Suggs. 
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“Que suas mães escutem o seu riso”, ela dizia, e o bosque vibrava. Os adultos 

olhavam e não podiam deixar de sorrir. 

Então “Que venham os homens adultos”, ela gritava. Eles avançavam um a um 

do meio das árvores ressonantes. 

“Que suas esposas e seus filhos vejam vocês dançarem”, ela dizia a eles, e o 

chão tremia vivo debaixo de seus pés. 

Por fim, ela chamava a si as mulheres. “Chorem”, dizia a elas. “Pelos vivos e 

pelos mortos. Só chorem.” E, sem cobrir os olhos, as mulheres se soltavam. 

Começava assim: crianças rindo, homens dançando, mulheres chorando e 

depois se misturavam. As mulheres paravam de chorar e dançavam; os homens 

se sentavam e choravam, as crianças dançavam, as mulheres riam, as crianças 

choravam até, exaustas e acabadas, todos e cada um caírem na Clareira, 

molhados e sem fôlego. No silêncio que se seguia, Baby Suggs, sagrada, 

oferecia a eles o seu grande coração. (A 134) 

 

  

Observamos nessa passagem a linguagem apelativa, diante da qual os ouvintes, 

fieis, cercados pela natureza, levantam-se e atendem ao Chamado. Se pudéssemos 

ouvir, haveria uma voz que controla as outras vozes, que, em coro, verbalizam as 

respostas. 

Em Amada, muitas outras passagens apresentam essa estrutura. O espaço desta 

tese não nos permite uma demonstração detalhada desse processo. No entanto, é 

preciso registrar, ainda, duas outras estratégias: a primeira, a frequência com que 

Toni Morrison utiliza-se das repetições e a segunda, a oralidade – que talvez possa 

sintetizar todas as outras, isto é, o esquema de perguntas e respostas, as repetições 

e outros recursos que ainda ressaltaremos contribuem todos para firmar o tom de 

oralidade própria da contação de histórias.  

O romance é dividido em três partes, em cuja introdução, Morrison repete, com 

semelhança e diferença, a frase “O 124 era rancoroso” (A 19). Na segunda parte: 

“O 124 estava ruidoso” (A 243) e na terceira: “O 124 estava quieto” (A 339). O 

espaço marca a forma como a personagem relaciona-se com o seu passado: a casa 

124 personifica a ex-escrava encerrada na memória da sua condição de escravidão. 

Um tempo quando ela era considerada qualquer coisa entre um ser humano e um 

animal. 
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Depois que Sethe degola a filha no quintal da 124, Baby Suggs abandona o 

Chamado. Nesse momento, que pertence à segunda parte do romance, ela “havia 

esgotado o azul e estava bem mergulhada no amarelo” (A 254). Nessa condição, ela 

repete com insistência: “Estou dizendo que eles foram até o meu quintal” (A 157), 

toda vez que a personagem Selo Pago tenta convencê-la a voltar à Clareira. 

No último capítulo, dedicado a Amada, que jaz na solidão, esquecida, o 

narrador repete, com diferença: “Não era uma história para passar adiante” (A 387, 

388) e, depois, no presente “Esta não é uma história para passar adiante”. 

Toni Morrison faz ali uma representação de aspectos da cultura afro-americana, 

que também está presente na afro-brasileira, da forma como os escravos e ex-

escravos faziam conhecer suas histórias: através da oralidade, das histórias que 

eram contadas e repetidas de pais para filhos. Essas histórias orais são carregadas 

de emoção, de nostalgia (apesar dos sofrimentos que reverberam), de crítica e 

ironia. 

Para registrar o modo de falar de um povo que, na sua maioria, não aprendeu a 

ler e escrever na língua inglesa, Morrison faz o narrador aproximar-se da mente das 

personagens. E quando cede a voz, como na passagem em que Denver narra, a fala 

é sóbria, natural, sem alguns “deslizes” de concordância, por exemplo, que 

poderiam contribuir para uma caracterização estereotipada: “Amada é minha irmã. 

Engoli o sangue dela junto com o leite de minha mãe. A primeira coisa que ouvi 

depois de não ouvir nada foi o barulho dela engatinhando pela escada” (A 293). 

O vocabulário de Denver é simples e suas construções de frase também. Há o 

predomínio de orações coordenadas e frases curtas, que não ultrapassam a 

competência da personagem adolescente. 
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Nesse romance, chama a atenção também, não poderíamos deixar de notar, 

o uso de palavras como “homembranco”, “gentebranca” “meninosbrancos”, 

“homensbrancos”, “mulherbranca”, “moçabranca”, “gentepreta”, “mulherpreta”, 

como demonstram os fragmentos abaixo: 

 

E se isso não adiantar, sinta como é se sentir uma mulherpreta vagando pelas 

estradas com qualquer coisa que Deus resolver deixar pular em cima de você.  

[...] 

Pegos com a mão na massa, por assim dizer, eles pareciam admitir a inutilidade 

de enganar um homembranco e a impossibilidade de escapar de um rifle.  

[...] 

Tanto gentepreta como gentebranca desprezava ela por causa disso. (A 107, 

216, 299, grifos nossos) 

 

 Essas palavras são abundantes, principalmente na passagem do meio da 

narrativa, quando o narrador conta os eventos do dia em que o professor, um dos 

seus sobrinhos, um pegador de escravos e o xerife vieram para reaver a 

“propriedade”: “a mulher de que o professor se gabava, a que sabia fazer boa tinta, 

sopa muito boa, que passava os colarinhos do jeito que ele gostava e que tinha pelo 

menos dez anos de fertilidade pela frente” (A 217). 

Com uma palavra só (homembranco, gentebranca, etc), Morrison desenha a 

identidade das pessoas que, como o professor e seus sobrinhos, tinham subjugado 

e escravizado o corpo negro. Parece-nos que há uma diferença entre dizer 

separadamente “homem branco” e dizer junto “homembranco”: como se, separado, 

se pudesse ler ou ouvir a palavra “homem”, dando a esse ser a chance de ser 

interpretado como “ser humano”; o mesmo seria negado a “homembranco” 

emendado. Como se esse fosse uma entidade pertencente a uma categoria que é ao 

mesmo tempo o substantivo e o adjetivo juntos. O “homembranco” – pronunciado 

por uma voz que vivenciou uma espécie de holocausto negro, no Pós-guerra Civil 

e recém emancipação dos escravos, quando a Klan realizava tantos linchamentos, 
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enforcamentos e outras crueldades – corresponde a mau, cruel, aquele que causa a 

miséria, que condena à desumanização.  

Dos traços da escrita morrisoniana, em Amada, portanto, ressaltamos a 

presença da oralidade, das múltiplas vozes e visões e do esquema de perguntas e 

respostas do discurso análogo ao do pregador religioso.  

Quanto ao segundo romance da trilogia, discutiremos mais amplamente sobre 

o modo de narrar, na parte intitulada “Jazz: uma voz coletiva entre a música e o 

questionamento da verdade”. Por enquanto, registramos, que depois da leitura dos 

romances, ressoam mesmo as canções afro-americanas. Que traços o blues, o jazz 

e o spiritual têm que os caracterizam como arte negra? Além da origem relacionar-

se com a escravidão, segundo Gilroy,  

 

os diálogos intensos e muitas vezes amargos que acionam o movimento das 

artes negras oferecem um pequeno lembrete de que há um momento 

democrático, comunitário, sacralizado no uso de antífonas que simboliza e 

antecipa (mas não garante) relações sociais novas, de não dominação. As 

fronteiras entre o eu e o outro são borradas, e formas especiais de prazer são 

criadas em decorrência dos encontros e das conversas que são estabelecidos 

entre um eu racial fraturado, incompleto e inacabado e os outros. A antífona é 

a estrutura que abriga esses encontros essenciais. (2012, p. 168) 

 

 

Informa o sociólogo, em nota de rodapé, que antífona provém do grego 

antíphona, “som sem resposta”. Termo que deu origem à palavra anthem, que na 

Inglaterra do século XVI, era um versículo cantado antes e depois do Salmo, com 

resposta do coro, dividido em dois. 

Entendemos, portanto, que na música há uma voz que se desdobra e se mostra 

em vários pontos do púlpito. Transferindo esse recurso para a escrita, essa imagem 

explica o processo narrativo da trilogia: um narrador onisciente, como se pairasse 

sobre um cenário, fala ora entregando a voz, ora aproximando-se da mente das 

personagens e mostrando os sentimentos, impressões e pensamentos. Esse 
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procedimento aproxima-se do tipo de narrador que Norman Friedman (2002) 

classifica como onisciência seletiva múltipla. Aproxima-se, mas não se pode pensar 

o narrador dos romances somente por esse modo de narrar. Além disso, não 

consideramos que essa seja uma maneira que defina apenas uma voz feminina 

negra. Essa estratégia é utilizada por muitos outros autores contemporâneos. 

No texto não-ficcional “Rootedness: the ancestor as foundation”, Toni 

Morrison explica detalhadamente a sua escrita: 

 

Há coisas que eu tento incorporar à minha ficção que estão direta e 

deliberadamente relacionadas às maiores características da arte negra, onde 

quer que ela esteja. Uma delas é a habilidade de ser uma literatura tanto oral 

quanto escrita: combinar esses dois aspectos, de forma que as histórias possam 

ser lidas, em silêncio, claro, mas uma pessoa deveria, também, ser capaz de 

ouvi-las. Ela [a literatura] deveria deliberadamente fazer você levantar-se e 

fazer você sentir algo profundamente, da mesma forma que um pregador Negro 

exige que sua congregação fale, que se junte a ele no sermão, que se comporte 

de uma certa maneira, que se levante e chore silenciosa ou sonoramente, e que 

se posicione ou que se transforme e mude [de opinião, de plano] – para 

parafrasear o sermão sendo realizado. Da mesma forma que a música de um 

músico é reforçada quando há uma resposta da audiência. Agora em um livro, 

o qual fecha, afinal de contas – é de alguma importância para mim tentar fazer 

essa conexão – tentar fazer isso acontecer também. E, tendo à minha disposição 

somente as letras do alfabeto e alguma pontuação, eu tenho de criar os lugares 

e espaços de forma que o leitor possa participar. Porque a relação afetiva e 

participativa entre o artista ou o enunciador e a audiência é que tem 

importância primordial, como acontece nessas outras formas de arte que 

descrevi. (MORRISON, 2008, p.59)27 

 

 

                                                           
27 No original: “There are things that I try to incorporate into my fiction that are directly and 

deliberately related to what I regard as the major characteristics of Black art, wherever it is. One of 

which is the ability to be both print and oral literature: to combine those aspects so that the stories 

can be read in silence, of course, but one should be able to hear them as well. It should try 

deliberately to make you stand up and make you feel something profoundly in the same way that a 

Black preacher requires his congregation to speak, to join him on the sermon, to behave in a certain 

way, to stand up and to weep and to cry and to accede or to change and to modify – to expand on 

the sermon that is being delivered. In the same way that a musician’s music is enhanced when there 

is response from the audience. Now in a book, which closes, after all – it’s of some importance to 

me to try to make that connection – to try to make that happen also. And, having at my disposal only 

the letters of the alphabet and some punctuation, I have to provide the places and spaces so that the 

reader can participate. Because it is the affective and participatory relationship between the artist or 

the speaker and the audience that is of primary importance, as it is in these other art forms that I 

have described”. (MORRISON, 2008, p. 59) 
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Os narradores dos romances são difíceis de serem identificados, o leitor, no 

entanto, persegue as pistas textuais, e encontra a (s) voz(es) narrativa(s) e os pontos 

de vista compartilhado(s) pelas personagens, no contexto. Os seus pensamentos, 

flanando pelos tempos e espaços do passado e do presente narrativo, compõem, 

entre as diversas personagens (até mesmo as não presentes no momento da 

narrativa) as frequentes fusões entre voz e visão. 

Em um outro sentido, lembremos ainda uma explicação de Ítalo Calvino, em 

texto de 1978, escrito para o Congresso Internacional Níveis da Realidade, em 

Florença: 

 

A condição preliminar de qualquer obra literária é esta: a pessoa que escreve 

deve inventar aquela primeira personagem que é o autor da obra. Que uma 

pessoa se coloque toda na obra que escreve é uma frase que se diz 

frequentemente, mas que nunca corresponde à verdade. É sempre só uma 

projeção de si mesmo que o autor coloca em jogo na escritura, e pode ser a 

projeção de uma parte verdadeira de si mesmo, assim como a projeção de um 

eu fictício, de uma máscara. 

Escrever pressupõe, toda vez, a escolha de um comportamento psicológico, de 

uma relação com o mundo, de uma impostação de voz, de um conjunto 

homogêneo de meios linguísticos e de dados da experiência e de fantasmas da 

imaginação, em suma, de um estilo. O autor é autor enquanto desempenha uma 

parte, como um ator, e se identifica com aquela projeção de si mesmo no 

momento em que escreve.28  

 

 

Na continuação da conferência, Calvino acrescenta que o autor, enquanto 

sujeito empírico, projeta para fora de si o autor de outras experiências literárias. Se 

tentarmos compreender essa teoria pensando na autora em estudo, a Toni Morrison 

que escreveu Amada, projeta para fora de si a autora de O Olho mais azul, Sula, 

Song of Solomon e Tar Baby, mas ela é algo mais que a autora dos romances iniciais.  

Enquanto escreve seu quinto romance, por conseguinte, a autora-personagem que 

ela cria é algo menos que a autora de Jazz e Paraíso. 

                                                           
28 CALVINO, Ítalo. Os níveis da realidade em literatura. Trad. Anselmo Pessoa Neto. Disponível 

em: <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/agosto2007/textos/nivelliterario.pdf >. Acesso em 19 out. 

2016. 
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A expressão “projetar para fora de si”, que Calvino utiliza na explicação desse 

fenômeno de criar um autor-personagem que é mais ou menos o autor-personagem 

de outras produções, lembra Michel Collot, em Le sujet lyrique hors de soi. Collot 

(2005) fala especificamente sobre o sujeito lírico, porém, sua teoria aplica-se de 

forma bastante esclarecedora para a discussão que fazemos.  

O autor francês, ao fazer uma releitura da teoria da modernidade sobre a 

despersonalização, afirma a existência de um sujeito lírico fora de si. Para ele, essa 

expressão apresenta duplo sentido: estar fora de si é ter perdido controle de seus 

movimentos interiores e, ao mesmo tempo, ser projetado para o exterior.  

Quanto à autora, enquanto sujeito empírico, não podemos nos confundir e 

considerar que é Toni Morrison quem diz enquanto narra, mas também não      

podemos afirmar que ela esteja completamente ausente. Explicando melhor, 

Morrison utiliza o elemento biográfico como ponto de partida e realiza o 

apagamento dele, mostrando o que é universal e encobrindo o que é contingente. 

Trata-se de uma dupla referência ou “referência desdobrada”. O sujeito está ao 

mesmo tempo voltado para si mesmo e para o mundo, “tensionado ao mesmo tempo 

em direção ao singular e ao universal” (COMBE, 2009-2010, p. 128).  

Em Paraíso, terceiro romance da trilogia, por exemplo, existe a voz de dois 

personagens que falam o que Toni Morrison falaria se vivenciasse as histórias que 

contou ou mostrou, e inventou, e reinventou. São personagens inteligentes, que 

intervêm na narrativa de forma a apresentar os juízos da autora.  

Encontramos nas personagens Richard Misner e Patricia Best essa 

possibilidade de ler as avaliações, os juízos da autora. Ele é um pastor e ela, uma 

professora e escritora. Patricia, em especial, figurativiza a função da autora. Como 

Morrison, ela tem a pele mais clara em relação aos outros habitantes da cidade, é 

professora de história africana e escreve a história de Ruby.  
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Em Amada, através de múltiplas vozes narrativas, que se modificam a partir da 

aproximação da mente das personagens, Morrison conta e reconta a história de 

Sethe / Margareth Garner, de muitos pontos de vista. O mesmo se dá nos outros 

dois romances da trilogia. Em Jazz, a história de Violet Trace constrói-se a partir 

de muitas vozes e visões, dentre elas uma voz artística, que controla todas as outras, 

como discutiremos mais detalhadamente em outra parte desta tese. E em Paraíso, 

a autora chega a um dos mais intrincados processos narrativos, porque amplia o 

número de personagens que detêm voz e visão; dessa forma, os vários pontos de 

vista modificam “a verdade” da história.   

Como nos outros dois romances, há, em Paraíso, um narrador, que controla a 

voz e a cede aos vários personagens. Através desse recurso, constrói-se um processo 

de escrita que chama atenção para si mesma. O leitor tem de participar efetivamente 

na construção de sentido. A sequência dos acontecimentos é o leitor quem tem de 

encontrar e associá-los, porque estão dispersos ao longo do texto. Como explica 

Morrison no fragmento de Rootedness que transcrevemos: esse procedimento exige 

do leitor participação, envolvimento. 

Nesse sentido, Toni Morrison nos faz refletir e reavaliar os padrões de 

comportamento estabelecidos pelas convenções sociais. Nos seus romances em 

estudo, uma mulher que degolou a filha, ou uma outra, que desfigurou o rosto do 

cadáver da jovem amante do seu marido, não são julgadas por suas ações de 

aparente perversidade.  

 

2.1 O afro-americano: das narrativas históricas à perspectiva de Morrison 

 

Todos os romances de Toni Morrison compõem um projeto literário de 

representação da história e da cultura pelo prisma dos afro-americanos. Nesse bojo, 
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as narrativas delineiam as angustiantes experiências, nos ambientes escravocrata 

agrário e segregacionista urbano. É importante, por conseguinte, dedicarmos 

algumas páginas ao estudo de algumas particularidades da história afro-americana. 

Conforme os textos do The Black Book, nos anos de 1800, eram comuns 

anúncios de vendas públicas de escravos africanos. Os preços variavam conforme 

as qualidades dos negros. Eram mulheres acostumadas a todos os tipos de trabalhos 

domésticos; mães, com filhos que seriam vendidos juntos ou separados, conforme 

os interessados desejassem; homens bons para trabalhar, com suas esposas 

acostumadas a serem servas tanto nas lavouras quanto em outros trabalhos, tais 

como acompanhantes, costureiras, enfermeiras, cozinheiras, etc.; mulatas claras de 

5 a 12 anos, de boas maneiras, e de aparência gentil que eram dignas de nota dos 

cavalheiros29 – considerados de sorte (numa evidente alusão aos serviços sexuais).  

O Sul do país, em certo momento, chegou mesmo a considerar que sua simples 

existência dependia exclusivamente da reabertura do tráfico dos navios negreiros. 

Há registros de que essa atividade foi declarada ilegal nos Estados Unidos desde 

1807, incentivando, no entanto, o tráfico ilegal. Por isso, investiram na procriação. 

Essa era uma forma de aumentar o número de escravos do senhor dono de terras. 

Por isso, o desespero real de algumas mulheres negras que abortavam ou matavam 

os filhos recém-nascidos.  

No romance Amada, Toni Morrison ficcionaliza a escravidão nos Estados 

Unidos e suas ações desumanizadoras, da perspectiva daqueles que foram 

escravizados, como já mencionamos em outra parte desta tese. A narrativa focaliza 

mais especificamente o período da Reconstrução, entre 1863 e 1877, quando o país 

fez intervenções para que os Estados do Sul se reintegrassem à nação. Com a Guerra 

                                                           
29 Two children, girls of 12 and 4 or 5. They are bright mulattoes, of mild tractable dispositions, 

unassuming manners, and of genteel appearance and well worthy the notice of a gentleman of fortune 

needing such (The Black Book, p.8). 
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de Secessão, ocorre a Emancipação dos escravos, mas se inicia um período em que, 

inconformados com sua derrota, alguns brancos radicais das fazenda do Sul formam 

movimentos como a Ku Klux Klan.  

Morrison, no romance citado, faz referência à Guerra Civil Americana entre 

1861 e 1865, através das lembranças da personagem Paul D. Porém, ela focaliza 

mais amplamente a Reconstrução, quando a memória da escravidão, assim como o 

racismo e o capitalismo, oprimem as personagens. 

Na fazenda Doce Lar, quando o senhor Garner morreu, a senhora Garner “não 

podia ficar sozinha com os escravos”, então chamaram o professor, que levou dois 

sobrinhos para a fazenda. O narrador diz que esses rapazes tomaram o leite dos 

seios de Sethe, para referir-se ao fato de eles terem-na estuprado. Ela estava grávida 

e amamentava a filhinha que tinha menos de dois anos.  

Essa informação é mencionada reiteradas vezes na narrativa. A violência é 

duplamente praticada. Com exceção da senhora Garner, que está morrendo no 

quarto, Sethe é a única mulher na fazenda. Os negros, escravos, tinham suas 

experiências com as vacas. Os rapazes, brancos, com a negra, que eles aprenderam 

a classificar como um ser, que tinha características humanas e de animais. Quando 

descobrem que ela reclamara para a senhora Garner, o professor manda abrir suas 

costas. Ali as horríveis cicatrizes produzidas pela chibata formam a imagem de uma 

árvore – que também é reiteradamente mencionada.  

Paul D estava amarrado a uma árvore, com as mãos para trás, quando Seiso foi 

queimado, ao seu lado. Os pés queimando, o fogo era pouco, porque o professor, 

que mandava na fazenda, não os tinha perseguido para matar. Porém Seiso, 

intencionalmente, finge-se de louco, começa a cantar. Isso é tudo para que o 

professor (pesquisador do comportamento dos negros) resolvesse que ele não valia 

ser levado vivo. Anos depois, dezoito, para ser exata, Paul D arrepende-se de não 
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ter cantado também. Esta percepção mostra que esse homem negro, recém liberto, 

sentia-se ainda covarde, depois de anos de liberdade.  

O narrador, no final do romance Amada, a partir do ponto de vista do ex-

escravo Paul D., que havia tentado fugir da opressão por várias vezes, faz a seguinte 

afirmação:  

 

E em todas essas escapadas ele não conseguia deixar de se surpreender com a 

beleza daquela terra que não era dele. Escondia-se em seu seio, cavava seu solo 

em busca de comida, debruçava-se às suas margens para beber água e tentava 

não amá-la. Nas noites em que o céu era pessoal, enfraquecido pelo peso de 

suas próprias estrelas, ele se forçava a não amá-la. Seus cemitérios e rios 

baixos. Ou apenas uma casa – solitária debaixo de uma árvore de cinamomo; 

talvez uma mula amarrada e a luz tocando sua pele de um jeito assim. Qualquer 

coisa o comovia e ele tentava muito não amá-la. (A 378) 

 

 

A memória identitária, portanto, construída no retorno prometido, transcende 

os horizontes territoriais e perpassa pelo tempo, encontra sentido no mito da origem, 

no passado glorioso, como diz Eliade (2002). A história é sacralizada no retorno ao 

passado, os ritos conectam o passado imaginado com a difusão dos elementos 

contemporâneos à produção do romance. Esse hibridismo norteia a elaboração de 

uma cultura residual, essa que se apropria de elementos de um passado africano 

para dar sentido a um presente americano. 

Segundo Gilroy, a produção dos intelectuais negros da modernidade, tais como 

Frederick Douglass e W. E. Du Bois, entre outros, está marcada pelas viagens 

transnacionais. Uma produção que tem origem nos fluxos e nas trocas culturais, 

metaforicamente traduzidas pela expressão Middle Passage, que remete aos 

contatos híbridos entre África, Europa e América. O que lembra também a tese de 

Homi Bhabha, que, aliás, é, a priori, uma forma de identificar e substanciar o sujeito 

pós-colonial. 
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O sociólogo acrescenta para essa discussão a ideia de que o território não pode 

ser um elemento determinante para a identidade negra. A diáspora faz com que o 

sujeito distancie-se do lugar de origem e, portanto, passe a apresentar uma 

identidade desenraizada, instável, flutuante. O afrodescendente seria um sujeito que 

habita os interstícios, entre duas culturas, como diz Bhabha. 

Em Jazz, por sua vez, Morrison reporta-nos ao cenário da Renascença do 

Harlem, de forma crítica. Afirma Roynon que, durante a Grande Migração [entre 

1910 e 1940], “estima-se que em 1920 cerca de 500.000 afro-americanos já tinham 

deixado a violência e a insegurança do Sul para a promessa de empregos melhor 

pagos no Norte, nas suas indústrias florescentes e de maior tolerância racial” (2013, 

p. 102)30. Toni Morrison, nesse romance, refere-se amplamente à música jazz e ao 

blues, de origem na cultura afro-americana. 

É importante mencionar também que, no início do século XX, os Estados 

Unidos adotaram leis de esterilização baseadas na eugenia e aperfeiçoamento da 

raça ariana. Cerca de 30 mil pessoas foram esterilizadas, segundo critérios 

“elásticos e recomendações políticas de não tolher o alcance do empreendimento” 

(MAGNOLI, 2009, p.47). 

Não existe em inglês uma expressão que corresponda a “mestiço”. Talvez half-

breed ou half-blood,31 mas esses termos não são usados com as nuances de sentido 

que o nosso “mestiço” apresenta. Contudo, hoje, no censo americano, já é possível 

uma pessoa marcar mais de uma alternativa no quesito raça. Rachel Dolezal, a 

                                                           
30 No original: It is estimated that by 1920 around 500,000 African-Americans had already left 

behind the violence and insecurity of the South for the North’s promise of better paid jobs in its 

burgeoning industries and of greater racial tolerance. (ROYNON,  2013, p. 122) 
31 A palavra mestizo, de origem espanhola, existe em inglês para se referenciar a descendentes de 

uma mistura espanhola ou portuguesa com nativos norte, centro ou sul-americanos. Para o sentido 

com que é referida aqui existem ainda mixed-blood e half-caste, além de termos pejorativos, como 

crossbred ou mongrel. 
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presidenta da Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas de Cor (NAAPC), 

por exemplo, declara-se branca, negra e nativa32.  

Na contracorrente dos defensores da pureza racial, Paul Gilroy (2012) 

argumenta que as populações negras durante a diáspora africana construíram uma 

cultura híbrida. Utilizando o Atlântico como metáfora, o autor desenvolve a ideia 

de que as culturas negras ocidentais se sedimentam na experiência das viagens entre 

África-América-Europa-Caribe. Numa posição antiessencialista, Gilroy afirma que 

a identidade dos povos da diáspora se movimenta entre as políticas, as culturas e os 

espaços. Por isso, os afro-americanos, os afro-brasileiros, os afro-europeus e outros 

apresentam uma dupla consciência. Eles têm a memória da escravidão, a 

experiência do racismo e do terror racial, isto é, têm ao mesmo tempo a 

ancestralidade africana e o pertencimento a outras culturas. Além disso, a cultura 

na diáspora negra constrói-se a partir do desenraizamento e apresenta-se em uma 

constante transformação, devido às contaminações e influências. 

O tema da mestiçagem começa a ser abordado nesse romance. Em Jazz, a 

personagem Dorcas tem cabelos naturalmente lisos e a pele mais clara. Além da 

jovem amante de Joe, Morrison constrói também a personagem Golden Gray, o 

rapaz dourado que Violet conhece através da narrativa de sua avó. True Belle é a 

avó que deixara os próprios filhos na fazenda onde vivia como escrava, para 

acompanhar a filha de seus senhores, expulsa de casa porque estava grávida de um 

rapaz negro da fazenda. Golden Gray era loiro “cor de sol, seu crespo decidido” (J 

135).  

                                                           
32 Conforme nos informa o jornal El País, na seção Internacional, sob o título “O que leva um branco a 

se dizer negro?”, publicado em 15 jun. 2015. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/14/i 

nternacional/1434237683_683895.html>. Acesso: 16 Jun 2015. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/14/internacio%20nal/1434237683_683895.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/14/internacio%20nal/1434237683_683895.html
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Vejamos algumas passagens em que o narrador mostra as impressões de Violet 

sobre a jovem amante de Joe: “Então ela resolveu amar – bem, investigar – a garota 

de dezoito anos cuja carinha cor de creme ela tentara cortar” (J 18, grifos nossos); 

“a moça não precisava alisar o cabelo” (J 19); “O rosto cor do creme do leite no 

balde é o rosto de alguém que nunca vai batalhar por nada” (J 25); “Violet nunca 

viu uma pessoa de pele clara com olhos pretos como carvão” (J 28). 

Chamam atenção de Violet as características que ela não via em si mesma, ela 

era “muito escura, feito breu” (J 190) e estava, desde quando ouvia as histórias que 

a avó lhe contava, seduzida pela beleza que ela julgava ser a mistura de raças. 

Tentando entender o que havia chamado a atenção de Joe para a jovem Dorcas, ela 

se interroga: 

 

E o que ele via? Uma eu jovem com a pele amarelo-clara em vez de preta? 

Uma eu jovem com cabelo comprido ondulado em vez de curto? Ou uma não-

eu em tudo. Uma eu que ele amava na Virgínia porque aquela moça Dorcas 

não estava lá em parte alguma. Era isso? Quem era? Em que ele estava 

pensando quando corria no escuro para encontrar comigo no canavial? Alguém 

dourado, como meu rapaz dourado, que eu nunca jamais vi mas que rasgou a 

minha mulherice tão certo como se fosse a melhor das amantes? Deus me 

perdoe se era isso, porque eu conhecia ele e amava ele mais do que qualquer 

outra pessoa a não ser True Belle que foi quem me fez ficar louca por ele. (J 

100) 

 

 

 A história do rapaz negro de cabelos loiros e olhos negros seduz Violet, que 

transfere o encantamento para o olhar que tem para a Dorcas que as pessoas lhe 

apresentam através de suas narrativas. 

Em Jazz, Violet e Joe Trace são um casal que há vinte anos mora em um 

apartamento, em um bairro da Cidade. O narrador não os descreve, nem nas 

primeiras páginas nem nas que se seguem. O leitor, sabendo da posição de 

Morrison, de falar a partir da centralidade de sua raça, de falar sobre e para o negro, 

pode imaginar que eles sejam afro-americanos. Porém, observemos como a autora 
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os constrói sem descrevê-los, sem utilizar modificadores, tais como “negro” ou 

“negra”, ou qualquer outra palavra que indicasse a cor da pele: 

 

Xi, eu conheço essa mulher. Ela morava com um bando de pássaros na avenida 

Lenox. Conheço o marido dela também. Ele ficou caído por uma garota de 

dezoito anos, um daqueles amores de espantar, lá no fundo, que fez ele ficar 

tão triste e feliz que matou a moça para o sentimento continuar. Quanto à 

mulher, o nome dela é Violet, foi ao velório para ver a moça e cortar a cara 

dela, foi jogada no chão e para fora da igreja. Ela correu, então, no meio de 

toda aquela neve, e quando voltou para o apartamento tirou todos os 

passarinhos de dentro das gaiolas e botou na janela para eles congelarem ou 

voarem para longe, inclusive o papagaio que dizia “Eu te amo” (J 17). 

 

 

Este é o primeiro parágrafo do romance, ele resume a história de Violet e Joe 

Trace. A apresentação da protagonista sintetiza alguns de seus traços e ações, 

porém, nem aqui, nem nos outros parágrafos iniciais, há indicações em relação ao 

fato de eles serem ex-escravos.  

Na terceira página, a voz narrativa começa a conduzir o leitor nesse sentido, 

quando diz que Dorcas “não precisava alisar o cabelo” (J 19). Duas páginas depois, 

ela situa a cidade e o bairro (que os associa à comunidade negra norte-americana): 

“Numa emergência ninguém quer estar no Hospital Harlem” (J 21). Na 

continuação: “mas se um cirurgião negro estiver de plantão, o orgulho diminui a 

dor” (J 21).  

Na sequência, através da aproximação da consciência das personagens, o 

narrador afirma: “Respirar dói num tempo frio, [...] mas eles aguentam porque vale 

qualquer coisa estar na avenida Lenox a salvo dos brancos e das coisas que eles 

inventam” (J 23). Só no segundo capítulo, através da memória nostálgica dos dois, 

o leitor passa a conhecer sua condição de ex-escravos, que migraram da plantation 

para o Norte.  
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Outro aspecto presente nos romances de Morrison é a referência aos mitos do 

povo afro-americano, que são exemplares e extremamente significativos para a 

construção do orgulho e consequente resistência e empoderamento. Eles fornecem 

os modelos nos quais se espelham. Assim, por um lado, Martin Luther King e 

Frederick Douglass, que pregaram a igualdade entre os homens, são dois homens 

negros considerados heróis. Por outro lado, impulsionando o movimento de orgulho 

da raça, encontra-se a figura viva, mítica e heroica de Muhamed Ali. 

No romance Paraíso, Morrison retoma o tema da mestiçagem, que é mais 

amplamente tratado, quando, para lá do encantamento que vemos em Jazz, as 

mulheres do Convento são vistas, pelos habitantes da cidade de Ruby, com 

preconceito. Esse romance, como já mencionamos em outra parte desta tese, situa-

se nos anos de 1970, quando as personagens figurativizam experiências sexistas e 

racistas posteriores aos movimentos civis dos anos de 1950 e 1960. Além de 

reverberarem os ideais dos movimentos civis, também ressoam nas linhas de 

Paraíso a guerra do Vietnam, a revolução sexual e os assassinatos de Malcolm X 

(em 1965) e Martin Luther King (em 1968). 

No romance, encontramos, na conversa de Pat Best e Richard Misner, 

indicações de posicionamentos “desejáveis” para serem “introjetados” pelo leitor 

afro-americano.  

Os dois personagens inteligentes, com os quais o narrador simpatiza – ela, uma 

professora de História Negra, “de pele ensolarada” (P 236), e ele, um pastor de 

ideias revolucionárias, que influenciam os jovens – falam sobre o que pensam a 

respeito do que significa a África: 

 

‘Não acha bom o que eu ensino para eles?’ 
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Ela teria lido seus pensamentos? ‘Claro que eu acho bom. Só que não basta. O 

mundo é vasto, e fazemos parte dessa vastidão. Eles querem saber sobre a 

África...’ 

‘Ah, faça o favor, reverendo. Não venha com sentimentalismo para cima de 

mim.’ 

‘Se você se separar de suas raízes, acaba secando.’ 

‘Raízes que ignoram os ramos viram pó de pudim.’ 

‘Pat’, ele disse com branda surpresa. ‘Você despreza a África.’ 

‘Não, não desprezo. Só que não significa nada para mim.’ 

[...] 

‘Eu não limito nada. Só não acredito que uma devoção idiota por um país 

estrangeiro – e a África é um país estrangeiro, na verdade são cinquenta países 

estrangeiros – seja a solução para esses meninos.’ 

‘A África é a nossa terra, Pat, você goste ou não.’ 

‘Não estou é interessada, Richard. Se quer se identificar com algum negro 

estrangeiro, por que não a América do Sul? Ou a Alemanha, tanto faz. Eles 

têm um monte de bebezinhos pardos por lá, você pode se divertir entrando em 

contato com eles. Ou será que o que você está procurando é só algum tipo de 

passado sem escravidão?’ 

‘Por que não? Há uma boa parte da história da vida antes da escravidão. E 

temos que saber como é. Isto é, se é que vamos nos livrar da mentalidade de 

escravos.’ 

‘Você está errado, e está arando em campo estéril. A escravidão é o nosso 

passado. Nada pode mudar isso, muito menos a África.’ (P 242-243, grifos 

nossos) 

 

 

Richard Misner é exemplo de um intelectual negro a favor do projeto de 

conhecer a história e a cultura da África, como forma de o afro-americano 

estabelecer uma conexão com suas raízes. A África seria uma metáfora para a 

unidade racial, como apregoou o movimento conhecido como Pan-Africanismo. 

Esse movimento, liderado por Du Bois, no final do século XIX e início do XX, 

era fruto de conceitos raciais e, entendia a África como “uma cultura, um modo de 

entender o mundo, a solda espiritual de uma ampla comunidade, a insígnia de um 

destino” (MAGNOLI, 2009, p. 224). 

Na contracorrente, Pat Best assinala, parece-nos, uma posição mais próxima de 

uma valorização da diversidade. O afro-americano não retornaria à África para 

sentir-se territorializado, porque isso significaria justamente a desterritorialização, 

isto é, o exílio, o deslocamento e a perda dos elementos implicados na construção 

de sua identidade.  
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2.3 As mulheres negras norte-americanas nos romances de Morrison 

 

Na análise que fazemos, nos remetemos às vezes às mulheres negras dos 

romances de Morrison no que elas compartilham com os homens negros em termos 

de pertencerem à mesma raça, e no que apresentam de identidade com as mulheres 

brancas. Embora façamos referência a certas aproximações com esses outros 

grupos, tentamos entender em que sentido as mulheres afro-americanas são 

diferentes de ambos. O estupro, o trabalho infindável, a negação de sua beleza, a 

ausência de atenção quanto à gravidez e maternidade, a separação dos filhos são 

algumas das contingências pelas quais passam as mulheres dos romances. 

Toni Morrison concebe não apenas os dramas, as vivências e opressões das 

mulheres negras como protagonistas, mas também os sonhos, as esperanças e suas 

crenças. Interessa à autora, como veremos, a vida interior dessas personagens. 

Tanto assim que o leitor sabe, desde as primeiras páginas, o que aconteceu ou vai 

acontecer: o leitor conhece a história de Margaret Garner, em Amada; a história da 

jovem assassinada pelo amante, em Jazz, e o assassinato das mulheres do Convento, 

em Paraíso; mesmo assim, percorre todas as páginas, interessado em conhecer o 

que pensavam, o que sentiam, em que acreditavam. 

Em meados do século XX, quando Toni Morrison inicia sua ficção, aconteciam 

os primeiros debates em que se discutiam a posição da minoria, numa sociedade de 

lutas e de desigualdades. Ainda não era o tempo em que se multiplicavam 

expressões sobre as diferenças entre homens e mulheres negros e mulheres negras 

e o povo branco. Os romances de Morrison, porém, tecem uma política de 

questionamento do patriarcalismo e de ascensão de personagens femininas 

transgressoras. As narrativas apresentam mulheres fortes, capazes de sobreviver às 
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adversidades sociais, econômicas ou culturais, sem perder as características da 

feminilidade. 

Compreendemos a “natureza feminina” como construções sociais, que têm 

origem nos processos históricos e culturais. As categorias homem e mulher, nos 

romances de Morrison, não se relacionam com os estereótipos segundo os quais 

cabe à mulher as características de docilidade e fragilidade, e, ao homem, o 

desapego e a força.  

Como é de comum conhecimento, essas características, construídas 

socialmente, como inerentes à essência feminina e à masculina, respectivamente, 

contribuem para a construção de sujeitos distintos. À mulher, a submissão, e, ao 

homem, a independência.  

Deborah Gray White (1999, p. 144) registra que, no período anterior à Guerra 

Civil Americana, o número de homens escravos era superior ao número de mulheres 

escravas nas fazendas do sul dos Estados Unidos, por isso era comum os homens 

competirem pelas mulheres. Em Amada, essa informação é reelaborada: 

 

Os cinco homens da Doce Lar olharam aquela menina nova e resolveram 

deixá-la em paz. Eles eram jovens e tão loucos com a ausência de mulher que 

tinham passado a fazer com as bezerras. Mesmo assim, deixaram a menina de 

olhos de aço sossegada, para ela poder escolher, apesar de que, para ficar com 

ela, cada um deles era capaz de bater no outro até virar mingau. (A 29) 

 

 

Diferentemente da promiscuidade que alguns historiadores atribuem às 

mulheres africanas e afrodescendentes, a autora mostra que os homens esperaram 

que Sethe escolhesse um deles. Pelo contrário, os brancos jovens, sobrinhos ou 

filhos do professor, violentaram-na. No seguinte fragmento, Sethe conta a Paul D o 

que lhe aconteceu: 
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‘Depois que eu deixei vocês, aqueles rapazes entraram lá e tomaram meu leite. 

Foi para isso que eles entraram lá. Me seguraram e tomaram. Contei para Mrs 

Garner o que eles fizeram. Ela ficou com um nó, não conseguia falar, mas dos 

olhos rolaram lágrimas. Os rapazes descobriram que eu tinha contado deles. O 

professor fez um deles abrir minhas costas e quando fechou fez uma árvore. 

Ainda crescendo aqui’ (A 38). 

 

 

A personagem ressalta que os adolescentes brancos “tomaram o seu leite”. O 

sentimento de ter o corpo invadido é muito forte: os seios que alimentariam a filha 

bebê eram “sagrados”. Esse momento, mais que o açoite, marca uma outra realidade 

imposta às mulheres negras nas fazendas do sul: elas eram objeto de violência 

sexual praticada por homens brancos. As escravas domésticas, sempre em presença 

dos senhores, eram, segundo hooks (2015, p. 24) conscientes da sua vulnerabilidade 

social e sexual e viviam com medo tanto dos homens brancos quanto de negros. 

No romance, segundo a narrativa de Paul D, Halle (o marido) estava escondido 

no celeiro, onde os adolescentes brancos estupraram Sethe. Ele viu tudo e não fez 

nada:  

 

Você disse que eles roubaram o seu leite. Eu nunca soube o que foi que mexeu 

tanto com ele. Foi isso, eu acho. O que eu sei foi que alguma coisa acabou com 

ele. Não o ano que passou trabalhando sábado, domingo e hora extra de noite, 

isso nunca mexeu com ele. Mas seja lá o que for que aconteceu naquele celeiro 

aquele dia, isso quebrou ele em dois como se fosse uma vareta. (A 108-109) 

 

 

Halle não protegeu Sethe contra o estupro, talvez porque sua condição 

submissa o deixasse imobilizado, talvez porque quisesse defender a própria pele, 

por covardia, numa situação em que fica claro o absoluto poder dos dois 

adolescentes brancos. Ele, diferentemente de Sethe, talvez pensasse que deveria 

mostrar sua masculinidade: seu controle emocional, sua força, virilidade, vigor, 
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lógica, independência e dominação. Porém, se reagisse, ao ver sua mulher ser 

violentada, ele sofreria agressões depois.33 

Depois do episódio no celeiro, Halle desaparece. Esse fato, parece-nos, está 

carregado de representação metafórica. Por que Toni Morrison optou por fazer essa 

personagem sumir? O estupro era a pior condição que uma escrava podia viver, 

mais que a exploração de seu trabalho no campo, nos mesmos serviços pesados que 

os homens realizavam. Na narrativa de Morrison, o estupro quebra o orgulho e a 

dignidade de Halle. Ele, que havia trabalhado todos os domingos para comprar a 

liberdade de sua mãe, tem de calar-se. Dessa forma, esse homem, sem voz, não 

representa a luta de resistência que Sethe vai iniciar.  

 Como tantas mulheres negras, Sethe podia contar apenas com ela mesma. 

Nessa perspectiva, as mulheres afrodescendentes, no século XIX, prescindiam da 

liderança masculina. Porém, não se esperava que elas fossem passivas, porque eram 

mulheres, mas que fossem submissas, porque eram negras e escravas.  

A lembrança incômoda dos frequentes estupros a que Sethe era submetida Paul 

D guarda em “uma lata de fumo enterrada em seu peito onde antes havia um 

coração” (A 114). Paul D também não fez nada. Sentia-se menos que o galo cujo 

nome era Míster: 

 

Míster podia ser e continuar sendo o que era. Mas eu não podia ser nem 

continuar a ser o que eu era. Mesmo que cozinhassem ele, iam cozinhar um 

galo chamado Míster. Mas eu de jeito nenhum ia ser Paul D outra vez, vivo ou 

morto. O professor me transformou. Eu era uma outra coisa e essa outra coisa 

era menos que um galo pousado numa banheira debaixo do sol. (A 114) 

 

 

                                                           
33 No mesmo romance, outra personagem, na mesma condição (ver a mulher ser usada sexualmente 

pelo senhor) decide matá-la para não a ver mais nessa situação. 
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Essa passagem fala muito desse homem recém-liberto. Ele não se sente 

posicionado como opressor em um sistema patriarcal. Paul D expressa sua emoção 

e não se sente envergonhado de verbalizar sua fragilidade. Observamos que ele se 

sentiu atingido diretamente na sua masculinidade. Implicitamente, no entanto, 

lemos o seu desejo de reinar entre as mulheres, como o galo chamado Míster (livre, 

senhor, patrão). O galo era irreverente, tinha uma crista vermelha imensa e “ria” da 

covardia do negro, que valia 900 dólares (A 324).  

Paul D relaciona a liberdade com sua masculinidade. Nesse sentido, 

observamos, também, no primeiro capítulo desta tese, o fato de o ativista Frederick 

Douglass exaltar um gesto de bravura, de coragem e de orgulho no enfrentamento 

que este realizara. Outras forças opressivas atuam sobre Paul D: o capitalismo e o 

imperialismo, por exemplo. Ele está submisso, fraco, passivo, dependente, 

dominado e, diriam alguns pesquisadores: desmasculinizado (equivocadamente, 

como argumenta bell hooks [2014, p. 46-47]). 

A emancipação, diretamente vinculada à virilidade, torna a posição da mulher 

negra mais complexa no bojo das vivências do povo negro. Ela, sozinha, precisa ter 

força para trabalhar e garantir a sobrevivência de sua família. Não cabe, portanto, à 

mulher negra, nos romances, a feminilidade relacionada aos estereótipos da doçura, 

da inocência e da passividade. 

Importante lembrar que é nesse momento da narrativa que Morrison repete a 

frase de Paul D: “Eu estava com o freio na boca” (A 110 – 111). Halle tinha 

enlouquecido; Paul A, sumido; Seiso, queimado; Paul F, vendido; e Paul D estava 

amarrado e tinha um freio na boca. 

Toni Morrison afirmou, em “What the black woman thinks of the women’s 

lib”, um texto crítico de 2002 (textos reunidos e publicados por Carolyn Denard, 
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em 2008), que não acredita no movimento de emancipação da mulher negra. 

Segundo ela, o mundo negro sempre funcionou como catalisador para o feminismo 

branco. Para as mulheres negras, as mulheres brancas são suas inimigas, porque 

elas sabem que o racismo não se restringe ao mundo masculino, e existem mais 

mulheres do que homens nos Estados Unidos.  

Na defesa de sua tese, Morrison utiliza a imagem de uma garota negra, que foi 

impedida de entrar na escola, quando oficializou-se a integração. A autora refere-

se à foto “A segregação em Little Rock”, em que mulheres brancas olham com ódio 

para Elizabeth Eckford, a menina de 15 anos que desafiou o racismo, em 1957. 

bell hooks, em seu livro ain’t i a woman: black women and feminism, faz uma 

declaração que lembra a posição de Toni Morrison. Segundo ela, na história 

americana, quando as mulheres negras tiveram de se reunir em um movimento 

contra o impacto do sexismo, elas não conseguiram outra atitude a não ser a do 

silêncio. O silêncio das oprimidas, sem pretensões de confrontar as feministas 

brancas ou se posicionar a favor do patriarcado, mas um silêncio “engendrado pela 

resignação e aceitação de sua posição” (hooks, 2015, p.1). 

Registra hooks, quanto aos movimentos feministas, que eles não beneficiaram 

as mulheres negras, porque as mulheres são raramente vistas como um grupo 

separado dos homens negros. Quando o movimento feminista uniu-se ao 

movimento abolicionista em uma convenção em Akron, Ohio, no ano de 1851, a 

ex-escrava Sojouner Truth, em um discurso célebre34, lembrado pela frase: “Ain’t 

I a woman?” lembra, com ironia, o fato de a posição das mulheres negras não ser a 

                                                           
34 Esse discurso, segundo Deborah Gray White (1999), não foi proferido por Sojourner Truth. 

Doze anos depois da Convenção pelos Direitos das Mulheres, de 1851, em Akron, Ohio, Frances 

Dana Gage, e não Sojourner Truth, escreveu o famoso discurso “Ar´n´t I a woman?”. Gage, a 

presidente branca da Convenção, deliberadamente ficcionalizou o evento, atribuindo a ele um 

momento eletrizante tanto pela presença quanto pelo discurso de Sojourner Truth (WHITE, 1999, 

p. 11). 
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mesma das mulheres brancas: “Aquele homem ali diz que as mulheres precisam de 

ajuda para entrar nas carruagens, e sair de buracos, e ter o melhor lugar por toda 

parte. Ninguém nunca me ajudou nas carruagens, ou nas poças de lama, ou me deu 

o melhor lugar! E eu não sou uma mulher?”35 

Deborah Gray White, quando analisa os estereótipos que circundam as 

mulheres negras, nos reporta aos mitos de Jezebel e Mammy. Segundo a autora, a 

imagem de Jezebel (a bela e insubmissa princesa fenícia dos anos 800 a. C) é 

atribuído às pessoas “governadas quase inteiramente pela sua libido” (1999, p. 29). 

Como essa imagem passou a caracterizar as mulheres negras como sensuais, 

relaciona-se com as impressões que os ingleses tiveram das africanas, com a forma 

como elas eram forçadas a viver como se fossem propriedades no tempo da 

escravidão, e com as ideias que os homens brancos sulistas tinham a respeito das 

mulheres em geral. 

Os ingleses não compreenderam a seminudez das mulheres como resultado do 

clima tropical, mas como luxúria; e a poligamia, que fazia parte da cultura africana, 

interpretaram como lascívia incontrolável; acharam que as danças tribais eram 

orgias e, ainda, que as religiões africanas não apresentavam o caráter sagrado que 

tinha sustentado seus ancestrais (WHITE, 1999, p. 29). 

Nas fazendas nas quais trabalhavam como escravas, por sua vez, as mulheres 

eram vistas como lascivas, que convidavam a investidas sexuais e que qualquer 

demonstração de resistência era fingimento. Além disso, a obrigação de procriar 

para que os seus senhores aumentassem a população escrava, correlacionava a 

                                                           
35 “That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and 

to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles, or gives 

me any best place! And ain’t I a woman?” Disponível em: <http://legacy.fordham.edu/halsall/mod/s 

ojtruth-woman.asp>. Acesso em 26 Nov. 2015. É minha esta tradução livre. 

http://legacy.fordham.edu/halsall/mo%20d/sojtruth-woman.asp
http://legacy.fordham.edu/halsall/mo%20d/sojtruth-woman.asp
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fecundidade com a sensualidade, associando as escravas a um comportamento 

licencioso. 

Na continuidade de sua exposição a respeito da construção da imagem de 

Jezebel, White afirma que a forma como as mulheres eram submetidas ao trabalho, 

assim como quando eram vendidas nos mercados de escravos e como eram 

castigadas, também propiciava uma atmosfera para que se criasse a ideia de que 

elas eram sensuais e promíscuas. Enquanto as mulheres brancas vestiam-se com 

camadas e mais camadas de roupas e não expunham braços e pernas, as mulheres 

negras, além da nudez exposta durante o açoite, usavam roupas esfarrapadas e seus 

corpos negros não eram considerados com o mesmo respeito. Não bastassem todas 

essas contingências, pensando em minimizar as piores experiências da escravidão, 

havia algumas mulheres que ofereciam favores sexuais e tornavam-se domésticas e 

amantes. 

Se, por um lado, havia a mulher obcecada pelas experiências sensuais, por 

outro, havia a assexuada, religiosa e maternal. Uma era Jezebel, a outra, a Mammy. 

A Mammy era uma mulher negra que fazia tudo melhor que todos: pela sua 

experiência em tarefas domésticas, ela era a principal serva e todas as outras eram 

subordinadas a ela. Uma Mammy era sempre lembrada pelo amor que dedicava às 

crianças brancas. Ela era tão respeitada que “sempre servia como amiga e 

conselheira do senhor e da senhora” (WHITE, 1999, p. 48). Era uma mulher 

completamente dedicada à família de seus senhores, especialmente às crianças. 

 O homem branco do século XIX idealiza a mulher. Ela é virtuosa e inocente. 

No patriarcado, o homem criou um deus à sua imagem, um ser masculino, e criou 

um abismo entre corpo e espiritualidade. A mulher tornou-se subordinada. Ela é 

tutelada pelo pai ou pelo marido e não mais considerada apta para as atividades do 
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novo mundo, tais como herdar propriedades e transmiti-las a seus filhos. A ela 

cabem três papéis: mãe, prostituta e virgem.  

A virgem, pura, representa a mulher branca. E, por muito tempo, a imagem de 

prostituta foi associada à mulher negra. As mulheres negras iniciavam os filhos dos 

senhores na atividade sexual. Elas são objetos sexuais, vítimas de estupros e 

exploradas sexualmente.  

A ficção morrisoniana apresenta mulheres negras convivendo com a 

discriminação e a opressão sexista. As personagens femininas de Jazz, assim como 

as de Amada e Paraíso, estão às margens, talvez mais severamente que os homens. 

Sethe, Violet e Consolata são mulheres inseridas num tempo de escravidão, 

segregação, racismo e sexismo. Todas silenciadas, seja pela opressão exercida pelo 

patriarcado, seja pelo racismo ou pela pobreza. 

Em Amada, Sethe e Denver. Em Jazz, Violet e Dorcas. Em Paraíso, um número 

grande de mulheres: as do Convento: Consolata, Mavis, Gigi, Seneca e Pallas; as 

da cidade de Ruby: Soane e Dovey Morgan, Patricia Best, Anna Flood e Lone 

Dupress. Todas mulheres oprimidas, silenciadas, abandonadas, algumas estupradas 

e violentadas. 

 Sethe, Denver e Vovó Baby Suggs são exemplos de mulheres de três gerações. 

Duas conheceram a escravidão. Sethe pôde ter os quatro filhos, supostamente, do 

mesmo homem – no momento do parto, quando ela dá à luz Denver, a moça branca 

que a ajuda pergunta de quem era aquele bebê. Como ela não responde, Amy 

Denver conclui que ela não sabia. Assim, também o leitor duvida e, sabendo do 

estupro, pode ser que Denver não seja filha de Halle. O fato é que, diferentemente 

de outras escravas, domésticas ou do campo, Sethe pôde manter os filhos juntos, 

enquanto a fazenda Doce Lar era liderada pelo senhor Garner, que tinha orgulho de 
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dizer, nas rodas de senhores proprietários de escravos, que os negros da sua fazenda 

eram homens.  

A vovó Baby Suggs, sogra de Sethe, não teve a mesma sorte. Ela teve oito 

filhos, cada um de um pai. Com exceção do filho mais novo, o Halle, todos os outros 

foram muito cedo separados dela: 

 

O último de seus filhos, que ela mal olhou quando nasceu porque não valia a 

pena tentar aprender traços que você não veria chegar à idade adulta mesmo. 

Sete vezes tinha feito isso: segurando um pezinho; examinando a gordura da 

ponta dos dedos com seus dedos – dedos que ela nunca viu se transformarem 

em mãos de homem ou mulher que uma mãe reconheceria em qualquer parte. 

Ela não sabia até hoje que aspecto tinham seus dentes permanentes; ou como 

sustentavam a cabeça ao andar. Será que a Patty havia parado de ciciar? De 

que cor acabou ficando a pele de Famoso? Aquilo era um furinho no queixo de 

Johnny ou apenas uma marca que desapareceria quando seu queixo mudasse? 

Quatro meninas, e a última vez que as viu ainda não tinham pelo debaixo dos 

braços. Será que Ardelia ainda gosta de casca queimada de debaixo do pão? 

Todos os sete distantes ou mortos. Para que olhar muito para o mais novo? Mas 

por alguma razão deixaram que ficasse com ele. Ele estava com ela – por toda 

parte. (A. 202-203) 

 

 

O que Baby Suggs viveu foi uma experiência muito comum entre as escravas. 

Os senhores de escravos lucravam com a procriação das mulheres negras, pois fosse 

quem fosse o pai, não importava se um homem branco – como é o caso do filho 

cuja cor da pele Baby Suggs não sabe como ficou – os filhos das escravas seriam 

escravos. O contrário não acontecia: filhos de mulheres brancas, muitas vezes 

imigrantes, com homens negros, nasciam livres (hooks, 2015, p.16). 

Referindo-se aos Garner, declara Baby Suggs pela voz do narrador:  

 

Os Garner, parecia-lhe, tinham um tipo especial de escravidão, tratavam os 

escravos como trabalhadores pagos, ouviam o que diziam, ensinavam o que 

queriam que soubessem. E não faziam seus rapazes procriarem. Nunca os 

levavam a sua cabana com ordens de “deitar com ela”, como faziam na 

Carolina, nem alugavam seu sexo para outras fazendas. Isso a surpreendia e 

agradava, mas a preocupava também. Ele iria escolher mulheres para eles ou o 

que achava que ia acontecer quando aqueles rapazes sentissem o gosto de sua 

natureza? Ele estava namorando algum perigo e certamente sabia disso. Na 

verdade, sua ordem de não saírem da Doce Lar, a não ser em sua companhia, 
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não era tanto por causa da lei, mas pelo perigo de deixar à solta escravos 

criados como homens. (A. 205) 

 

 

As mulheres tinham que procriar para os seus senhores aumentarem a 

propriedade; tinham de trabalhar no campo, tanto quanto os homens; trabalhar nas 

casas, como domésticas e babás, e, sobretudo, tinham de servir aos apelos sexuais 

dos homens brancos. 

Em uma passagem sobre a mãe africana, Sethe lembra-se de que a conheceu 

muito pouco, porque fora separada dela. As escravas davam de mamar durante uma 

ou duas semanas depois voltavam para o trabalho pesado no campo. Os bebês 

ficavam com uma das mulheres que tinha a tarefa de cuidar de todos eles. 

Há uma lembrança de Sethe, da sua inocência em relação a sua posição, que 

representa o que acontecia com todas as escravas, que haviam incorporado a cultura 

dos brancos. Ela era a única escrava jovem na fazenda Doce Lar. Com ela, 

contavam todos os Pauls: Paul A Garner, Paul D Garner, Paul F Garner, Halle Suggs 

e Seiso. Quando chegou para substituir Baby Suggs, que já estava velha, todos os 

escravos esperaram para ver quem ela escolheria. Sethe achou que se casaria com 

Halle, achou que faria um vestido de noiva, que haveria uma celebração: 

 

O que chamavam de casamento lá naquele tempo. Acho que ela [a senhora 

Garner] percebeu como me senti mal quando descobri que não ia ter cerimônia 

nenhuma, nem um pregador. Achei que tinha de ter alguma coisa – alguma 

coisa para dizer que era certo e verdadeiro. Eu não queria que fosse só eu 

mudando para uma cama cheia de palha de milho. Ou só eu levando o meu 

balde para a cabana dele. Achei que tinha de ter alguma cerimônia. Um baile 

quem sabe. Um buquê de cravinhas. Nunca vi um casamento, mas vi o vestido 

de noiva de Mrs Garner no jornal e ouvi ela contar como era. […] Bom, eu 

resolvi que tinha de ter pelo menos um vestido que não fosse o saco que eu 

usava para trabalhar. […] eu pus meu vestido e nós entramos no milharal. (A 

95-97) 
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Quando o senhor Garner faleceu, a senhora Garner solicitou ajuda a um seu 

concunhado, conhecido como o Professor. Esse homem é ironicamente uma 

representação da ciência. Em uma cena, na lembrança de Sethe, ele ensina os 

sobrinhos a classificarem-na e colocar em colunas separadas as características 

animais e as humanas: “Não, não. Não é desse jeito. Falei para você colocar as 

características humanas dela à esquerda; as animais à direita. E não se esqueça de 

alinhar todas” (A 277). 

Em outra passagem, o mesmo professor usava fita métrica para medi-la:  

 

O professor estava ensinando coisas que a gente não podia aprender. Eu não 

ligava a mínima para a fita métrica. Todo mundo ria daquilo – menos Seiso. 

Ela não ria de nada. Mas eu não ligava. O professor enrolou aquela fita na 

minha cabeça toda, no meu nariz, no meu traseiro. Contou meus dentes. Achei 

que ele era um tonto. E as perguntas que ele fazia era a maior bobagem. (A 

274) 

 

 

Aos olhos dos brancos da Doce Lar, Sethe era um bem imóvel, uma 

propriedade. Então, qual era o lugar que a mulher negra ocupava na sociedade 

americana nos tempo da escravidão e depois quando estavam recém-libertas?  

 Para o intelectual, representado pela figura do professor, no século XIX, 

mulher negra era animalizada, coisificada, e nessa condição, não tinha sentimentos 

e nem sentia dor. Ela era feita para servir, para executar as tarefas pesadas, que as 

brancas não executariam. 

No romance Home, de 2012, Morrison constrói uma personagem feminina, 

trabalhando na casa de um médico, que passa por uma experiência científica, 

ginecológica. Ela sangra muito, não sabe o que aconteceu, mas fica semanas sendo 

curada pelas mulheres negras da cidade onde morava. Ela não poderá mais ter 

filhos.  



108 
 

Quando começa a narrativa, em Jazz, Violet tem cinquenta anos e é 

“incrivelmente magra”. Trabalha como cabeleireira informal, porque não tem 

nenhum treinamento supervisionado. É várias vezes repetida a informação de que 

ela alisava os cabelos das freguesas. Mas desde “o velório de Dorcas muitas de suas 

clientes regulares encontraram motivos para cuidar do próprio cabelo ou fazer uma 

filha esquentar os ferros” (J 26). 

É importante ressaltar a respeito do trabalho de Violet, nos anos de 1926, o fato 

de as mulheres negras utilizarem o processamento químico de seus cabelos crespos. 

Era preciso “amansar a rebeldia” dos cabelos, não havia ainda os cuidados naturais 

para o cabelo crespo, nem os penteados de matriz afro. Então, ser negra, para Violet 

e para as mulheres de sua comunidade, implicava ter de se submeter a produtos 

químicos e às vezes até a queimaduras. Bonito é cabelo liso, sinônimo não só do 

corpo negro negado, mas também da negação de sua identidade. A beleza estava 

relacionada ao padrão etnocêntrico. 

Em outra passagem, quando a personagem Dorcas vai viver com a tia Alice 

Manfred, destacamos uma outra referência aos cabelos, porém, desta vez, aos 

cabelos da jovem que não precisava alisá-los: “Desde então ela escondia o cabelo 

da menina em tranças encobertas, para evitar que homens brancos vissem o cabelo 

espalhado sobre seus ombros e estendessem dedos embrulhados em dólares para 

ela” (J 62). Dorcas tinha a pele clara, da “cor de creme” e os seus cabelos tinham 

ondas “secas e macias” (J 71). Além disso, “Dorcas achava que aquela vida abaixo 

da cintura era a única vida que existia” (J 68). 

“Sem quadris nem juventude” (J 18), Violet arruma um namorado e o recebe 

em casa, para castigar Joe, o marido que a traiu com a jovem Dorcas. Ela achou que 
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ser infiel iria ajudá-la a sentir-se melhor, mas, informa o narrador, “os filhos dos 

suicidas são difíceis de agradar”. 

Esta é a primeira vez que aparece uma referência ao passado traumático de 

Violet. Páginas depois, a infância, quando a mãe se suicida, nos é contada do ponto 

de vista de Violet: Rose Dear cuidava dos filhos sozinha, depois de algumas 

tristezas. O pai de Violet era do Readjuster Party (um partido político birracial, que 

lutava por acabar com os privilégios da elite rural). Essa personagem, mencionado 

nas narrativas provenientes da memória de Violet, contextualiza os acontecimentos 

políticos no Sul, no período posterior à Guerra Civil Americana.  

Morrison situa-o entre os afro-americanos que participaram do movimento 

contrário à ideia de que ao estado da Virgínia deveria pagar grande parte dos débitos 

que resultaram da Guerra Civil. No romance, a personagem abandonou a família 

porque teve de desaparecer, mas voltava furtivamente para casa. Nesse sentido, 

afirma o narrador: 

 

As viagens dele de volta para lá eram ao mesmo tempo ousadas e secretas, 

porque ele vira-se envolvido com e pelo Partido Reajustador, e quando um 

alerta verbal dos donos da terra não funcionou, uma medida física teve 

resultado e ele foi convencido a se transferir para algum lugar, qualquer lugar, 

senão. (J 102) 

 

 

Sozinha, com os filhos, a mãe de Violet tinha de enfrentar as pessoas que 

invadiram e levaram até o último móvel e utensílios da casa. Então, a avó True 

Belle retorna de Baltimore, para organizar e decidir sobre as coisas. Mesmo assim, 

Rose Dear “pulou no poço e perdeu toda a diversão” (J 102).  

Violet, Rose Dear e True Belle são mulheres de três gerações, contextualizadas 

na recém libertação dos escravos. Elas, diferentemente das mulheres brancas, 

tinham problemas maiores que aqueles dos debates sobre a dominação patriarcal. 
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Não se trata de se identificarem como mulheres fragilizadas, que demandam 

cuidados, elas não são as damas cortejadas pelos cavalheiros ou as moças proibidas 

de trabalharem fora.  

O narrador, que fala em terceira pessoa, e em primeira quando conta as 

lembranças, vai pouco a pouco revelando os seus sofrimentos e perdas. Vinte e um 

dias depois do suicídio da mãe, Violet já estava casada com Joe e morando na 

Cidade. Ali, ela se refugia numa espécie de alienação mental, como uma estranha 

para si mesma. Praticara muitos abortos, porque não queria filhos: eles dariam 

trabalho. Mas depois, aos quarenta, sem a força dos quadris, ela quase sequestra um 

bebê. Dorme com uma boneca. Solta das gaiolas os pássaros, que não poderiam 

sobreviver na liberdade. Tenta “matar a morta” e consegue desfigurar o rosto de 

Dorcas, com uma faca. E, quando pensa na jovem, não sabe se ela era “a mulher 

que roubou o homem ou a filha que fugiu de seu útero” (J 111). 

Como podemos ver, a personagem Violet, além da baixa autoestima, vivencia 

algumas experiências próprias da mulher da vida urbanizada, numa sociedade 

capitalista. Ela recusou-se a ter filhos, não porque eles seriam propriedades de 

senhores fazendeiros no Sul dos Estados Unidos, mas, porque, na Cidade, ela 

precisava trabalhar.  

Em nenhum momento da narrativa, o narrador refere-se ao fato de Joe também 

ressentir a ausência de filhos. É sobre a mulher que recai a obrigação da fecundidade 

e de persistência no casamento. Como afirma o narrador, Dorcas “roubou o homem 

ou a filha que fugiu de seu útero”. 

Considerando-se o estilo, ainda no romance Jazz, na história do mestiço Golden 

Gray, em vez de dizer “Vera Louise e a escrava”, referindo-se à mulher branca, mãe 

de Golden Gray e True Belle, a avó de Violet, o narrador diz “a mulher branca e a 
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cozinheira” (J 144). Esse traço da linguagem utilizada por Morrison é importante 

porque inverte o esquema que era utilizado por autores que criavam personagens 

negros em suas narrativas.  

Nos romances, diferentemente do que se pode perceber em outros textos 

ficcionais de outros autores que constroem personagens negros, Morrison retira os 

modificadores tais como “o homem negro”, “a mulher negra” ou “o homem branco” 

e “a mulher branca”. O leitor os reconhece pelo contexto em que eles aparecem. 

Essa é uma das marcas da linguagem de uma autora, que, assumidamente, fala do 

ponto de vista da raça. 

Nos romances de Toni Morrison, em vez das imagens estereotipadas das 

mulheres negras como domésticas, prostitutas, excessivamente sexualizadas, sem 

formação educacional, como geralmente acontecem nas estereotipagens, cada uma 

delas é um indivíduo único, sujeitas que são a determinadas escolhas, quando não 

são forçadas a aceitarem o que lhe é ou pode ser imposto.  

“The Road Not Taken” é um poema de Robert Frost, publicado pela primeira 

vez em 1920, em que o poeta escreve sobre uma diferença, sobre as consequências 

de se escolher “tomar a estrada menos transitada”: “A estrada divergiu naquele 

bosque, e eu – /segui pela que mais ínvia me pareceu/ e foi o que fez toda a 

diferença”.36 

Essa frase do poema do poeta norte-americano é uma metáfora para a história 

das mulheres do terceiro romance da trilogia. Mulheres que viveram no auge do 

movimento feminista, um ano depois de a ONU declarar, em 1975, o Ano 

Internacional da Mulher, a desarticulação do sonho de igualdade e autonomia – elas 

                                                           
36 Tradução de Renato Suttana. Disponível em <http://www.entreculturas.com.br/2011/05/robert-frost-

a-estrada-nao-trilhada/>. Do original: “Two roads diverged in a wood, and I –/ I took the one less travelled 

by/ And that has made all the difference.”  FROST, Robert. “The road not taken”. Disponível em: <http://w 

ww.bartleby.com/119/ 1.htm l>. Acesso em: 21 out 2015. 

http://www.entreculturas.com.br/2011/05/robert-frost-a-estrada-nao-trilhada/
http://www.entreculturas.com.br/2011/05/robert-frost-a-estrada-nao-trilhada/
http://www.bartleby.com/119/%201.htm%20l
http://www.bartleby.com/119/%201.htm%20l
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simplesmente tiveram a ousadia (e a esperança, evidentemente, de coisa melhor daí 

podendo advir) de escolher “a estrada menos transitada”. 

Toni Morrison coloca em cena cinco mulheres que representam, para os homens 

da cidade, o mal encarnado. Elas são transgressoras porque não se casaram, não 

viveram a vida doméstica e não são puramente negras como as mulheres, esposas e 

mães de Ruby.  

Na festa de casamento de K.D. e Arnette, o narrador descreve-as, fazendo 

determinados closes nas roupas e no comportamento, em como essas coisas eram 

vistas pelos homens e mulheres da cidade: 

 

Connie não veio, mas suas hóspedes sim. Mavis dirigindo o Cadillac, com Gigi 

e Seneca no banco de trás e alguém novo no banco de passageiro. Nenhuma delas 

vestida para um casamento. Saíram do carro com ar de dançarinas de cabaré: 

shorts rosa, tops minúsculos, saias transparentes; olhos pintados, sem batom, 

evidentemente sem roupa de baixo, sem meias. O depósito de Jezebel saqueado 

para decorar braços, orelhas, pescoços, tornozelos e até uma narina.  (P 183) 

 

 

Soane, que as havia convidado, aceita-as, esquecida de que elas infringem as leis 

de conduta padronizadas. Elas, por sua vez, estão indiferentes aos limites da aceitação 

que lhes é mostrada. O narrador utiliza-se da imagem de Jezebel, à qual já nos 

referimos, para representar a visão preconceituosa que os habitantes da cidade tinham 

daquelas mulheres. 

Consolata (Connie), Mavis, Grace (Gigi), Seneca e Pallas Truelove. Uma órfã 

adotada pelas freiras; uma esposa infanticida; uma garota que sobrevive sozinha, sem 

mãe e com pai em prisão perpétua; uma órfã abandonada aos cinco anos e uma 

adolescente abusada sexualmente. Acolhidas no Convento, essas mulheres são 

representações de mulheres negras norte-americanas no contexto dos anos de 1970, 

após os movimentos e conflitos raciais dos anos de 1960.  
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Nesse período em que líderes homens eram reverenciados, como Martin Luther 

King Jr, que havia sido assassinado em 1968, as mulheres negras estavam submetidas 

aos papéis de donas de casa, cuidadoras da família. Essas posições são ocupadas pelas 

mulheres da cidade de Ruby, como observaremos no terceiro capítulo desta tese, 

quando tratarmos do tema do duplo. 

Ironicamente, o Convento é um lugar que serve de conforto e “consolo” não só 

para as habitantes, mas também para as mulheres de Ruby. Lone Du Pres, a antiga 

parteira da cidade, ao levar as mulheres para lá, na tentativa de evitar o massacre, 

observa que “as mulheres é que usavam essa estrada” (P 310). O narrador acrescenta:  

 

Só mulheres. Nunca homens. Por mais de vinte anos, Lone as observara. Para 

frente e para trás, para frente e para trás: mulheres chorando, mulheres atentas, 

mulheres carrancudas, mordendo o lábio, ou mulheres simplesmente perdidas. 

Aqui, nesta terra vermelha e dourada cortada aqui e ali por rochas negras ou por 

uma mancha de verde; aqui, debaixo desse céu tão cheio de estrelas que perdia a 

graça; aqui, onde o vento a acariciava como se fosse um homem, mulheres 

arrastavam suas tristezas para cima e para baixo da estrada entre Ruby e o 

Convento. (P 310) 

 

 

Soane Morgan, Arnette, Billie Delia, Sweetie e as cinco mulheres que se 

tornaram residentes tinham caminhado por aquela estrada. No Convento, tinham 

procurado ajuda e tinham encontrado solidariedade, em um ambiente de ampla 

cozinha onde uma das mulheres estava com frequência preparando refeição. Os 

homens tinham também se dirigido para lá, mas, sempre de carro, em busca de sexo, 

como K. D. e Deacon Morgan, ou em negócios, como Sargeant Person.  

Contrapondo-se a esse ambiente, predominantemente feminino, em Ruby, os 

homens controlam “a moral”, as regras sociais: eles excluíram Roger Best (que se 

casou com uma mulher de pele clara), sua filha Pat Best e a neta Billie Delia, que 

herdaram da mãe e da avó o tom de pele. Ali, em um espaço masculino, 

aparentemente tranquilo, o Forno, antigamente usado para preparar os alimentos que 

eram compartilhados, está desativado. 
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Os romances da trilogia apresentam-nos a mulher afro-americana desde a 

primeira onda do feminismo norte-americano, no final dos anos de 1800 e passa pela 

segunda onda, iluminando a situação das mulheres negras nos anos de 1970. Em 

nenhum momento, Morrison refere-se a reivindicações em relação ao direito de voto 

e à vida pública, ou ao direito ao trabalho sem autorização do marido. 

As mulheres negras, nesses períodos, não eram contempladas pelos movimentos 

feministas, como assinala a ativista bell hooks. Trabalhar fora, sem autorização do 

marido, nunca foi uma reivindicação das mulheres negras e pobres. O que 

observamos nas narrativas é a figurativização da necessidade de se dar visibilidade e 

voz à mulher negra, nas suas mais diversas representações. 

Nessa perspectiva observa Judith Butler, pesquisadora e ativista do movimento 

feminista nossa contemporânea, que as opressões atingem as mulheres de formas 

diferentes, daí a necessidade de se considerarem as especificidades não apenas de 

gênero, mas também de classe e raça. 

As mulheres negras norte-americanas, representadas nos romances da trilogia 

morrisoniana, têm diversos perfis e atendem a diferentes formas de se ser mulher. 

Para se usar uma expressão de Judith Butler, o próprio sujeito das mulheres não pode 

ser compreendido em termos estáveis e permanentes (2015, p.18). 

 

 

2.4.  Jazz: uma voz coletiva entre a música e o questionamento da verdade 

 

Jazz é um tipo de romance que pode ser lido muitas vezes porque não nos cansa 

encontrar a cada leitura um detalhe, um significado ou um efeito irônico 

despercebidos devido ao nosso desejo primeiro de satisfazer às expectativas que 

temos diante dos romances: ouvir a voz de um narrador que nos conte a história de 
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pessoas específicas em circunstâncias específicas. Inerente a essa expectativa, 

encontramos ainda o desejo de que essa história flua espontaneamente, mostrando 

condutas plausíveis dos personagens. Esperamos compartilhar experiências 

verossímeis. Esperamos ainda a originalidade. Pois bem, ocorre que, sabendo que 

essa é uma obra de ficção, o leitor não espera que Toni Morrison figurativize as 

verdadeiras “realidades” universais. 

No século XVIII, quando esse gênero literário estava em ascensão, a concepção 

de “verdade” era a de que o indivíduo pode descobri-la através dos sentidos. Essa 

concepção tem origem em Locke, para quem a busca da verdade é individual e o 

processo temporal, o sentido de duração é mais lento e mecânico, respectivamente. 

A existência se circunscreve num local particular do espaço e tempo. Dessa forma, 

ao nos posicionarmos diante de uma obra de ficção, pressupomos ler a realidade 

como ela poderia ter sido numa cultura, numa época. 

Essa perspectiva, no entanto, não dá conta de como deve ser a leitura de Jazz. 

Esse romance não pertence ao conjunto de textos que são puramente ficção. 

Morrison, ao construí-lo, além de fazer fundirem-se literatura e história, faz 

entrelaçarem-se vozes de diferentes narradores, que analisam o triângulo amoroso 

Violet / Joe Trace / Dorcas.  

O romance apresenta um enunciador que se identifica desde a primeira frase 

“Xi, eu conheço essa mulher” (J 17), porém não conhecemos quase nada desse 

narrador e além disso, esse eu, quando se aproxima das personagens, se 

impessoaliza, toma forma de narrador onisciente e ainda afina ou cede sua voz à 

consciência narrada. A ausência de um lugar fixo e a confluência entre as 

configurações contraditórias entre um narrador-testemunha e um narrador que fala 

em terceira pessoa, como onisciente, faz o leitor desconfiar da veracidade dos fatos.  
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Morrison declara, no prefácio de Jazz, que ela havia escolhido retratar um certo 

período da vida afro-americana, através de uma perspectiva que refletisse “o 

conteúdo e as características de sua música” (J 9): os vários ritmos, a improvisação, 

a forma de perguntas e respostas. 

As narrativas históricas informam-nos que o Harlem, cenário da história do 

triângulo amoroso Violet-Joe-Dorcas, situado na ilha de Manhattan, em Nova York, 

formou-se no contexto de uma das cidades mais industrializadas e um dos maiores 

centros culturais dos Estados Unidos. O jornal brasileiro Causa Operária (2010) 

registra que a maior concentração de negros no Harlem e o desenvolvimento de sua 

cultura, literatura e música deu-se ao longo daquela década: 

 

Em 1920, estima-se que 32% da população do Harlem era composta por 

negros. À medida que os milhares de operários negros veriam neste bairro o 

local ideal para se fixarem em sua fuga do Sul, os brancos, por sua vez, 

começariam a deixar a região, seguindo para outras partes da cidade. Este foi 

um processo tão generalizado ao longo desta década que, em 1930, o número 

de negros no Harlem ultrapassaria os 70%. (Causa operária, 2010) 

 

 

Contudo, diferentemente do discurso histórico que atribui ao período de 1926 

um tom de apologia, consagrando-o como a “Renascença do Harlem” – um período 

de florescimento das artes e de ascensão da classe média negra nos Estados Unidos 

– Morrison faz um recorte que mostra um duplo movimento: a alegria e a violência; 

a liberdade e a sujeição a uma nova forma de racismo. 

Sob o título “Black migration and urbanization”, Tessa Roynon (2013) afirma 

que esse romance de Toni Morrison dramatiza “a alegria da liberdade recém 

conquistada combinada com a persistente desilusão da discriminação racial, a 
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violência e a privação econômica que muitos afro-americanos encontraram no 

Norte”.37 

Segundo Morrison, essa história de amor tragicamente romântico seria uma 

forma de representar como as relações de amor se alteraram com a recém relativa 

liberdade dos negros (J 10). O jazz – uma composição musical associada ao lamento 

do povo afro-americano nos duros trabalhos nos campos de Nova Orleans – seria 

uma forma de falar desse tema, porque, mesmo tristes, com seu passado de 

escravidão e as novas condições (não tão promissoras como eles pensavam) no 

Norte, os ex-escravos conseguem capturar a emoção, conseguem aliviar-se das suas 

“amarras” através da sua música.  

No romance, Violet e Joe viajam de trem de Maryland à Cidade, ao som da 

música. No seu espírito, a expectativa de vida nova, o entusiasmo da juventude: 

 

O trem estremeceu com eles diante dessa ideia [eles estavam num túnel escuro 

e Joe imaginou um choque contra um muro ou um rochedo], mas seguiu, e com 

toda a certeza havia chão pela frente e o tremor se transformou em dança 

debaixo de seus pés. Joe se levantou, os dedos agarrados ao bagageiro acima 

da cabeça. Sentia a dança melhor daquele jeito e disse a Violet para fazer o 

mesmo. (J 41) 

 

 

Quando, depois de vinte anos, entristecem-se no anonimato da vida urbana, os 

dois não conversam mais, não se veem mais, porque a rotina esgotou-lhes a 

juventude, a vibração da vida a dois. Perderam a música e a dança do trem daquele 

momento de vislumbre da nova vida. No entanto, quando encontra Dorcas, Joe 

retorna para o período em que ele ouvia a música do trem. Com ela, há sorrisos, 

presentes e momentos que interrompem o cotidiano sem descobertas.  

                                                           
37 The exhilaration at newfound freedoms combined with the disillusionment at persisting racial 

discrimination, violence, and economic disenfranchisement that many African-Americans en-countered 

in the North (ROYNON, 2013, p.102). 
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Sobre a sensação dos homens que têm esses momentos, escreve o narrador de 

Jazz: “Isso não dura, claro, e vinte e quatro horas depois eles estão assustados de 

novo e reestabelecendo em si mesmos qualquer desamparo que esteja à mão. Então 

os fins de semana, destinados a decepcionar, são estridentes, mal-humorados, 

salpicados de hematomas e pingos de sangue” (J 59).  

Concomitante com essa história de indivíduos ordinários e passionais, 

Morrison faz um texto em que se pode conhecer um pouco do período em que o 

ritmo do blues e do jazz ganha repercussão nos Estados Unidos. O jazz é um tipo 

de música que surgiu da cultura popular afro-americana, mais especificamente nos 

anos de 1920, em Nova Orleans, Chicago e Nova York. Juntamente com o que os 

americanos chamam de a Grande Migração. 

Dentre as características mais evidentemente transpostas para o romance foram 

os temas relativos ao lamento, a forma de muitos ritmos e a improvisação. Cada 

realização do jazz conta com variações. O intérprete, na sua relação com os 

instrumentos e com a audiência, pode alterar o ritmo, o compasso, o tom.  

Morrison, no prefácio de Jazz, chama a atenção para essa possibilidade. Afirma 

a autora que se baseou num episódio “evocativo da orgulhosa desesperança de amor 

lamentada e promovida pelo blues e, ao mesmo tempo, alimentada pela irresistível 

força do jazz” (J 9-10). 

O blues é um ritmo genuinamente atribuído aos afro-americanos, que 

registravam, em princípio, sua fé religiosa e seus cantos de trabalho. Importante 

saber, no entanto, para estas reflexões sobre o romance, que o blues tem uma forma 

que se baseia na repetição.  
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Essa característica realiza-se, no texto de Morrison, de muitas maneiras. O 

primeiro parágrafo, por exemplo, é desenvolvido, repetido e alterado ao longo da 

narrativa. A história de Jazz já está toda ali: 

 

Xi, eu conheço essa mulher. Ela morava com um bando de pássaros na avenida 

Lenox. Conheço o marido dela também. Ele ficou caído por uma garota de 

dezoito anos, um daqueles amores de espantar, lá do fundo, que fez ele ficar 

tão triste e feliz que matou a moça para o sentimento continuar. Quando a 

mulher, o nome dela é Violet, foi ao velório para ver a moça e cortar a cara 

dela, foi jogada no chão e para fora da igreja. Ela correu, então, no meio de 

toda aquela neve, e quando voltou para o apartamento tirou todos os 

passarinhos de dentro das gaiolas e botou na janela para eles congelarem ou 

voarem para longe, inclusive o papagaio que dizia ‘eu te amo’. (J 17) 

 

 

Nesse trecho, o leitor encontra um narrador que diz eu, mas que, diferentemente 

das narrativas em primeira pessoa, não é limitado. Trata-se de um eu, que, ao se 

aproximar das personagens se impessoaliza e assume também a onisciência. O 

leitor, dessa forma, é convocado a pôr em dúvida a veracidade do que lhe é 

apresentado em terceira pessoa e, ao mesmo tempo, conhecer outras versões dos 

fatos que lhe são mostrados pelos vários eus da narrativa. 

No texto “Ficção”, publicado no primeiro, da série de cinco volumes de A 

cultura do romance, Catherine Gallagher faz a seguinte declaração: “Nada no 

romance é tão óbvio e ao mesmo tempo tão invisível quanto o fato de ser ficção” 

(GALLAGHER, 2009, p.629). A autora reflete sobre o movimento paradoxal dos 

romances, que, ao mesmo tempo em que ocultam, também revelam seu estatuto 

ficcional. O leitor não deve se convencer de que as histórias são verdadeiras, nem 

que suas personagens sejam pessoas reais. 

 As reflexões de Gallagher reportam à origem do romance na Inglaterra, no 

século XVIII, quando os novels tenderam a mascarar a ficcionalidade com a 

verossimilhança e o realismo. Até aquele momento, havia uma tendência das 
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narrações verossímeis não serem acolhidas como histórias de indivíduos totalmente 

imaginários.  

De modo minucioso e circunstanciado, os romances que surgiram naquele 

século passaram a representar o mundo, assim como a suspender a incredulidade. 

Na contracorrente, o romance de Morrison que estudamos estrutura-se 

propositalmente na desconfiança. Há mesmo um momento quando o narrador 

afirma isso literalmente: “O que eu estava pensando? Como podia imaginá-lo tão 

simploriamente? [...] Fui descuidada e burra e fico furiosa ao descobrir (de novo) 

como sou pouco confiável” (J 154). 

O processo de representação da realidade, isto é, daquilo que pensamos que a 

realidade seja, constrói-se através desta estratégia: mais que incorporar dados 

verificáveis das narrativas históricas, Morrison compõe uma história em que se 

ouvem várias versões a respeito dos mesmos acontecimentos. 

A autora desafia a verossimilhança pela criação de um narrador que sabe tudo 

e que, no entanto, narra alguns eventos do ponto de vista das personagens e, ao 

contrário do que se espera das impressões pessoais (que elas se restrinjam às 

limitações dos sujeitos), as personagens, às vezes, também falam de coisas, de 

eventos, de pessoas, que não conheceram. Como no jazz, em que o cantor e seus 

acompanhamentos se acomodam, num ambiente coletivo de um bar, o narrador 

conta a história de Joe e Violet Trace, numa estratégia em que ora narra como 

testemunha, ora narra como onisciente e ora cede a voz ou mergulha na consciência 

de personagens que se permitem também criar. Podemos, portanto, ouvir uma 

variedade de personagens contarem do seu ponto de vista eventos do passado e, no 

final, o leitor, real ou implícito, é convidado a participar também da composição 

dos motivos que levaram à trágica morte de Dorcas, a jovem amante de Joe. 
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No romance, em vez da história oficial de ascensão do afro americano, através 

da formação acadêmica, e dos movimentos pelos direitos civis, Morrison tece uma 

história que oscila entre a sedução e o desencantamento de personagens segregadas 

na metrópole, no início do século XX.  

A narrativa desenvolve-se num movimento que transita entre a repetição e a 

diferença. Cada personagem, ao repetir a história, acrescenta-lhe detalhes e/ou 

altera-a. Nesse sentido, afirma Justine Baille (2013, p. 159): “As repetições 

temáticas e históricas do romance são a batida rítmica constante da narrativa sobre 

a qual as improvisações do conjunto são construídas em um processo coletivo de 

revelação e transformação”38. 

Quando tonaliza sua voz ou a cede às personagens, o leitor pode ouvir as 

versões de Malvone, uma vizinha que “aluga” o próprio apartamento para que os 

amantes se encontrem; de Alice Manfred, a tia que adotou a órfã Dorcas; de True 

Belle, a avó de Violet e ama de Golden Gray (um mestiço, filho de uma jovem 

herdeira da fazenda com o negro conhecido como o caçador); de Golden Gray e do 

caçador, sobre o nascimento de Joe; de Felice, uma amiga de Dorcas; dos próprios 

Joe, Violet e Dorcas (a morta também fala nesse romance). 

Nessa confluência de vozes e perspectivas, Morrison constrói, através da 

interlocução, que, ouvindo todos os ritmos e tons da história, também é, desde o 

início, convidado a compor a narrativa, a complementá-la com suas improvisações: 

“De início Violet não sabia nada a respeito da moça, a não ser seu nome, idade e 

que ela era muito considerada no salão de beleza legalizado. Então começou a reunir 

o restante das informações. Talvez ela pensasse que iria resolver o mistério do amor 

assim. Boa sorte e me conte como foi” (J 18, grifos nossos). 

                                                           
38 “The novel’s thematic and historical repetitions are the constant rhythmical narrative beat upon which 

the improvisations of the ensemble are constructed in a collective process of revelation and becoming”. 
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“Boa sorte e me conte como foi” apresenta uma mudança de estrutura e de tom. 

Os verbos usados anteriormente no passado passam a ser usados no imperativo, 

configurando uma voz que solicita a um interlocutor que conte uma história. 

Esse fragmento foi extraído da segunda página, do primeiro dos dez capítulos 

não intitulados do romance. Portanto, desde o início, podemos observar o recurso 

que analisamos. O narrador fala em terceira pessoa, sobre Violet reunir informações 

e termina aparentemente solicitando a Violet que conte algo para ele (o narrador): 

“me conte”. 

No parágrafo seguinte, quando esperamos a voz de Violet, o narrador continua 

utilizando a terceira pessoa para referir-se a ela: “Ela interrogou todo mundo, a 

começar por Malvonne, uma vizinha do andar de cima – aquela que lhe contou 

sobre a sujeira de Joe no apartamento que ele e a moça usavam como ninho de 

amor” (J 19).  

Como podemos observar no início da narrativa, esse narrador configura-se já 

como difícil de se localizar, um narrador que não se fixa. Além disso, aquele 

interlocutor, cuja presença está construída desde o início, aqui também está 

expresso. Quando o narrador diz “Malvone – aquela que lhe contou sobre a sujeira”, 

vemos aí o pronome “lhe” e o tom de quem compartilha com o outro uma história 

que esse outro quer ouvir, e mais, esse “ele” conhece também os eventos, senão o 

narrador não diria “aquela”.  

Sobre o narrador declaradamente onisciente, lembremos Friedman (2002):  

 

‘Onisciência’ significa literalmente um ponto de vista totalmente ilimitado – 

e, logo, difícil de controlar. A história pode ser vista de um ou de todos os 

ângulos, à vontade: de um vantajoso e como que divino ponto além do tempo 

e do espaço, do centro, da periferia ou frontalmente. […] o leitor tem acesso a 

toda a amplitude de tipos de informação possíveis, sendo elementos distintivos 

desta categoria os pensamentos, sentimentos e percepções do próprio autor. 

[…] A marca característica, então, do Autor Onisciente Intruso é a presença 

das intromissões e generalizações autorais sobre a vida, os modos e as morais, 
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que podem ou não estar explicitamente relacionadas com a estória à mão. 

(FRIEDMAN, 2002, p.173) 

 

O narrador onisciente, em Jazz, sabe tudo, até mesmo do passado, como se 

tivesse estado lá. Jazz focaliza eventos ocorrendo no ano de 1926 (quando Joe Trace 

vive sob os efeitos de ter assassinado Dorcas); remete a fatos sucedendo em 1906, 

como a vida dos personagens na fazenda e sua viagem de trem rumo à Cidade; e, 

ainda, anteriormente a esse período, quando Joe não havia nascido. Se ele (Joe), em 

1926, tinha 50 anos, como nos informa a narrativa: “Mas ele agora tinha cinquenta 

anos” (J 75), cinquenta anos antes é 1876, quando os afro-americanos ainda viviam 

perseguições no sul, há um pouco mais de dez anos da abolição da escravidão nos 

Estados Unidos. 

Observemos alguns trechos do romance, que apontam para a configuração do 

narrador onisciente intruso. Esse narrador, como o define Friedman (2002), 

apresenta um ponto de vista ilimitado, sabe tudo, está em todos os espaços e tempos, 

e ainda, como intruso, comenta, avalia a vida, os costumes, a moral:  

 
O chapéu, afundado na testa, dava a Violet um ar amalucado. O efeito calmante 

do chá que Alice Manfred lhe dera não durou muito. Depois, ela sentou na 

lanchonete e enquanto tomava um leite maltado com canudinho pensava quem 

poderia ser aquela outra Violet que andava pela Cidade na sua pele; que 

espiava através de seus olhos e via outras coisas (J 93). 

 

 

  

Notemos aqui que o narrador conhece as reflexões que Violet fazia, após suas 

visitas à tia de Dorcas. É esse autor intruso quem avalia que “o chapéu, afundado 

na testa, dava a Violet um ar amalucado”.  

Noutro trecho da narrativa, só para mostrar que nele o mesmo acontece, o 

narrador conhece o que vai no íntimo de uma personagem secundária, que aparece 

na história de Golden Gray. Essa história Violet ouvia a sua avó True Belle contar. 
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True Belle havia sido obrigada a abandonar a família na fazenda e a acompanhar a 

filha do senhor, que se mudou para o Norte para não mais voltar porque estava 

grávida de um negro da fazenda. Golden Gray é esse filho dourado, mestiço, que 

habitou os sonhos de Violet. Quando ele torna-se homem, True Belle diz a ele onde 

encontrar o pai. Ele é um ex-escravo, conhecido como Caçador, nos arredores da 

fazenda dos Gray. Quando ele vai àquele cenário, à procura do pai, Golden Gray é 

percebido por um menino negro como diferente. É a primeira vez que o garoto vê 

um homem branco, à porta da cabana de Henry Lestroy (o Caçador). Quando fala 

desse momento, o narrador diz: “Ele diria ‘mdia’, embora não fosse mas pensou 

que o homem que descia a escada era branco e não devia se dirigir a ele sem 

permissão” (J 150). Se quem contou essa história a Violet e se Violet a repete 

depois, como essas personagens se permitem saber o que o garoto não disse a 

Golden Gray?  

Um processo diferente ocorre no fragmento abaixo transcrito:  

 

Houve um fim de tarde, em 1906, antes de Joe e Violet irem para a Cidade, em 

que Violet deixou o arado e entrou na casinha de armas, o calor do dia ainda 

atormentando. Ela estava de macacão e uma camisa sem mangas desbotada, e 

foi tirando tudo devagar junto com o pano da cabeça. Numa mesa, perto do 

fogão de cozinhar havia uma bacia de esmalte – pintalgada de azul e branco e 

lascada em toda a borda. Debaixo do quadrado de toalha, ali deixado para 

evitar insetos, a bacia estava cheia de água. Palmas para cima, dedos primeiro, 

Violet enfiou as mãos na água e enxaguou o rosto. Diversas vezes ela colheu a 

água e jogou até suas faces e testa estarem refrescadas, o suor e a água 

misturados. Depois, molhou a toalha na água e lavou-se cuidadosamente. Do 

peitoril da janela, pegou uma camisa branca lavada naquela mesma manhã e 

enfiou sobre a cabeça e os ombros. Por fim, sentou na cama para soltar o 

cabelo. A maior parte dos nós feitos de manhã tinha se desprendido debaixo 

do lenço de cabeça e eram agora mechas de lã macia que seus dedos alisavam. 

(J 206) 

 

 

Nessa passagem mais longa, citada em recuo, o narrador fala em terceira 

pessoa, mas, diferentemente do processo de onisciência que vimos nos trechos 

anteriores, informa os eventos como se estivesse lá vendo a cena, e em vez de dizer 
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que Violet sentia a maciez do cabelo, diz “e eram agora mechas de lã macia que 

seus dedos alisavam”. 

Esse processo narrativo permite ao leitor também sentir-se como se estivesse 

lá na cena, vendo, sentindo também a textura dos cabelos de Violet. Note-se, por 

exemplo, que o advérbio “agora”, no final do trecho, transporta a narração para uma 

aproximação com o discurso indireto livre.  

É curioso esse narrador de Jazz. Esses trechos transcritos são exemplares do 

processo de onisciência, porém, observe-se como o narrador se apresenta em outras 

passagens, inclusive no primeiro parágrafo, no primeiro capítulo:  

 

Xi, eu conheço essa mulher. Ela morava com um bando de pássaros na avenida 

Lenox. Conheço o marido dela também.  

[...] 

Com as cabeleiras legalizadas, descobriu que tipo de batom a moça usava; o 

ferro de alisar que usavam para ela (embora eu desconfie que a moça não 

precisava alisar o cabelo); a banda de que a moça mais gostava [...] E quando 

lhe ensinaram, Violet fez os passos de dança que a moça morta costumava 

fazer. Tudo isso. Depois que aprendeu os passos direitinho – os joelhos desse 

jeito assim –, todo mundo, inclusive o ex-namorado, ficou meio com nojo dela, 

e eu entendo por quê. Era como ver um velho pombo de rua bicando a casca 

de um sanduíche de sardinha que os gatos não quiseram comer. Mas Violet era 

de uma persistência só e nenhuma gozação nem cara feia a detinham. (J 17 - 

19) 

 

 

Nos trechos acima, o leitor encontra um tom de quem conta uma história oral 

“Xi, eu conheço essa mulher”, “os joelhos desse jeito assim”. Essa marca de 

oralidade está presente em muitos outros fragmentos e, no nosso ponto de vista, 

contribuem para a ideia de que essa narrativa, à guisa das narrativas orais, 

transmitidas de geração em geração, sofre diversas transformações. Além disso, o 

enunciador está ali, testemunha dos eventos: “eu entendo por quê”, “eu conheço 

essa mulher”. 

Observemos mais alguns fragmentos em que podemos encontrar marcas desse 

narrador:  
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A tia mostrou todas as coisas da moça morta a Violet e para ela ficou claro 

(como havia ficado para mim) que a sobrinha era cabeça-dura e dissimulada. 

[...] 

Sou louca por essa cidade. A luz do dia inclinada como uma lâmina cortando 

os prédios ao meio. Na parte de cima, vejo rostos olhando e não é fácil dizer 

quais são gente, quais são obras de escultores. [...] Quando olho as fitas de 

grama verde que acompanham o rio, as torres das igrejas e espio o hall creme-

e-cobre dos prédios de apartamentos, me sinto forte. Sozinha, sim, mas ótima 

e indestrutível – como a cidade em 1926, quando todas as guerras tinham 

acabado e nunca haveria outras. (J 19 - 20) 

 

 

Esses fragmentos, extraídos da tradução em língua portuguesa que utilizamos, 

oferecem algumas informações sobre essa voz: é mulher “Sou louca por essa 

cidade”, e segundo, é solitária “Sozinha”. Em inglês, o mesmo trecho não poderia 

configurar o gênero do narrador: “I am crazy about this City” e “Alone, yes, but 

top-notch and indestructible” (MORRISON, 2004d, p. 7) não apresenta a 

desinência de gênero feminino como em português. A tradução parece ter optado 

por essa perspectiva, na linha de Morrison, feminista. 

Nesse capítulo ainda, algumas linhas depois, o narrador diz: 

 

Como não tenho músculo nenhum, realmente não dá para esperar que eu me 

defenda. Mas sei muito bem como me precaver. Em geral, toma-se todo 

cuidado para ninguém saber tudo o que há para saber a meu respeito. Em 

segundo lugar, observar tudo e todos e tentar prever os planos deles, seus 

pensamentos, muito antes deles mesmos. Você precisa entender como é 

absorver uma cidade grande: estou exposta a toda sorte de ignorância e 

criminalidade. Mesmo assim, esta é a única vida que serve para mim. Gosto do 

jeito que a Cidade leva as pessoas a pensar que podem fazer o que quiserem e 

se dar bem por isso. [...] vivi uma vida longa, talvez demais, na minha opinião. 

As pessoas dizem que eu devia sair mais. Fazer contato. Concordo que eu me 

isolo em alguns lugares, mas se você tivesse sido largada como eu fui, 

enquanto seu parceiro demora demais em outro compromisso, ou promete 

atenção exclusiva depois do jantar, mas cai dormindo assim que você começa 

a falar – bom, isso pode deixar a pessoa rude se não for cuidadosa, e isso é a 

última coisa que eu quero ser. (J 21 – 22, grifos nossos) 

 

 

O narrador nos informa que toma cuidado para não dizer tudo de si, para se 

precaver, para se defender, uma vez que não tem músculos. Não podemos afirmar 
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com precisão quem é essa testemunha dos eventos sendo contados, porém, se não 

tem músculos, poderíamos pensar na possibilidade de ou a música ou o próprio 

livro terem sido personificados, ou poderia ainda ser uma figura fantasmagórica, 

capaz de ver sem ser vista. 

Nesse ponto, lembremos nossas discussões anteriores sobre a voz feminina e 

negra nos textos de Morrison: o silêncio das vozes ex-cêntricas é alterado. Em vez 

da ausência, as mulheres apresentam uma profusão de tons, que, irisados, 

desencadeiam, senão as verdades plurais, pelo menos a hesitação em se acreditar 

nas narrativas hegemônicas. 

Recortemos outra vez aquele período “Sozinha, sim, mas ótima e indestrutível 

– como a cidade em 1926, quando todas as guerras tinham acabado e nunca haveria 

outras”. O que temos aqui? A história sendo contada localiza-se no passado, “como 

a cidade em 1926”. 1926 não posiciona o presente da narrativa. Em que tempo 

podemos situar o narrador? Se foi testemunha, esteve inserido nos anos que reporta. 

Como onisciente, pode falar a partir de 1992, quando o romance foi publicado. E, 

por isso, pode mesmo posicionar-se criticamente a respeito do passado. 

Assim, concluímos que, além da confluência de vozes e perspectivas, 

encontramos também em Jazz a convergência do passado e do presente. A não 

linearidade da história contribui para que a composição romanesca apresente a 

estrutura das repetições próprias do jazz. Nesse sentido, assinala o narrador, no 

último capítulo do romance, que acreditara na possibilidade de o novo trio (Felice-

Joe-Violet) reiterar a tragédia inicial. Esse narrador esperou que isso acontecesse, 

porque “o passado era um registro violentado sem nenhuma escolha a não ser 

repetir-se na falha [na rachadura do disco] e nenhuma força na terra poderia levantar 

o braço que segurava a agulha” (J 202). 
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 No fragmento da página 20, que transcrevemos como ilustração do tipo de 

narrador que o romance apresenta, há a referência inicial dessa intenção de 

desenvolver essas histórias que se repetem. Um pouquinho antes de dizer “Sou 

louca por essa cidade”, o enunciador, que definitivamente parece ter observado os 

fatos, de dentro, como uma personagem secundária, diz: 

 

Aquela casa prometia ficar bem desolada agora sem passarinhos e com os dois 

enxugando o rosto o dia inteiro, mas quando a primavera chegou à cidade 

Violet viu, entrando no prédio com um disco Okeh debaixo do braço e levando 

um pouco de carne para ensopado embrulhada em papel de açougue, uma outra 

moça com quatro ondas marcadas a ferro de cada lado da cabeça. Violet a 

convidou para entrar para examinar o disco e foi assim que o trio escandaloso 

da avenida Lenox teve início. O que acabou diferente foi quem deu um tiro em 

quem (J 20).  

 

 

Nesse trecho do início da história, Felice, amiga de Dorcas, é uma nova jovem 

que entra na casa que prometia ficar desolada. Com um disco Okeh debaixo do 

braço, ela forma, juntamente com Violet e Joe, o “trio escandaloso”. Anuncia o 

narrador ali: “O que é diferente é quem deu um tiro em quem”. Esse dado corrobora 

o recurso de repetição que Morrison constrói nesse processo de fazer conteúdo e 

forma refletirem-se.  

Dessa forma, Morrison inaugura, em termos de contínuo processo narrativo, 

um narrador que não tem um lugar fixo na narrativa e brinca de onisciência e 

onipresença, que cede a voz até para os mortos: Dorcas já está morta quando o 

narrador inicia a narrativa. 

Desde James Joyce, em 1904, com Dublinenses, a teoria da narrativa debruça-

se sobre essa capacidade de deixar indeterminada a fonte de enunciação. Em 

Dublinenses, há um processo em que a voz infantil do primeiro conto desenvolve-

se nos contos da sequência até tornar-se uma voz madura, competente, capaz de 
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aderir à consciência das personagens e criar a capacidade de deixar indeterminada 

a fonte de enunciação. Isso, nos parece, é o que há de mais moderno em Joyce. 

A indeterminação e a fluidez das vozes e perspectivas em Jazz impressionam 

o leitor, apesar da aparente simplicidade do enredo. Há momentos em que se 

encontram vozes autoritárias, de moral religiosa, como a da tia Alice Manfred, que 

atribui à música a perdição de sua sobrinha Dorcas e de Joe Trace:  

 

Elas não sabiam com certeza, mas desconfiavam que as danças estavam mais 

que sórdidas, porque a música estava ficando cada vez pior a cada estação que 

o Senhor esperava para Se revelar. Canções que costumavam começar na 

cabeça e encher o coração haviam descido, descido abaixo das faixas e dos 

cintos afivelados. Mais e mais baixo, até a música ser tão sórdida que era 

preciso fechar as janelas e sufocar no calor do verão quando os homens em 

mangas de camisa se debruçavam de janelas ou se reuniam em pátios de 

cobertura, em becos, em sacadas e em apartamentos de parentes para tocar 

aquela coisa sórdida que era sinal do Fim Iminente.  

[...] A música suja, convidativa, que as mulheres cantavam e os homens 

tocavam e ambos dançavam, juntos e sem vergonha ou separados e loucos. 

Alice estava convencida disso e as irmãs Miller também, soprando as canecas 

de café Postum na cozinha. Levava a pessoa a fazer coisas insensatas, 

desordeiras. Só ouvir a música era como violar a lei. (J 63 – 65) 

 

 

Quem é que diz “a música estava ficando cada vez pior a cada estação que o 

Senhor esperava para Se revelar”? ou “A música suja, convidativa, que as mulheres 

cantavam e os homens tocavam e ambos dançavam, juntos e sem vergonha ou 

separados e loucos”? Essa passagem conta o que Alice pensava e as coisas que ela 

falava a respeito da música, porém o narrador não entrega a voz a ela, tanto que há 

um momento em que ele diz: “Alice estava convencida disso”, na terceira pessoa. 

Vemos, portanto, o uso do discurso indireto livre – uma estratégia narrativa em que 

voz do narrador adere à consciência da personagem e diz, com suas palavras (da 

personagem), o que ela falaria. É Alice quem pensa que a música é suja, que o 

comportamento dos homens, sem vergonha, é falta de Deus. 
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A perspectiva de Alice também é a perspectiva de algumas pessoas, talvez de 

muitas pessoas da comunidade a que Joe Trace, Violet e Dorcas pertenciam. Essa é 

a visão de quem julga, de quem avalia, influenciado e submetido às convenções 

ideológicas da igreja e da moral cristã. Esse ponto de vista tem a ver com o modo 

de dizer, com a maneira de pensar, com as configurações das inter-relações daquela 

sociedade. 

O narrador-testemunha, que controla essa narrativa, apresenta um ponto de 

vista diferente. Basta ver como ele conta a viagem de trem em que Joe e Violet 

deixam a Virgínia: “O trem estremeceu [...] o tremor se transformou em dança 

debaixo de seus pés” (J 41) e depois, no final: “o som da música que embriaga mais 

que champanhe” (J 208). Nesses dois momentos, a música relaciona-se com a 

esperança. No primeiro fragmento, a esperança de vida melhor no Norte, distante 

da vida miserável e das perseguições aos ex-escravos no Sul; no segundo, uma 

referência à nova vida de Joe e Violet (eles se redescobrem no final, voltam a 

dançar, a conversar, reencontram a cumplicidade). 

Esse ponto de vista, na nossa opinião, aproxima-se do modo de pensar da 

autora. Toni Morrison, nos romances da trilogia que Jazz compõe, figurativiza as 

“fissuras sombrias” (J 35) da história de protagonistas negros, norte-americanos, 

porém sempre de uma forma a apresentá-los fortes. No final, suas personagens 

sempre encontram consolo em si mesmos, no seu modo de ser “gente perfeitamente 

comum” (J 23). 

Na visão de Roland Barthes (2004), o texto moderno é “feito e lido de tal forma 

que nele, em todos os níveis, ausenta-se o Autor” (BARTHES, 2004, p.61). 

Segundo o teórico, o autor não existe senão no tempo da enunciação, no aqui e 

agora do texto. No entanto, defendemos, com Wayne Booth (1980), a existência do 
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autor implícito. Na perspectiva de Booth, quando um autor escreve, ele “cria uma 

versão implícita de si próprio” (BOOTH, 1980, p.88). O autor implícito é produto 

da obra, temos acesso a ele a partir do que ele enuncia. 

Assim, aquela voz que diz “eu” faz parte de uma estratégia metaficcional 

historiográfica, isto é, o romance rompe com as convenções e transfere para o 

interior de sua própria criação elementos que são considerados extraliterários como 

autor, leitor e o próprio processo de escrita. Observemos o último parágrafo de Jazz: 

 

Mas não posso dizer isso em voz alta; não posso contar a ninguém que esperei 

por isso toda a minha vida e que ter sido escolhida para esperar é a razão de eu 

poder. Se pudesse eu diria. Diria me faça, me desfaça. Você é livre para fazer 

e eu sou livre para deixar você fazer porque olhe, olhe. Olhe onde suas mãos 

estão. Agora. (J 210) 

 

 

A narradora-autora convida o leitor a “fazer e desfazer”, porque ele é livre para 

isso, basta que olhe onde suas mãos estão. Onde estão as mãos do leitor? Elas 

seguram o livro. Esse último convite ao leitor sugere que a história seja construída, 

destruída e reconstruída. Compõem-se assim as estratégias de criação da música 

homônima: as repetições, a improvisação, a estrutura de perguntas e respostas. 

Além disso, ficam questionadas as convenções dos textos da tradição. 

Conforme Linda Hutcheon (1991), romances metaficcionais historiográficos, 

intensamente autorreflexivos, questionam as noções de verdade e falsidade e abrem 

a possibilidade de se pensar que as verdades só existem no plural. Assim, o narrador 

não confiável desse romance seria uma forma de interrogar os discursos oficiais, 

tais como o do jornal “Causa Operária”, que informam sobre a exuberância dos 

anos de 1920, em termos de produção cultural, artística e intelectual da população 

afro-americana.  
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Morrison, nesse romance de perspectivismo múltiplo, nos apresenta outras 

versões. Na versão do ex-cêntrico, o início do século XX no Harlem não representa 

somente o apogeu da criação do blues e do jazz. Convivendo com a urbanidade, 

encontravam-se as “sombrias fissuras” na vida de indivíduos como Joe, Violet e 

Dorcas. Indivíduos que sentiram a orfandade e a necessidade de encontrar suas 

origens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: 

A TRILOGIA MORRISONIANA: REALISMO FANTÁSTICO, O DUPLO 

E A MORTE 

3.1. O fantasma é uma manifestação mágica ou fantástica? 

Se os romances da trilogia pudessem ser lidos segundo os parâmetros do 

realismo formal, talvez fosse possível ressaltar os elementos que se repetem, que 

coincidem e que evoluem. As pistas textuais apontam, nesse sentido, que a 

personagem Selvagem, de Jazz, poderia ser a Amada, do romance homônimo. 

Quando as mulheres da comunidade “exorcizam” Amada, no primeiro romance da 

trilogia, elas olham e veem-na como uma mulher grávida: “Tinha assumido a forma 

de uma mulher grávida, nua e sorrindo no calor do sol da tarde. Preta como um 

trovão e reluzente, ereta sobre longas pernas retas, a barriga grande e esticada” (A 

370). 

Amada havia se relacionado sexualmente com a personagem Paul D. Cinco 

páginas antes do “exorcismo”, o narrador afirmara: “Quando o calor ficava forte, 

ela [Amada] podia andar pela casa nua ou enrolada num lençol, a barriga saliente 

como uma melancia de concurso” (A 355). Quando ela desaparece (as pessoas 

estavam atentas ao que Sethe estava fazendo: atacando com um picador de gelo o 

senhor Bodwin, o branco que ela confundira com o senhor Garner, seu ex-senhor). 

As mulheres que haviam rezado na frente da casa comentam que ela poderia ter 

explodido ou poderia estar escondida nas árvores, esperando outra chance. Depois 

“um menininho contou que estava procurando isca nos fundos do 124, perto do 

ribeirão, e vira, correndo pelo bosque, uma mulher nua com peixe na cabeça” (A 

377). 
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Em Jazz, essa personagem reaparece como a Selvagem. Ela é vista por Golden 

Gray, o jovem filho de uma mulher branca e de um homem negro. Ele está à procura 

do pai, nos campos do sul, onde True Belle (personagem que representa a avó 

contadora de histórias) ensinou que ele estava. No meio da chuva, “no meio das 

árvores à esquerda, vê uma mulher nua, negra como uma amora. Está coberta de 

lama e tem folhas no cabelo […]” (J 140). Ela se assusta e, ao sair correndo, bate a 

cabeça e cai. Quando Golden Gray aproxima-se dela, ele vê “a barriga grande e 

esticada” e “Então nota um movimento ondulante em sua barriga. Alguma coisa 

está se mexendo dentro dela” (J 140). A Selvagem dá à luz um menino em 1873, 

no mesmo ano do desaparecimento de Amada da casa do 124, no primeiro romance. 

Esse menino é Joe Trace, um dos protagonistas de Jazz, que em 1926 tem 53 anos. 

O sobrenome dele também está sugerido no penúltimo parágrafo de Amada: 

Pouco a pouco todo traço desaparece, e o que é esquecido não são apenas as 

pegadas, mas a água também e o que há lá embaixo. O resto é o clima. Não o 

alento da desmembrada e inexplicada, mas o vento nos beirais, ou o gelo da 

primavera derretendo depressa demais. Apenas o clima. Certamente não o 

clamor por um beijo. (A 388, grifo nosso) 

“Trace” é uma palavra que será repetida em Jazz: quando Joe pergunta aos pais 

adotivos sobre quem eram os seus pais biológicos, a mãe responde, “Ah, querido, 

eles desapareceram, sem nenhum traço” (J 123). E Joe continua, “Eu achei que 

nenhum traço era eu” (J 123). A partir desse momento, ele, que não tinha 

sobrenome, passa a se autodenominar Joe Trace. 

Em Paraíso, elementos tão evidentes como esses, que conectam as histórias 

dos dois primeiros romances, não são tão localizáveis. Talvez se pudesse pensar 

numa aproximação entre o terceiro romance e o segundo no que concerne à 

migração. Porém, em Paraíso, encontra-se a memória dos fundadores das cidades 
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de Haven e Ruby, no estado do Oklahoma; e, em Jazz, a história dos negros que 

deixaram Vienna, no estado da Virgínia, para procurarem uma vida melhor na 

Cidade (Nova York). Como se pode ver, nesse sentido, os dados não conferem. Os 

Velhos Patriarcas deixaram o sudeste e fundaram Haven no oeste, em 1890 (MOR-

RISON, 1998, p. 26); os negros da memória de Joe Trace, em Jazz, estão em uma 

cidade também a sudeste e emigram para o norte, no início dos anos de 1900. 

Um aspecto que liga Paraíso a Jazz parece ser o fato de o primeiro desenvolver 

o tema das mulheres “transgressoras”, mulheres acusadas de lascívia, luxúria,

volubilidade e prostituição. Nessa perspectiva, inferimos ainda que as mulheres 

protagonistas dos três romances são todas abandonadas – o que nos leva a uma 

leitura do título inicialmente pensado (Amada) de forma irônica. 

Em Jazz, quando Violet agride o cadáver de Dorcas, as mulheres “honestas” 

criam desculpas para não precisar mais dos seus serviços de cabeleireira. Somente 

“as mulheres de luxo” (J 89) continuam recebendo-a em casa para fazer os 

penteados. Numa conversa com Alice Manfred, a tia que criou a jovem Dorcas, 

Violet diz que ninguém percebe a diferença entre essas mulheres e as outras, porque 

elas são “só mulheres, como nós” (J 89). 

Em relação à própria Dorcas, do ponto de vista da Tia Alice, ela “só conhecia 

a vida abaixo da cintura” e da perspectiva de Felice, a amiga, Dorcas “gostava de 

provocar as pessoas, os homens” (J 189). No conjunto da narração, porém, o 

narrador não a julga. Em vez disso, mostra o seu passado, quando os pais morreram 

no massacre de 1917 em East S. Louis, e o rigor com que ela fora criada pela tia. 

No romance que encerra a trilogia, Morrison coloca em cena o arquétipo do 

“Paraíso Perdido”. Na lista extensa de personagens, a autora contrapõe os homens 

da cidade de Ruby às mulheres do Convento. Por um lado, a cidade que havia sido 
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fundada para os negros rocha-8 e, por outro, as mulheres mestiças. Em um espaço 

reina, aparente e ironicamente, a moral, os bons costumes, as convenções, a religião 

e a falta de hospitalidade; no outro, as mulheres são liberais, tanto nos seus 

conceitos morais, quanto religiosos, mas, são cordiais e afáveis. 

Paraíso continua, de forma ampla, abarcando um número maior de 

personagens e de histórias, o questionamento a respeito do que é bom e o que é mau 

e quem são essas mulheres que, como Dorcas e Violet, precisam sobreviver ao 

abandono. 

O problema dessa leitura, que procura as conexões entre os três romances, em 

termos dos temas narrativizados, é que ela é possível somente nas linhas do realismo 

formal. Nessa leitura, Amada é uma jovem de carne e osso, ela reaparece, em Jazz, 

na condição de mãe louca de Joe Trace. Além disso, ela desaparece de cena no 

romance Paraíso. Poderíamos, talvez, pensar que a condição de abandono, 

insanidade e assombramento continua na “presença-fantasma” das cinco mulheres 

do Convento? 

Ler os textos da trilogia morrisoniana é como transitar em terreno instável. Toni 

Morrison desestabiliza a noção de tempo cronológico; apresenta uma voz narrativa 

que se desdobra para apresentar vários pontos de vista sobre o mesmo evento; 

desenvolve o imbricamento entre história e ficção; e tece um realismo fantástico 

que nos remete ao universo da cultura afro-americana. A autora faz-nos aceitar os 

seus termos, quando muda as convenções do romance, se quisermos nos aproximar 

do tecido em que as muitas mãos femininas e negras costuram. 

Dos onze romances de Toni Morrison, a trilogia Amada, Jazz e Paraíso 

apresenta o sobrenatural, na forma de mortos que retornam ou nos espreitam. No 

primeiro romance, Amada é um fantasma, que transita entre os vivos; no segundo, 
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o narrador é fantasmagórico, assim como também as figuras de Dorcas e a 

Selvagem; e, no terceiro romance, as mulheres do Convento retornam depois de 

mortas. 

É conhecimento geral que, em algumas culturas, consideradas primitivas por 

cientistas europeus, acredita-se na existência de vida além da morte, e que podemos 

nos comunicar com os espíritos. Nas palavras de Morin (1997): 

 

A humanidade arcaica apreende sua própria lei de morte como a lei de 

metamorfoses que ela reconhece na natureza, em que toda morte é seguida por 

uma nova vida. [...] A crença na sobrevivência pessoal com a forma de espectro 

é uma brecha no sistema de analogias cosmomórficas da morte-renascimento, 

mas uma brecha inata fundamental, através da qual o indivíduo exprime sua 

tendência a salvar sua integridade além da decomposição. (MORIN, 1997, p. 

133) 

 

 

Talvez a literatura morrisoniana apresente relações com suas raízes na cultura 

africana. Como se sabe, algumas culturas africanas prescindem do pensamento 

marcado pelo racionalismo e positivismo, da forma como predomina no Ocidente. 

As fronteiras entre o mundo racional, “real” e o fantástico encontram-se indistintas.    

Estas páginas abordam essa reflexão acerca do indizível absurdamente 

representável através de uma estratégia narrativa em que o gênero fantástico 

configura-se. Assim, na análise que fazemos, encontram-se algumas ideias básicas: 

por um lado, a noção de que a ficção constrói-se sob o eixo da hesitação do leitor 

implícito e, consequentemente, do leitor real, em relação à natureza do objetos 

representados, com apoio teórico em Tzvetan Todorov (2008); por outro, a 

concepção de que o fantástico não se reduz a esse efeito, que importam os 

enraízamentos culturais, como teoriza Irène Bessière (1974) e que o realismo 

fantástico é um hipergênero, como afirma Pampa Arán (2014). 
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Instaura-se o fantástico nos três romances. A experiência insólita – estratégia 

que conduz ao fantástico – seria uma forma de falar sobre os horrores humanos 

cotidianos no universo da vida de escravos africanos e seus descendentes nos 

Estados Unidos. Mesmo com a aparência de impossibilidades e rupturas com as 

convenções do mundo que entendemos como real, Toni Morrison faz a 

representação da história e da vida desses personagens. Ela traça mesmo algumas 

verdades históricas. Assim, em um jogo de luz e sombra, especialmente, a autora 

figurativiza o ser humano cerceado pelos preconceitos, pelas condições históricas, 

sociais e culturais. 

O traço fundamental da narrativa fantástica, segundo Todorov (2008), repousa 

na percepção de uma hesitação: a representação de uma experiência insólita no 

interior do texto pode ser explicada de duas maneiras: uma natural e outra 

sobrenatural, se o leitor decidir-se por uma explicação “realista” ou para uma 

solução sobrenatural, o fantástico desfaz-se: “‘Cheguei quase a acreditar’: eis a 

fórmula que resume o espírito do fantástico. A fé absoluta como a credulidade total 

nos levam para fora do fantástico; é a hesitação que lhe dá vida” (ILF, 36)39. O 

efeito da incerteza é a primeira condição para que o fenômeno estranho crie o efeito 

do fantástico.  

Conforme o autor, uma personagem duvidar da existência do insólito40 seria a 

segunda condição. No entanto, a representação da incerteza no interior do texto não 

é condição sine qua non do realismo fantástico. A hesitação dos personagens entre 

                                                           
39 Todas as vezes que citarmos Introdução à literatura fantástica, de Tzvetan Todorov, 

utilizaremos a sigla ILF. 
40 Entendemos o termo “insólito”, com Pampa Arán: “insólito” alude ao estranho, raro, 

etimologicamente “desacostumado” que na ficção opõe-se à percepção do que um leitor empírico 

admite como natural, lógico ou conhecido, segundo seu sistema de crenças, mas não 

necessariamente ao que o texto apresenta como tal, visto que cada relato cria suas próprias condições 

de legibilidade (ARÁN, 2014, p. 69). 
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o “real” e o ilusório pode ser tema do texto, mas esta é uma condição facultativa.

Importante mesmo é que o leitor implícito hesite. 

A terceira condição para a existência do fantástico reside na interpretação. 

Segundo o teórico, se o leitor optar por uma interpretação alegórica ou “poética”, 

se interpretar a manifestação insólita sem se interrogar sobre a sua natureza, se ele 

não duvidar, o fantástico desvanece. 

Importante a contribuição de Todorov nesse sentido. Ele delimita a existência 

do fantástico à ficção. Nem toda ficção é exemplo de realismo fantástico 

evidentemente, mas esta é uma condição para sua existência. Isto porque o leitor 

sabe que na poesia as imagens insólitas são plurissignificativas e as lê considerando 

a possibilidade de encontrar um outro sentido para o que à primeira vista, num 

sentido literal, seria estranho ou inquietante, como “Volto a banhar meus olhos no 

mênstruo incruento das madrugadas”, do poema Lua nova, de Manuel Bandeira 

(2009). 

A preocupação com o sobrenatural presente na obra morrisoniana ocupa grande 

parte de sua fortuna crítica. Melanie Anderson (2013), analisando a espectralidade 

não apenas na trilogia, mas também em romances, tais como Song of Solomon e Tar 

Baby, reporta-se a uma série de críticos que afirmam o pertencimento da autora ao 

realismo mágico: 

A aparição de espectros ficcionais que exibem capacidades de atravessar 

fronteiras e tempos liga-se frequentemente à rubrica literária mais ampla do 

realismo mágico, e qualquer estudo explorando fantasmas deve estar ciente e 

desenvolver-se a partir desse pano de fundo. Como observa Lois Parkinson 

Zamora, ‘Textos do realismo mágico interpela-nos para que olhemos para além 

dos limites do conhecível, e os fantasmas são frequentemente nossos guias’ 

(Magical Romance/Magical Realism, 498). (ANDERSON, 2013, p. 3)41 

41 “The appearance of fictional specters that exhibit temporal and bordercrossing capabilities is 

often found under the larger literary rubric as magical realism, and any study exploring ghosts must 

acknowledge and develop out of this background. As Lois Parkinson notes, ‘Magical realist texts 

ask us to look beyond the limits of the knowable, and ghosts are often our guides’ (‘Magical 

Romance/Magical Realism’ 498). (ANDERSON, 2013, p. 3). 
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Melanie Anderson menciona ainda o fato de que o realismo mágico é 

frequentemente associado à literatura latino-americana, e que alguns outros críticos, 

tais como: Wendy B. Faris e Stephen Slemon, associam-no ao modo de expressão 

das culturas pós-coloniais. Slemon afirma, inclusive, que os textos realista-mágicos 

recuperam a voz perdida e fragmentos descartados que as estruturas cognitivas 

imperiais empurraram para as margens da consciência crítica (SLEMON, Apud. 

ANDERSON, 2013, p. 3).42 

Citando Ann Maggie Bowers, no entanto, autora de Magic(al) Realism, 

Anderson discute o fato de Morrison apresentar certa resistência ao rótulo de 

Realismo Mágico, que a crítica tem lhe atribuído:  

 

Estes assuntos em relação ao rótulo de sua obra como “realista mágico” afeta 

o próprio entendimento de Morrison do termo. Porque seus personagens e 

leitores aceitam acontecimentos mágicos, tais como a presença de fantasmas 

ou a habilidade de voar, como parte de seus mundos narrativos, ela parece se 

encaixar convenientemente nessa categoria, mas sua aceitação do rótulo 

“realista mágico” tem flutuado no decurso de sua carreira. Embora 

inicialmente ela tenha abraçado o realismo mágico, mais tarde ela se distanciou 

do movimento. (BOWERS, 2004, Apud. ANDERSON, 2013, p. 6)43  
 

 

O fato de Morrison não aceitar essa interpretação não a invalida. Na recepção 

de uma obra literária, conforme analisamos, segundo a teoria de Iser, o leitor é 

convocado a participar do processo criativo: ele intervém com suas expectativas e 

também com suas ideologias, como mencionado anteriormente. A obra literária não 

                                                           
42 “Magical realist texts ‘recuperate the lost voices and discarded fragments that imperial cognitive 

structures push to the margins of critical consciousness” (SLEMON, Apud. ANDERSON, 2013, p. 

3). 
43  These issues surrounding the labeling of Works as “magical realist” have affected Morrison’s 

own understanding of the term. Because her characters and readers accept magical happenings, such 

as the presence of ghosts or the ability to fly, as part of her narrative worlds, she would seem to fit 

into this convenient category, but her acceptance of the label “magical realist” has fluctuated over 

the course of her career. Though she initially embraced magical realism, she later distanced herself 

from the movement (BOWERS, 2004, Apud. ANDERSON, 2013, p. 6). 
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é um objeto independente, seu sentido se configura na interação autor-texto-leitor, 

e, portanto, o ponto de referências não se dá senão pela imaginação. 

No que se refere à expressão “realismo mágico” foi utilizada pela primeira vez, 

em 1925, por Franz Roh, historiador e crítico de arte, para denominar a arte 

expressionista alemã. Depois, Arturo Uslar Pietri usou essa expressão para 

caracterizar a obra ficcional hispano-americana dos anos de 1930 e 1940 

(CHIAMPI, 1980, p. 21). 

Em vez de “realismo mágico”, Chiampi afirma que o termo “realismo 

maravilhoso” é mais adequado para definir a produção hispano-americana que 

subverte os padrões convencionais da racionalidade ocidental. Para a teórica, 

“mágico” é tomado emprestado de outra arte e foi utilizado pelos romancistas 

hispano-americanos em princípio por falta de um termo que definisse sua produção. 

“Realismo maravilhoso”, empregado por Alejo Carpentier no prólogo ao romance 

El reino de este mundo, de 1949, apresenta mais apropriadamente a caracterização 

da literatura referida. “Maravilhoso” inclui alterar e ampliar, modificar o objeto 

real, além de revelar ou iluminá-lo – o que implica duas diferentes operações: 

modificar e representar o real (CHIAMPI, 1980, p. 33).  

Essa definição de Chiampi é importante para, a partir dela, especificarmos a 

distinção entre o realismo “mágico/maravilhoso” e o realismo fantástico. São 

curiosas também as declarações de Anderson, porém, em vez de realismo mágico, 

pensamos, com Pampa Arán (2014), que o realismo fantástico é um hipergênero, 

cuja característica, na contemporaneidade, é sua inserção na busca identitária. Essa 

afirmação de Arán faz todo sentido quando consideramos os romances de Toni 

Morrison. 

Como gênero, sempre em construção, o fantástico se realiza nos textos que 

também são instáveis, híbridos. Arán cunha a expressão “fantástico metafísico” 



142 

para designar a produção ficcional dos autores rio-platenses, dentre eles: Borges e 

Cortázar, e também o fantástico da ficção contemporânea. Afirma a autora: 

É uma fantasia de situações problemáticas, secretas ou misteriosas que 

parecem estar latentes esperando que um motivo aparentemente aleatório ou 

fortuito lhe permita desenvolver um feito inesperado ou inexplicável. E esse 

feito propõe outra versão, simbólica ou metafísica do mundo conhecido, um 

modo solipsista de pensar as causalidades, o problema do tempo, o destino, o 

azar ou a morte e sua figura central é a metamorfose da ordem cotidiana. Instala 

a suspeita ou a conjectura, as semelhanças e analogias que causam perturbação 

e não resolvem o enigma porque obedecem à lógica de uma lei desconhecida 

e inalcançável que incorpora as recônditas e fantásticas arquiteturas da trama 

urdidas pela linguagem. (ARÁN, 2014, p. 82)44 

O fantástico põe em cena as problemáticas relações entre linguagem e 

realidade, à medida que pretende dizer o impossível. Precisa, dessa forma, alterá-

la. E, ao leitor, cabe a necessidade de ler o inominável. Nessa perspectiva, do leitor, 

retomemos as concepções de Todorov (2008) e as discussões de Chiampi (1980). 

Uma das prerrogativas do tipo de realismo que a autora constrói, segundo 

Todorov, é a criação e manutenção dos efeitos de medo e da hesitação. Em O 

realismo maravilhoso (1980), Irlemar Chiampi critica essa proposição, porque ela 

reduz o fantástico a uma inquietação apenas intelectual: a vacilação. Para a autora, 

“o ponto chave para a definição do fantástico é dado pelo princípio psicológico que 

lhe garante a percepção do estético: a fantasticidade é, fundamentalmente, um modo 

de produzir no leitor uma inquietação física (medo e variantes), através de uma 

inquietação intelectual (dúvida)” (CHIAMPI, 1980, p.53). 

44 No original: Es un fantasy de situaciones problemáticas, secretas o misteriosas que parecen estar 

latentes esperando que un motivo en apariencia azaroso o fortuito le permita desarrollar un hecho 

inesperado e inexplicable. Y esse hecho propone outra versión, simbólica o metafísica del mundo 

conocido, um modo solipsista de pensar las causalidades, el problema del tempo, el destino, el azar 

o la muete y su figura central es la metaforfosis del orden cotidiano. Instala la sospecha o la

conjetura, las semejanzas y analogias que causan perturbación y no resuelven el enigma porque 

obedecen a la lógica de uma ley desconocida e inalcanzable que incorpora las recônditas y fantásticas 

arquitecturas de la trama urdidas por el linguaje. (ARÁN, 2014, p. 82) 
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Segundo Chiampi, o medo é uma inquietação de ordem emotiva do leitor. A 

autora adverte, no entanto, que também esse sentimento deve ser entendido em 

acepção intratextual “como um efeito discursivo (um modo de...) elaborado pelo 

narrador, a partir de um acontecimento de duplo referencial (natural e 

sobrenatural)” (CHIAMPI, 1980, p.53). Nesse caso, esse leitor ideal, criado pela 

autora, teria de se surpreender diante dos fenômenos representados. 

Se o medo é um construto linguístico, então como ele é tecido? Chiampi declara 

que a estrutura do fantástico, sua fantasticidade, imita a estrutura do fantasma (uma 

aparição que parece aparecer), mas a irrupção do sobrenatural não significa nada 

sem a criação de uma “atmosfera que registra o calafrio diante do mistério” 

(CHIAMPI, 1980, p.53).  

Medo, inquietude, perplexidade são efeitos que a literatura fantástica constrói 

diante da representação de uma realidade, que não compreendemos, devido a suas 

incoerências ou inconsistências. Como podemos entender um homem “cristão”, um 

homem que abre a bíblia e lê todos os dias, e ainda assim, escraviza outro homem? 

Como podemos compreender uma mãe que ama a filha degolá-la? Um homem que 

ama uma mulher, assassiná-la? E outros homens que, em nome de proteger a 

família, massacram mulheres indefesas e inofensivas? 

Se se considerar que, em algumas religiões africanas, muitas vezes vistas como 

prática da magia e da feitiçaria, acredita-se em espíritos ou na existência de 

fantasmas, que representam um espectro do que as pessoas foram enquanto viviam, 

então não há a fantasticidade. Nesse caso, os vivos conviveriam com as almas do 

outro mundo de forma natural, sem o susto ou o medo, sem nenhuma inquietação. 

Acrescentamos ainda que quase nada produz mais horror diante dos “sobrenaturais” 

cotidianos e ordinários hodiernos. 
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Quanto ao leitor ideal (o afro-americano – como declara Toni Morrison em 

várias entrevistas), ele ou ela não hesitaria em acreditar na ordem natural ou 

sobrenatural dos fenômenos. Porém, nos três romances, Morrison cria a dúvida e o 

efeito de mistério, e as personagens participam de certa angústia diante dos 

fenômenos. 

Em Amada, Sethe é assombrada pela filha falecida, em princípio por 

manifestações tais como o barulho da bebê subindo a escada, marcas de mãozinhas 

no bolo e movimento de móveis; depois, aparece uma moça, em carne e osso, com 

a idade que a filha de Sethe teria. Todas as características convergem para a crença 

de que ela seja Amada, exceto o fato de que alguém vê uma moça correndo no 

bosque nos fundos da casa 124, logo após ela desaparecer na frente das trinta 

mulheres que rezavam. Se ela tivesse “evaporado” enquanto as pessoas todas 

olhavam na sua direção, não haveria dúvida sobre sua natureza extraordinária, mas 

naquele momento todos os olhares eram para Sethe, que avançava em direção ao 

senhor Bodwin, com uma faca na mão para atacá-lo e evitar que mais uma vez um 

branco lhe levasse a filha. 

No romance, quando Paul D chega à casa 124, ele sente um calafrio: 

Paul D amarrou os sapatos um no outro, pendurou no ombro e foi atrás dela 

porta adentro direto para uma poça de luz vermelha e ondulante que o 

imobilizou onde estava. 

“Está de visita?”, ele sussurrou, franzindo a testa. 

“De vez em quando”, disse Sethe. 

“Meu Deus.” Ele reusou da porta de volta à varanda. “Que mal é esse que tem 

aí dentro?” 

“Não é mal, é só tristeza. Venha. Entre de uma vez.” (A 27) 

No fragmento acima, a personagem sente a presença do fantasma, como uma 

luz vermelha e ondulante. Entre o mal, que ele pressente e a tristeza, que Sethe 

atribui àquela manifestação, observamos duas possibilidades de leitura: a figura 
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espectral representa a filha morta que Sethe jamais esqueceu, mas também, 

pensando em um sentido mais coletivo que pessoal, o passado escravo. 

Nessa perspectiva, afirma Jeffrey Andrew Weinstock: “O fantasma interrompe 

a presentidade do presente” e “seu assombramento indica que, abaixo da superfície 

da história recebida, espreita outra narrativa, uma história que não foi contada que 

questiona a veracidade da versão autorizada dos eventos” (WEINSTOCK, Apud: 

ANDERSON, 2013, p. 1). 

Em Jazz, a jovem Dorcas, morta desde o início, detém a voz, em certo momento 

da narrativa, e compõe mais um viés da história trágica do triângulo Violet/ 

Joe/Dorcas. O romance, composto de elementos que apresentam detalhes da vida 

cotidiana na cidade, poderia configurar-se segundo os padrões do realismo, no 

entanto, a estratégia de ceder a voz para a morta, como também, para pessoas que 

o narrador não conheceu diretamente, promove um distanciamento das verdades

ordinárias. Assim como o narrador maior, o que controla a narrativa, declarar-se 

“sem músculos”, como uma entidade, como um ser “metaempírico”, como diz 

Filipe Furtado. Além disso, a Selvagem, uma personagem secundária, desperta o 

sentimento do estranho, no sentido de apresentar comportamentos extraordinários, 

que provocam certa perturbação. 

Jazz compartilha com os outros dois romances a composição do realismo 

fantástico. O fato de Dorcas, a jovem amante morta de Joe Trace, ser uma das 

narradoras da história de amor triangular não participa, porém, do efeito nem de 

dúvida, nem de medo. O elemento sobrenatural: ceder-se a voz a uma morta, como 

fez Machado de Assis, no romance, que paradoxalmente introduz o Realismo no 

Brasil, não provoca no leitor nenhuma hesitação. 
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O leitor, nesse sentido, aceita o extranatural. Como em um texto de realismo 

maravilhoso, não há explicação. O leitor entra no jogo, no mundo de magia e admite 

o sobrenatural, como o faz com o natural. Porém, Jazz não é um romance em que 

se configura o realismo maravilhoso, como se poderia pensar. Para isso, o universo 

ficcional apresentaria encantamento, como o que encontramos no mundo dos contos 

de fada. 

Teorizando sobre as distinções entre o realismo fantástico e o maravilhoso, 

assim explica Roger Callois: 

 

O universo do maravilhoso está naturalmente povoado de dragões, de 

unicórnios e de fadas; os milagres e as metamorfoses são ali contínuos; a 

varinha mágica, de uso corrente; os talismãs, os gênios, os elfos e os animais 

agradecidos abundam; as madrinhas, no ato, atendem os desejos dos órfãos 

meritórios... No fantástico, ao contrário, o sobrenatural aparece como uma 

ruptura da coerência universal. O prodígio torna-se aqui uma agressão 

proibida, ameaçadora, que quebra a estabilidade de um mundo no qual as leis, 

até então, eram tidas como rigorosas e imutáveis. É o impossível sobrevindo 

de improviso em um mundo de onde o impossível está desterrado por 

definição. (CALLOIS, Apud ROAS, 2001, p.268) 45 

 

 

O romance Jazz põe em cena pessoas comuns vivendo situações desconcer-

tantes e insólitas, que não promovem nem a hesitação nem o encantamento. É de 

causar perplexidade a personagem Violet (Violent) desfigurar com uma faca o rosto 

de Dorcas, que estava sendo velada; e também é estranha a possibilidade de 

existência da enigmática Selvagem, que aparece e desaparece no meio do mato. 

                                                           
45 El universo de lo maravilhoso está naturalmente poblado de dragones, de unicornios y de hadas; 

el milagro y las metamorfosis son allí continuous; la varita mágica, de uso corriente; los talismanes, 

los genios, los elfos y los animales agradecidos abundan; las madrinas, em el acto, colman los deseos 

de las huérfanas meritorias... En lo fantástico, al contrario, lo sobrenatural aparece como una ruptura 

de la coherencia universal. El prodigio se vuelve aquí una agresión prohibida, amenazadora, que 

quiebra la estabilidad de un mundo en el cual las leyes, hasta entonces, eran tenidas por rigurosas e 

inmutables. Es el imposible sobreviniendo de improviso em un mundo de donde lo imposible está 

desterrado por definición (Roger Callois In. ROAS, David. Teorías de lo fantástico. Madrid: 

Arco/Libros S.L., 2001) 
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Paraíso, o mais complexo em termos de estratégia narrativa, porque apresenta 

uma coletividade de personagens e histórias que se interligam, coloca em cena a 

morte e a transcendência de cinco mulheres. Consolata, Mavis, Gigi, Seneca e 

Pallas são assassinadas, porém, aparecem, depois de “mortas”, em outros locais, 

com pessoas com as quais estabeleceram laços afetivos no passado. Além disso, a 

nossa hipótese é a de que além de manifestar-se em nível de personagens, o 

fantástico também é criado a partir da construção dos elementos espaço e tempo. O 

Convento é um ambiente mágico, cheio de luz, completamente simbólico, 

transitando entre o passado, o presente e o futuro. 

Nessa perspectiva, de um romance pertencer ao realismo fantástico e não 

apresentar o traço fundamental segundo a teoria todoroviana, observemos o que 

preconiza Irène Bessière. Enquanto para Todorov, o realismo fantástico é “a 

hesitação experimentada por um ser que só conhece leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (ILF, 31), para Bessière, o fantástico 

não é senão um dos métodos da imaginação: 

 

O fantástico não é senão um dos métodos da imaginação, cuja fenomenologia 

semântica se relaciona tanto com a mitografia quanto com o religioso e a 

psicologia normal e patológica, e que, a partir disso, não se distingue daquelas 

manifestações aberrantes do imaginário ou de suas expressões codificadas na 

tradição popular.46 (BESSIÈRE, 1974, p. 10) 

 

 

Como método da imaginação, o fantástico reflete as metamorfoses culturais da 

razão e da imaginação coletiva. Nessa perspectiva, em vez da análise dos aspectos 

                                                           
46 No original : “Le fantastique n’est qu’une des démarches de l’imagination, dont la phénoménologie 

séman-tique ressortit à la fois à mythographie, au religieux, à la psychologie normale et pathologique, et 

qui, par lá, ne se distingue pas de celles des manifestations aberrantes de l’imaginaire ou de ses ex-

pressions codifiées dans la tradition populaire.” BESSIÈRE, Irène. Le récit fantastique: la poétique de 

l’incertain. Paris: Larousse Université, 1974, p.10. Outras citações serão pela sigla RF, seguida do 

número de página. São minhas todas as traduções. 
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verbal, sintático e semântico, conforme orienta Todorov47, a autora afirma que a 

composição do fantástico apresenta elementos extratextuais. A narrativa fantástica 

não constitui uma categoria ou gênero literário. O fantástico engendra, isto sim, 

uma lógica narrativa que é tanto formal quanto temática e que “reflete, sob o 

aparente jogo de pura invenção, as metamorfoses culturais da razão e da imaginação 

coletiva”48 (RF, 10).    

 Segundo Bessière, os sujeitos da enunciação (narrador e leitor) definem os 

domínios do que é natural ou sobrenatural. Além disso, depende ainda da época em 

que o evento estranho se insere. O que implica afirmar que um dado fenômeno pode 

ser considerado estranho em uma comunidade e não em outra. “Um elemento 

fantástico pode variar com as culturas e as épocas em que surgem e vigoram”, 

afirma também Filipe Furtado, no E-Dicionário de Termos Literários de Carlos 

Ceia.  

David Roas (2001) faz as mesmas observações de Bessière a respeito das 

ligações do texto de realismo fantástico com o mundo. Porém, acrescenta Roas, que 

o gênero fantástico não pode funcionar sem a presença do sobrenatural e ainda esse 

elemento deve ser criado num espaço cujas leis sejam semelhantes às do leitor, de 

forma que se possa perceber uma transgressão: “Um espaço se veja assaltado por 

um fenômeno que transtornará sua estabilidade” (ROAS, 2001: 8). 

Como lugar onde se trabalha a linguagem, como um modo discursivo, um lugar 

onde se cria uma realidade outra, o fantástico não pretende representar nenhuma 

                                                           
47 Todorov entende o aspecto verbal como estilo e enunciação: aquele que emite o texto e aquele 

que o recebe são imagens implícitas nos textos. Quanto ao aspecto sintático: as relações que as partes 

da obra mantêm entre si. Tais relações podem ser lógicas, temporais e/ou espaciais. O aspecto 

semântico diz respeito aos temas. Segundo o autor, os temas da literatura são universais: encontram-

se por toda parte. São, no entanto, combinados e transformados constantemente. 
48 No original: “reflète, sous l’apparent jeu de l’invention pure, les metamorfoses culturelles de la 

raison et de l’imaginaire communautaire” (RF, 10).   
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verdade. Segundo Bessière, ele registra e, ao mesmo tempo, desconstrói os 

discursos da religião, da filosofia, do esoterismo e da magia. Ele priva os símbolos 

tomados emprestados dessas esferas de sua significação prefixada.49  Por isso, a 

autora adverte: essa desconstrução e inversão são concebíveis dentro do relato 

fantástico. São suas palavras:  

 

No texto fantástico, o problema da relação do leitor com o livro e do livro com 

a realidade se percebe quase engrandecido e exaltado. O fantástico revela o 

fundo de cada mecanismo narrativo e restitui a verdadeira função do 

imaginário: a de induzir a prática e o gosto pela estranheza, de restabelecer a 

produção do insólito e de fazê-la passar por uma atividade normal50. (RF, 29) 

 

 

A autora nos reporta à ideia de que somos incapazes de apresentar versões 

definitivas da “verdade” ou da “realidade”. Esse traço da narrativa fantástica é 

responsável pela construção de uma ambiguidade, pois, ao mesmo tempo que seduz 

o leitor no jogo dos elementos narrativos, lembra-lhe que o que ele lê é uma história. 

A crítica do fantástico, conforme Bessière, confunde-se entre dados 

contraditórios, enfatiza ora a forma, ora o conteúdo e ignora o conteúdo semântico 

do sobrenatural e seu enraizamento cultural. Todorov, por exemplo, dedica-se a 

abordar o modo como a hesitação se representa nos níveis verbal e sintático e no 

que se refere ao aspecto semântico, afirma que tem a esse respeito apenas algumas 

“certezas negativas” (ILF, 113). Como adepto do formalismo russo, o autor mantém 

a discussão acerca da literariedade do texto e faz severas objeções a alguns estudos 

sobre a temática do realismo fantástico, tais como de Vax e Callois.  

                                                           
49 No original : “Il [le récit fantastique] prive les symboles empruntés aux domaines religieux et 

cognitifs de toute signification fixée” (RF, 13). 
50 En lui, le problème du rapport du lecteur au livre et du livre au réel se lit comme agrandi et comme 

magnifié. Il révèle le fond de toute mécanique narrative et restitue la véritable fonction de 

l’imaginaire: celle d’induire la pratique et le goût de l’étrangeté, de rétablir la production de l’insolite 

et de la tenir pour une activité normale.  
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Bessière, partindo de uma perspectiva sociológica, não vê no fantástico o efeito 

da dúvida, mas a expressão das dualidades e contradições da cultura, que se recusam 

mutuamente  

O fantástico não é um gênero que privilegia o indivíduo. Os temas de que 

tratam as narrativas fantásticas têm origem na alienação do sentido das coisas 

banais, porque o sujeito está distante do mundo. Por isso, para o sujeito, o espaço 

da narrativa não é um espaço para as ações, para a atuação, mas para a percepção 

de que esse mundo estranho e, ao mesmo tempo, cotidiano, se impõe. Não resta 

nada, a não ser sentir-se num jogo de xadrez, em que a realidade o domina e lhe 

escapa. 

Afirma Bessière que o relato fantástico surge do maravilhoso e guarda desse 

gênero alguns traços, como a presença do sobrenatural e o questionamento do 

acontecimento. Mas, enquanto no maravilhoso há universalidade, porque ali estão 

representados o bem e o mal, com as devidas regras de conduta e moral, com traços 

nítidos do que se pretende mostrar (ali as coisas acontecem com deveriam 

acontecer), no fantástico, há uma espécie de nebulosa, de incerteza, que o 

caracteriza na sua singularidade. Cada narrativa problematiza a ordem, recusa a 

razão e, ambiguamente, retira dela seus argumentos. Nesse sentido, afirma Bessière, 

ele nutre-se do ceticismo e do relativismo. Assim escreve a autora: 

 

Guardando metamorfoses e gênios benéficos ou maléficos, o relato fantástico 

tem como força o problema da natureza da lei, da norma. A não-realidade 

introduz sempre a questão sobre o acontecimento, mas esse acontecimento é 

um ataque contra a ordem do bem, do mal, da natureza, da sobrenatureza, da 

sociedade. (RF, 18)51 
 

                                                           
51  “Conservant metamorfoses et génies bénéfiques ou maléfiques le récti fantastique a pour ressort le 

probléme de la nature de la loi, de la norme. La non-réalité introduit toujours la question sur l’événement, 

mais cet événement est une atteinte à l’ordre du bien, du mal, de la nature, de la surnature, de la société” 

(RF, 18). 
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Esse questionamento da ordem ou apagamento da norma faz pensar em 

inverossimilhança do discurso fantástico. No entanto, afirma Bessière que, no relato 

fantástico, existe uma multiplicidade de verossimilhanças antagônicas e a 

coexistência delas conduz a diferentes soluções possíveis. Enquanto o maravilhoso 

aponta para uma solução, o fantástico promove várias, de forma que uma anula a 

outra. Eis aqui uma contradição do fantástico: acontecimentos múltiplos e 

incoerentes concorrem para explicação do estranho.  

Bessière descreve esse aspecto sob o título “Une raison paradoxale” (RF, 11). 

Trata-se de considerar que o fantástico não é inverossímil, mas que suas 

contradições ou fraturas das convenções coletivas são colocadas de forma a darem 

sentido ao inaudito. Em outras palavras: suas “improbabilidades” são imagens das 

probabilidades reais. Como afirma Erich Auerbach, a respeito das fantasias de 

Rabellais, em O mundo na boca de Pantagruel”: “O real quotidiano está engastado 

na fantasia mais inverossímil” (AUERBACH, 2011, p.243). 

Todorov, grande teórico da literatura fantástica, definiu como ler essa literatura 

durante muito tempo e suas ideias sobre o fantástico continuam válidas em muitos 

sentidos, mas precisam ser relativizadas. Acreditamos que sua teoria contribuiu 

para se pensar no fantástico em termos mais precisos, de seus traços internos, nas 

marcas de sua microestrutura. Porém há de se pensar também nas relações da 

macroestrutura, nas relações do produtor, com o texto, o receptor e com o tempo e 

espaço de sua produção.  

O fantástico gera uma inquietação física e outra intelectual, como postula 

Chiampi. Além disso, trabalha a realidade, não se afasta dela, apenas transfigura-a. 

Todorov esquece-se da historicidade do texto, do modo como se dá o imbricamento 
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pela linguagem entre a história circunstancial (do autor e coletiva) e a memória de 

leitura, os componentes intertextuais.  

Todo texto convoca outros textos. Isto é lugar comum, mas é preciso pensar 

que convocar outros textos, de outro tempo, ajuda a compreender o presente. A 

intertextualidade tem um valor de historicidade, não é apenas um jogo de formas, 

de erudição. Portanto, estudar a literatura fantástica apenas do ponto de vista das 

relações que seus traços estabelecem para produzir suas condições de existência 

seria desprezar o sentido cultural das imagens. 

Na trilogia, Morrison reúne uma temática que remete à vida dos mortos e do 

seu retorno, um tema comum na literatura fantástica, porém, a autora incorpora 

novos aspectos: os mortos e os vivos não se distinguem. Eles transitam entre os 

vivos, mas não em um ambiente tenebroso ou subterrâneo. Amada permanece na 

casa 124, durante o dia: 

 

Nem um passo a anuncia, mas ali está ela, parada onde antes não havia 

ninguém quando Denver olhou. E sorrindo. 

Denver agarra a barra da saia de Amada.  

[...] 

 “O que foi?”, Denver pergunta. 

“Olhe”, ela aponta as frestas ensolaradas. 

“O quê?” Não vejo nada.” Denver acompanha o dedo que aponta. 

Amada baixa a mão. “Eu sou assim.” 

Denver fica olhando Amada se dobrar, se enrolar, oscilar o corpo. Seus olhos 

não olham; o gemido é tão pequeno que Denver mal pode escutar. 

“Você está bem? Amada? 

Amada focaliza os olhos. “Ali. O rosto dela.” 

Denver olha para onde vão os olhos de Amada; não há nada além da escuridão. 

“Rosto de quem? Quem é?” 

“Eu; Sou eu.” 

Ela está sorrindo de novo. 

(A, 183) 

 

 

Onde Denver vê escuridão, Amada afirma haver luz. No Dicionário de 

símbolos, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant associam luz ao “aspecto final da 
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matéria que se desloca com uma velocidade limitada (...) Ir além da luz é entrar 

num caminho além de toda forma” (1996, p. 567). 

No romance, Amada, o fantasma, não se associa ao noturno, ou ao pesadelo, 

ela se vê, nesse momento da narrativa, como luz e os seus significados culturais: 

“Ela está sorrindo de novo”. Amada é luz e escuridão. Se a interpretarmos como 

uma metonímia da condição do afro-americano, ficam implícitas as noções de 

beleza que há na fusão entre claro e escuro, entre vida e morte (aí está mais uma 

ironia: luz = vida e escuridão = morte), é isso que, pensamos, Toni Morrison ajuda 

a construir um outro imaginário. Um imaginário em que esses dois adjetivos e 

substantivos não sejam opostos, mas convergentes. 

Em Jazz, a Selvagem é uma figura fantasmagórica, que se relaciona a Dorcas, 

a jovem amante de Joe Trace. Apesar de nunca se terem conhecido, na vida de Joe, 

essas duas mulheres se confundem.  

Quando vê a Selvagem pela primeira vez, Goden Gray “tem certeza de que está 

fugindo não de uma mulher real, mas de uma ‘visão’” (J, 140). Ela é, segundo o 

ponto de vista de True Belle, através da lembrança de Violet: “esse monstro sem 

escamas nem hálito de chamas é mais perigoso [que um dragão] porque ela é uma 

jovem de rosto ensanguentado e com membros em movimento, de olhos luminosos 

e lábios de partir o coração” (J. 149). 

Joe Trace procura pela mulher que lhe disseram tratar-se de sua mãe. Ele a 

procura da mesma forma como caça. Exímio caçador, ele segue as marcas no mato, 

os sons de pássaros (sempre presentes nos lugares onde há vestígios da Selvagem). 

Ele procura por ela três vezes. Na primeira, “descobre” que ela mora num buraco 

(J 167); na segunda, depois da desapropriação (haviam queimado todo o mato onde 
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a Selvagem habitava), Joe percebe uma respiração perto de si; e, na terceira, ele 

teria de se arriscar no rio “que os brancos chamavam de Traição” (J 172). 

Nesse ponto da narrativa, a Selvagem e Dorcas tornam-se uma: “Quando 

encontrar com ela (...) A roupa deles [dos homens jovens com quem ele supõe que 

ela esteja] não vai se misturar com as dela. Não ela. Não Dorcas. Ela vai estar 

sozinha. Teimosa. Selvagem até. Mas sozinha.” (J 173). 

À caça de Dorcas, o pensamento de Joe fixa-se na imagem da procura da mãe 

misteriosa, uma figura quase humana, quase “nada”, porque evanescente:  

 

Além da árvore, além dos hibiscos, havia uma rocha. Atrás dela uma abertura 

tão mal disfarçada que só podia ser obra de um humano. Nenhuma raposa ou 

corça parida seria tão desleixada. Será que ela havia se escondido ali? Seria tão 

pequena/ ele se agachou para procurar mais de perto sinais dela, sem identificar 

nenhum. Por fim, enfiou a cabeça para dentro. Escuro feito breu. Nenhum 

cheiro de esterco ou de pele. Em vez disso, um cheiro doméstico – óleo, cinzas 

– que o atraiu. Ele engatinhou, espremeu-se por um espaço tão baixo que lhe 

raspava o cabelo. No momento em que resolveu sair dali, a terra debaixo de 

suas mãos virou pedra e a luz o atingiu com tanta força que ele se encolheu. 

Tinha atravessado alguns corpos de escuro e estava olhando para fora do lado 

sul da encosta de pedra. Uma gruta natural. Que não dava em lugar nenhum. 

Formando um ângulo de uma curva da encosta com outra. O rio Traição 

brilhante lá embaixo. Impossibilitado de virar ali dentro, ele se projetou todo 

para fora de modo a poder entrar de novo de cabeça. Ao sair, para o ar livre, 

imediatamente os cheiros domésticos se intensificaram. Óleo de cozinha 

rescendendo debaixo do sol forte. Então, ele viu a fenda. Desceu para ela 

sentado até um chão deter sua descida. Era como cair para dentro do sol. A luz 

do meio o acompanhou como lava a uma sala de pedra onde alguém cozinhava 

com óleo. (J 173) 

 

 

A transcrição dessa passagem longa é necessária porque ela mostra dois pontos 

da nossa discussão. Primeiro, Joe está na Cidade, dentro de um trem indo à procura 

de Dorcas, mas, em um processo de fluxo de consciência, o narrador mostra o que 

ele pensa, o que ele vê: não é a Dorcas que ele vai assassinar, é a mãe louca, 

selvagem, meio humana, meio “bicho”: uma fêmea que ele não deveria matar (J 

166). O segundo ponto é outra vez a presença da luz, do sol, no lugar onde se 

encontrava a figura fantasmagórica da mãe. Mais uma vez, a mulher é posicionada 
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na luz, onde há os sinais de vida. O símbolo da luz é conhecido como masculino, 

mas, nesse caso, é uma luz dentro de uma caverna profunda, uma grota inexplorada, 

perigosa.  

Transposta para a cena de um texto cinematográfico, os rostos das mulheres se 

confundiriam até o momento em que Joe atira. As duas mulheres, que o leitor 

conhece via narrativas das diversas personagens de Jazz, são ambas presenças 

impalpáveis, e suscitam transformações inquietantes em Joe Trace e Violet. 

Quanto ao romance Paraíso, o jogo entre claro e escuro é mais evidente, como 

nos reportaremos nas duas seções seguintes, em que discutimos “morte e 

transcendência” e o duplo, que faz parte da construção das mulheres “honestas” e 

as mulheres “faladas”. 

No que concerne ao realismo fantástico, Toni Morrison faz, por fim, a 

representação das mulheres silenciadas na opressiva sociedade norte-americana. 

Sethe, Denver, Violet, Dorcas, Consolata, Mavis, Gigi, Seneca e Pallas True Love 

representam, em um jogo de referência e textualidade, a condição das mulheres em 

três momentos importantes da história da cultura afro-americana: como escravas 

fugitivas, ex-escravas e órfãs, vítimas da luta contra a segregação e abusadas 

sexualmente em plena “edificação” dos direitos de liberdade para todos. 

 

 

3. 2 Morte e transfiguração em Paraíso 

  

A morte é um tema que está fortemente presente na trilogia morrisoniana. Os 

romances começam e terminam com a morte de mulheres em diferentes fases da 

vida. Em Amada, a morte da protagonista homônima; em Jazz, a da jovem Dorcas 
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e a quase morte ou a “morte e vida severina” de Violet, e, em Paraíso, a das 

mulheres do Convento.  

Chama-nos a atenção o fato de Toni Morrison figurativizar esse tema como um 

evento relacionado à vivência de mulheres, que, após falecerem, continuam uma 

existência individual. Oferecem sustentação teórica para nossa discussão os estudos 

de Edgar Morin (1997), Schopenhauer (2001) e especialmente as reflexões sobre 

morte e transfiguração nas aulas da disciplina “Morte e transfiguração na literatura 

moderna”, do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística, da Faculdade 

de Letras, da Universidade Federal de Goiás, ministrada pelo professor Heleno 

Godói de Sousa. 

As três narrativas morrisonianas perfazem um movimento circular, em que os 

tempos se misturam: no presente da narrativa, os personagens se lembram do 

passado, das histórias que lhes eram contadas ou das histórias que vivenciaram, e 

depois retornam para o presente outra vez. Especificamente, através dos flashbacks 

ou fluxos de consciência, visitamos o século XIX, o período de segregação 

institucionalizada e, dos conturbados anos de 1960 e 1970. Nesses momentos da 

história e da cultura afro-americana, na perspectiva de Morrison, encontram-se 

mulheres silenciadas, invisíveis e quase mortas, mas resistindo. 

A percepção de que esse tema está imbricado nos romances que são tecidos nas 

malhas da metaficção historiográfica e do realismo fantástico faz muito sentido. 

Desde o primeiro romance em que a personagem Amada retorna do mundo dos 

mortos, percebemos uma presença do passado, através dessa figura fantasmagórica 

capaz de fazer retornar também o tempo.  

A morte, no entanto, provoca certo desconforto, principalmente no homem 

ocidental, no mundo moderno. No nosso cotidiano, a morte é mesmo um assunto 
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interdito, tamanha é a cisão entre vida e morte, no nosso tempo. No romance 

Paraíso, de que trataremos mais especificamente, Toni Morrison figuratiza duas 

atitudes em relação a essa verdade inexorável. Por um lado, para as pessoas da 

cidade, que adquiriram a cultura ocidental, a morte é temida e, por outro, as 

mulheres do Convento vivem no aconchego dos seus assombros.  

A morte está, portanto, presente no romance em várias sentidos: como cessação 

completa e definitiva das atividades características da matéria viva e sua 

consequente decomposição do corpo; em seu sentido religioso, em que corpo e alma 

se separam e a vida continua em outro mundo e, também como um arquétipo 

necessário para guiar o ser humano no seu caminho a encontrar um sentido para a 

sua existência.  

No romance, Ruby é uma cidade de 360 habitantes, em que todos são 

totalmente negros. A cidade não aceita quem não tiver o sangue cem por cento 

rocha-8 e não pertencer à família Morgan, Fleetwood ou a qualquer uma das quinze 

famílias que fundaram Ruby e construíram o Forno. Também não devem se 

aproximar dali: quem não for temente a Deus, quem cometer adultério, quem se 

deitar com mulheres impuras (de pele mais clara que a sua), sobretudo, não se deve 

chegar perto do Convento. No Convento, embora a Madre tenha morrido e todas as 

irmãs tenham ido embora, algumas mulheres continuam encontrando acolhimento. 

São cinco mulheres negras, mas, para os cidadãos de Ruby, elas, com a sua pele 

clara, são bruxas e precisam ser destruídas.  

A cidade, cenário e paisagem em que cresceram os nove homens assassinos, é 

representação da soberba, do orgulho, da ignorância e do medo. O medo da morte. 

Medo de perder a estabilidade e de predominar o sentimento de desorientação. “Os 

patriarcas” julgam ser imperativo punir as “criminosas”, as “inimigas” que vivem 
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no Convento. Porém, após a “morte” das cinco mulheres e o desaparecimento dos 

corpos, morre a primeira pessoa em Ruby: Save Marie, uma menina de seis anos. 

Ruby terá de encontrar sentido nessa experiência de morte, de reconhecimento 

de perda. A cidade, frente à desvalorização do ser humano, qual a prostituta, 

encontrará fragilidade em um espaço que parecia tão glorioso. Se até uma criança 

morre, o que se poderá dizer da ação corrosiva do tempo sobre os “imortais”? 

Por outro lado, no Convento, em um ambiente poderoso e espectral, as 

mulheres convivem cordialmente com a ideia de morte. Isso pode ser visto desde a 

morte da Madre, supostamente com noventa anos, no seu leito, irradiando luz; a 

Consolata, com seus olhos que são duas luas brancas e sua experiência sobrenatural 

de entrar nas pessoas, vê-las por dentro e trazê-las de volta à vida. Consolata, 

juntamente com Mavis, Gigi, Seneca e Pallas Truelove – as cinco mulheres 

“bruxas” – com seu passado humano e violento, experimentam, nesse espaço, a 

transcendência desse mundo profano e aparente. 

Nesse sentido, Morin (1997) argumenta que o horror da morte não se sustenta 

no medo da decomposição física, mas na “emoção, no sentimento ou na consciência 

da perda da individualidade. Emoção-choque, de dor, terror ou horror. Sentimento 

que é o de uma ruptura, de um mal, de um desastre, isto é, sentimento traumático” 

(MORIN, 1997, P.33). Essa consciência da morte e o trauma derivado da noção de 

que ocorre a putrefação do cadáver em decomposição desagregam o mito da 

imortalidade e destroem a felicidade de viver.  

Schopenhauer (2001), por outro lado, acredita que a nossa vida não inicia no 

ventre da mãe, que, antes de nascermos, há um princípio de vida imperecível e 

indestrutível; assim também, quando morremos, existe algo em nós que continua, 

que persiste. Não se trata de crer em transmigração de almas, mas em notar que, 
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quando morremos, ocorre o aniquilamento apenas do corpo e por extensão, do 

intelecto, da consciência. Há algo, que Schopenhauer denomina Vontade de vida, 

que permanece, porque é atemporal: 

 

O terror da morte depende, em grande parte, da falsa aparência de que, neste 

instante, o Eu desaparece e o mundo permanece. Mas é antes o contrário que é 

verdadeiro: o mundo desaparece, enquanto o núcleo mais íntimo do Eu, o 

sustentáculo e produtor de cada sujeito, em cuja representação somente o 

mundo possuía sua existência, permanece. Com o cérebro sucumbe o intelecto 

e, com ele, o mundo objetivo, sua mera representação. Que em outros cérebros, 

depois como antes, um mundo semelhante paire e viva, é indiferente no que 

tange ao intelecto que sucumbe. – Se, por conseguinte, a realidade verdadeira 

não residisse na Vontade, e a existência moral não fosse aquilo que se 

estendesse além da morte, então, assim como o intelecto e com ele seu mundo 

se extinguem, a essência das coisas em geral não seria nada senão uma 

sequência sem fim de sonhos breves e sombrios, sem concatenação alguma 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 126). 

 

 

Com a morte, perdemos apenas a individualidade – como se isso não bastasse 

como razão para nos angustiarmos. Segundo esse filósofo “a morte é uma grande 

oportunidade de não ser mais Eu”. Temos de cessar de ser para ressurgirmos como 

“um novo e outro ser”. Nos perpetuamos, somos eternos, enquanto espécie, 

enquanto homens. Nesse sentido, não envelhecemos. “A espécie é o que vive por 

todo o tempo” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 87).  

Morrer então é não ser, é o vazio completo, o desaparecimento do indivíduo, o 

nada. Assim, como aceitar a morte de forma natural, como evolução do ser humano, 

se permanece depois de nossa morte apenas a memória da nossa existência? 

Edgar Morin (1997, p. 26) argumenta que existe uma contradição no bojo das 

várias crenças na imortalidade: “a morte é, à primeira vista, uma espécie de vida, 

que prolonga, de um modo ou de outro, a vida individual”, porém essa imortalidade 

supõe o reconhecimento da morte como um fato. Para o filósofo, os ritos funerários 

e o culto aos túmulos são demonstrações de que tanto o homem arcaico quanto o 

contemporâneo acreditam na sobrevivência do indivíduo após a morte. Na sua 
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concepção da morte, o antropólogo e filósofo francês reconhece-a como uma 

mudança de estado, como “‘algo’ que modifica a ordem normal da vida”. 

 Reunindo diferentes acepções sobre a morte, seja como fim, numa visão 

secular, seja como renascimento, numa visão espiritualizada, o professor Winston 

Weathers (apud Godoy, 1987) propõe um interessante esquema de análise do tema 

morte e transfiguração na literatura. No seu esquema, uma pessoa pode encontrar-

se em sete posições diferentes: estase inicial; erro, queda (que provoca o afas-

tamento, a apóstase), nadir; nóstos; retorno e estase final. As palavras “estase” e 

“apóstase”, o professor recebeu-as da biologia: uma refere-se à paragem ou 

estancamento de um líquido em torno do sangue; a outra, à morte traumática de 

células do organismo, que forma abscesso. “Nadir”, do árabe, é utilizada pela 

astronomia e pela geografia para significar o ponto inferior da esfera celeste, o 

oposto do ápice (portanto, o ponto mais baixo) ou “o fluxo do nada”; “nóstos” é um 

termo grego, que significa “ser bem vindo ao lar”, após uma longa viagem, portanto, 

o retorno. Então, no primeiro estase, “pré-lapsário”, seria uma posição de “parada 

ou estado inicial”; em seguida, na apóstase, ocorreria a separação, afastamento ou 

“queda”; o nadir seria “a ida ao inferno, a morte ou a experiência da morte”; nóstos 

seria o regresso, depois de uma “peregrinação” e a estase final, “pós-lapsário” seria 

a “parada, o estado final”. 

Segundo Winston Weathers, mencionado por Godoy (1987),  

 

O tema da morte e ressurreição/transfiguração apareceria, então, de quatro 

modos básicos: 1º – como uma experiência nova, uma qualidade de vida 

melhor, como a mudança de uma condição velha para uma condição nova; 2º 

– uma mudança ou transfiguração, que faz com que a morte real seja 

significativa, pois uma nova visão da vida é percebida no momento da morte; 

3º – uma mudança que vai além da morte real, alguma coisa que é possível 

além da morte; 4º – a morte real torna-se uma experiência significativa. 

(GODOY, 1987, p.26) 
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Nos outros romances da trilogia, Amada (1987) e Jazz (1992), assim como em 

Paraíso (1997), Morrison constrói certos personagens que habitam os interstícios 

de uma vida entre o natural e o sobrenatural. Mas no romance em análise, além de 

uma convivência “fantasmagórica” ou “espectral” das habitantes do Convento com 

o povo da rígida e inflexível cidade negra, há ainda, na confluência entre o erótico 

e o religioso, entre o corpo e o espírito, a representação do tema “morte”, de um 

ponto de vista em que não se pode asseverar que o fim de uma pessoa seja apenas 

a decomposição do corpo. 

 Nesse romance, ressoam a caça às bruxas na Idade Média, a criação de leis de 

segregação após a libertação dos escravos nos anos de 1860, o movimento pelos 

direitos civis das décadas de 1960 e de 1970 e, particularmente, Adão e Eva, 

expulsos do Éden e condenados a perder a eternidade. Morrison faz uma releitura 

dessa história bíblica, do Gênesis: em Paraíso, o Éden é “bem aqui onde estamos”, 

com nossas imperfeições.  

Esta análise focaliza especialmente as marcas do romance, a partir de uma 

leitura da personagem Consolata, do Convento, e das experiências de morte, 

transfiguração e transcendência por que passam alguns personagens nos dois 

espaços: na cidade e no Convento.  

A casa onde as “Evas negras carnudas” (P 29) estão no início e no penúltimo 

capítulo do romance, quando nove homens caçam-nas para expulsá-las, é um 

convento, um espaço que já foi uma mansão de um rico fora da lei. Quando ele foi 

preso, quatro freiras transformaram-na em repouso, acolhimento e escola das índias 

da tribo arapaho. Porém elas não conseguiram disfarçar a erotização que 

predominava na mansão antes de tornar-se convento e escola. Assim, no tempo em 

que se localiza a história das cinco mulheres do Convento, através da visão de uma 

delas, o narrador descreve:  
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Gigi, o mais ligada possível com o pouco fumo que tinha, vagou pela mansão 

enquanto a mulher bêbada dormia no chão da cozinha. Percebeu 

imediatamente que a sala de jantar tinha sido transformada em sala de aula, a 

sala de estar em capela, e a sala de jogos em escritório, com os tacos e as bolas 

ainda lá, mas sem mesa de bilhar. Depois, descobriu os traços do fracassado 

empenho das irmãs. Os candelabros em forma de torso de mulher pendurados 

no teto do saguão de entrada. Os cachos de cabelo enrolados nas vinhas que 

antes tocavam rostos agora arrancados. O querubim atento emergindo de 

camadas de tinta no saguão. As maçanetas em forma de seios. Vagabundos 

seminus em roupas antigas, bebendo e se acariciando em gravuras enfiadas em 

armários. Uma ou duas Vênus entre várias outras peças de esculturas nuas, 

debaixo da escada do porão. Ela chegou a encontrar até a genitália masculina 

de latão que tinha sido arrancada das pias e banheiras, embrulhada e escondida 

dentro de uma caixa de serragem, como se, embora recusassem as exigências 

do objeto, as irmãs ainda valorizassem o metal de que era feito. Gigi brincou 

com as torneiras, girando os testículos, que soltavam água pelo pênis. Aspirou 

o último pedacinho da bagana, Ming One, e largou a ponta em uma das vaginas 

de alabastro da sala de jogos. Imaginou os homens satisfeitos batendo os 

charutos naqueles cinzeiros. Ou talvez deixando que repousassem neles, 

sabendo sem olhar que a ponta acesa estaria lentamente formando uma 

delicada cabeça. (P 88) 

 

 

Um espaço que guarda a luz de outros tempos, outrora uma mansão em que se 

recepcionavam pessoas que jogavam, bebiam, fumavam e eram estimulados ao 

sexo, aos prazeres do corpo. Depois, nos anos de 1930, uma benfeitora rica comprou 

a casa e doou-a às freiras, para que se tornasse escola e se evangelizassem as nativas, 

que ela considerava não terem nem língua civilizada nem Deus. Agora, no tempo 

da narrativa, 1976, tempo dos chevrolets e dos keds, em Oklahoma, tornou-se o 

lugar de mulheres “pecadoras”, que acenam com malícia feminina. Assim como a 

casa, as mulheres são apresentadas nessa confluência entre corpo, com suas 

seduções e desejos, e espírito. O Convento (com letra maiúscula) fica próximo, a 

três ou quatro quilômetros de Ruby, a única cidade inteiramente negra (P 14). A 

rígida cidade e o Convento estão em conflito até que os fiéis, honestos, orgulhosos 

e soberbos homens de Ruby decidem invadi-lo. 

Os cidadãos da conservadora cidade executam as cinco mulheres do Convento 

em uma atitude que nos remete aos inquietantes séculos XV a XVII, de caça às 

“bruxas”, na Europa e em algumas colônias da América. A caça às bruxas foi uma 
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perseguição aos pagãos, autorizada pelo Papa Inocêncio VIII, que emitiu, em 

dezembro de 1484, a bula “Summis desiderantes affectibus”52, documento no qual 

elencava os crimes cometidos pelos hereges e atribuía poderes aos inquisidores para 

persegui-los, torturá-los, puni-los e executá-los  

Acreditava-se, naquele tempo, que os bruxos eram auxiliados por entidades 

sobrenaturais e que, além de adorarem o diabo, cometiam vários pecados. As 

perseguições tinham como alvo homens e mulheres, porém, o número de mulheres 

brutalmente torturadas e mortas por enforcamento ou fogueira foi muito mais 

expressivo que o número de homens.  

No romance em estudo, o Convento está sendo invadido por nove homens, 

armados com rifles, revólveres e, ironicamente, um deles porta uma cruz de 

palmeira. Sua missão é matar as mulheres que habitam ali. O narrador revela a 

primeira impressão, a primeira sensação de um dos homens diante do que está para 

fazer: ele está imerso em um sonho, e tem de esforçar-se para continuar sonhando. 

Estão todos “tontos” (P 17), para eles aquelas mulheres são apenas “detrito: gente 

de se jogar fora que às vezes rola de novo para dentro da sala depois de ter sido 

                                                           
52 No segundo parágrafo da bula, afirma Inocêncio VIII: “De fato, chegou-nos recentemente aos 

ouvidos, não sem que nos afligíssemos na mais profunda amargura, que em certas regiões da 

Alemanha do Norte, e também nas províncias, nas aldeias, nos territórios e nas dioceses de Mainz, 

de Colônia, de Trèves, de Salzburg e de Bremen, muitas pessoas de ambos os sexos, a negligenciar 

a própria salvação e a desgarrarem-se da Fé Católica, entregaram-se a demônios, a Íncubos e a 

Súcubos, e pelos seus encantamentos, pelos seus malefícios e pelas suas conjurações, e por outros 

encantos e feitiços amaldiçoados e por outras também amaldiçoadas monstruosidades e ofensas 

hórridas, têm assassinado crianças ainda no útero da mãe, além de novilhos, e têm arruinado os 

produtos da terra, as uvas das vinhas, os frutos das árvores, e mais ainda: têm destruído homens, 

mulheres, bestas de carga, rebanhos, animais de outras espécies, parreirais, pomares, prados, pastos, 

trigo e muitos outros cereais; estas pessoas miseráveis ainda afligem e atormentam homens e 

mulheres, animais de carga, rebanhos inteiros e muitos outros com dores terríveis e lastimáveis e 

com doenças atrozes, quer internas, quer externas; e impedem os homens de realizarem o ato sexual 

e as mulheres de conceberem, de tal forma que os maridos não vêm a conhecer as esposas e as 

esposas não vêm a conhecer os maridos; porém, acima de tudo isso, renunciam de forma blasfema 

à Fé que lhes pertence pelo Sacramento do Batismo, e por instigação do Inimigo da Humanidade 

não se escusam de cometer e de perpetrar as mais sórdidas abominações e os excessos mais 

asquerosos para o mortal perigo de suas próprias almas, pelo que ultrajam a Majestade Divina e são 

causa de escândalo e de perigo para muitos”. Disponível em: < http://www.oarquivo.com.br/temas-

polemicos/religiao-cultos-e-outros/501-a-bizarra-morte-do-papa-inocencio-viii-e-a-caca-as-bruxas. 

html>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/religiao-cultos-e-outros/501-a-bizarra-morte-do-papa-inocencio-viii-e-a-caca-as-bruxas.%20html
http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/religiao-cultos-e-outros/501-a-bizarra-morte-do-papa-inocencio-viii-e-a-caca-as-bruxas.%20html
http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/religiao-cultos-e-outros/501-a-bizarra-morte-do-papa-inocencio-viii-e-a-caca-as-bruxas.%20html
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varrida pela porta” (P 17) e “Com Deus a seu lado, os homens fazem mira. Por 

Ruby” (P 29).  

Nos quartos onde eles vasculham, caçando as mulheres, quase não há móveis 

e nenhuma roupa nos armários. Para eles, isso é algo natural, já que elas usavam 

vestidos sujos e folgados e nenhum sapato. Para o leitor, numa segunda leitura do 

romance, esse pode ser um indício de que o tempo todo da narrativa, elas já eram 

“fantasmas”. Para os cidadãos de Ruby, elas deviam morrer para assegurar sua 

tranquilidade. Duas congregações haviam concordado que nem o Convento nem 

aquelas mulheres poderiam continuar ali. Elas eram culpadas por: uma mãe ter sido 

empurrada escada abaixo por uma filha de olhos frios, quatro bebês defeituosos 

nascerem na mesma família, filhas se recusarem a sair da cama, noivas 

desaparecerem na lua-de-mel, dois irmãos matarem um ao outro no dia de Ano 

Novo e por viagens a Demby para tomarem injeções contra doenças venéreas terem 

se tornado comuns (P 21). Precisam manter a ordem. Na cidade, orgulhavam-se do 

fato de uma mulher poder sair sozinha à noite, sem o menor receio. Não há 

criminosos, nem qualquer ameaça. 

Em um movimento em que se descrevem as ações dos invasores no Convento, 

enquanto vasculham-no à caça às mulheres, a voz narrativa revela, através da 

imersão na mente dos personagens ou da onisciência, o passado de sua cidade. Ruby 

é uma cidade construída por quinze famílias que, como seus antepassados, nos anos 

de 1890, haviam se embrenhado mais fundo em Oklahoma. Seus avós, ex-escravos, 

tinham fundado Haven, onde os gêmeos (que invadem o convento) moraram por 

vinte anos. Em 1949, percebendo que todos já deixavam Haven e que suas famílias 

estavam ameaçadas e humilhadas por grupos de brancos que pareciam esquadrões, 

fizeram o que o seu povo fez 60 anos antes. Desmancharam o Forno e colocaram-
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no em dois caminhões, rumo a uma terra que seria deles e que seria protegida contra 

qualquer contaminação branca. Em Ruby, eles montaram o Forno – elemento junto 

ao qual os antepassados se reuniam para comer, conversar, compartilhar seus 

problemas e suas alegrias. Tornou-se símbolo da manutenção das tradições, 

símbolo da resistência, de uma sociedade rigorosamente moralista. 

Corrompidos pelo preconceito e pela alma endurecida de medo, os homens 

fortes e determinados da orgulhosa Ruby invadem o Convento, com o objetivo de 

pôr fim àquelas mulheres diferentes. Elas estariam contaminando a cidade. Elas 

“assombravam” as pessoas, com seu comportamento irreverente, com sua força 

misteriosa. Elas ameaçam a imagem idealizada dos laços humanos que se construiu 

em Ruby. Os gêmeos Steward e Deacon Morgan, líderes da cidade e do ódio contra 

as mulheres, pressupunham a imortalidade de seus costumes e crenças, que, no 

entanto, eles veem morrendo pouco a pouco. 

A primeira mulher do Convento a ser apresentada é Mavis. Ela era de 

Maryland. Lá ela havia deixado os gêmeos recém-nascidos Merle e Pearl morrerem 

sufocados dentro do Cadillac verde menta, quando foi comprar salsichas para 

preparar o jantar do marido (ele não podia comer o que ela havia preparado para as 

crianças).  

O tempo em que esse evento ocorre nos é informado da seguinte forma: quando 

a repórter está indo embora, Mavis diz sobre o carro “Não é novo, não. Tem três 

anos. É de 65” (P 37). Após esse índice temporal, o narrador, que sabe tudo, conta 

que Frank, o marido, não tinha lhe dito para “nem tocar no carro, nem dirigi-lo 

durante toda a sua vida. Portanto, ela ficou tão surpresa quanto todo mundo quando 

roubou o carro” (P 37). Essa frase anuncia o que, para o leitor, ainda vai ocorrer. 
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Numa madrugada, ela vai embora, deixando-os todos, após uma cena de sexo 

em que apenas o homem se satisfez (ele arrancou a camisola dela, enrolou-a e 

cobriu o seu rosto), as crianças espiando, escondidas atrás da porta53. Sally era uma 

menina de onze anos e tinha “os olhos tão frios e duros como na hora em que ficou 

sabendo do acidente” (P 38). Essa menina, de quem Mavis tem medo (ela acha que 

Sally planejava matá-la), será a pessoa para quem ela voltará, depois da 

transformação por que vai passar.  

Na fuga, de estrada em estrada, rumo à Califórnia, onde há sol e mar, ela acaba 

errando o caminho e indo parar no Convento. Ela já estava lá havia três anos, 

quando Gigi, apelido de Grace, apareceu. Ela era uma jovem irreverente, que usava 

minissaia, fumava maconha e tomava banho de sol nua, sentada numa cadeira na 

porta da casa. Gigi aparece primeiramente na cidade, em Ruby. Os dois parágrafos 

iniciais do terceiro capítulo, intitulado “Grace”, apresentam-na na Central Avenue. 

Ela é vista por K.D. e alguns amigos que estavam “vagabundeando no Forno” (P 

67). Ele é sobrinho dos irmãos Morgan. 

Os dois parágrafos descrevem-na, a partir do ponto de vista de K.D., que nunca 

havia visto uma mulher “revirar e rebolar daquele jeito” (P 67), usando calças tão 

justas, saltos tão altos e brincos tão grandes que eles até se esqueceram de rir do 

cabelo dela” (P 67). Após essa introdução, o narrador conta a história de K.D, o 

sobrinho dos Morgan que se tornou conhecido pela abreviação de Kentucky Derby, 

após vencer uma corrida de cavalos, quando era menino (Ele é um dos homens que 

invadem o Convento).  

                                                           
53 Esta informações talvez não sejam excessivas para a discussão que fazemos nessa parte da nossa 

tese. Porém, elas remetem às relações entre homens e mulheres, que também são tema do qual 

tratamos no segundo capítulo desta tese. 
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Ele é filho de Ruby, a irmã dos gêmeos Steward e Deacon Morgan, a que 

morrera sem auxílio médico. Nesse momento da narrativa, quando está olhando 

com interesse indisfarçado para Gigi, Arnette, sua namorada, é esbofeteada, após 

dizer-lhe: “Se é esse tipo de vagabunda que você quer, vá em frente, nego” (P 69). 

Esse é o motivo que leva os tios e ele à casa de Arnette. Ele ofendeu a ela e à família. 

K. D. deveria se desculpar, no entanto, ele sabia que os tios “não negociariam 

nenhuma solução que pudesse colocar em perigo a ele ou ao futuro do dinheiro dos 

Morgan” (P 69).  

Os gêmeos haviam se casado com as irmãs Soane e Dovey – como quase todas 

as pessoas da cidade, parece que fizeram casamentos consanguíneos. – em Ruby, 

os negros rocha 8 precisavam manter-se negros na sua integridade. Isto lembra a 

pureza da raça e o orgulho que dominou a história da humanidade em determinados 

tempos. É mais uma forma de reforçar a soberba que domina o povo de Ruby e 

principalmente os gêmeos, que são as pessoas mais “importantes do lugar”. Eles 

são os únicos de terno e gravata na madrugada da invasão, representam o mundo 

secular, demasiadamente racional, organizado e controlável.  

Além de Mavis e Gigi, chegam também ao Convento as jovens Seneca e Pallas 

Truelove. Seneca é uma jovem quieta, que aos 5 anos fora abandonada pela mãe 

(que ela achava ser sua irmã), em 1958. Em 1973, apareceu em Ruby, escondida na 

carroceria de uma caminhonete. Ela desceu quando viu Sweetie: “A garota achou 

que Sweetie estava chorando, e uma negra chorando numa estrada campestre partiu-

lhe o coração mais uma vez”54 (P 149). Elas caminharam lado a lado. Estava muito 

                                                           
54 Toni Morrison não identifica a raça das mulheres do Convento. O leitor constrói a imagem de 

que elas tenham a pele mais clara que os habitantes da cidade, primeiro porque eles as discriminam, 

e segundo porque em alguns momentos, Morrison refere-se a alguma característica que conduza 

essa informação, como o cabelo cor de chá, de Consolata. Seneca, no trecho acima, olha para Sweetie 

e pensa “uma negra chorando...”, parece que se ela fosse negra também, ela falaria “uma mulher 

chorando”. Pensamos, portanto, que Seneca pode ser a mulher branca que é a primeira a ser 

assassinada na primeira linha, da primeira página do romance: “Eles atiram na branca primeiro” (P 

11). 
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frio e Sweetie vestia apenas a camisola, o cabelo sem pentear. Ela tinha saído de 

casa praticamente em transe. Não ouvia ninguém, não parou com ninguém. Seneca, 

tentando ajudar, colocou um tecido de lã nos ombros de Sweetie, enquanto esta 

pensava “Estou andando ao lado do pecado, e envolta em seu manto” (P 151). 

Sweetie é a mãe de quatro crianças deficientes. Ela é esposa de Jefferson Fleetwood, 

que esteve na guerra do Vietnã (Jeff e o pai, Arnold Fleetwood, são outros dois 

homens representantes de uma das famílias fundadoras da cidade, que estarão 

envolvidos no homicídio). Sweetie e Seneca caminharam até o Convento. Lá, 

Sweetie foi acolhida, mas após dormir e voltar a si com o choro de um bebê, ela 

acha que é o demônio e vai embora correndo. 

No Convento, “Seneca passara a noite inteira, ouvindo Mavis e Gigi. A casa 

parecia pertencer a elas, embora as duas falassem de alguém chamado Connie” (P 

153). Seneca havia passado por lares adotivos. Cada experiência de dor por que 

passara ela marcava em sua pele com uma lâmina, fazendo um intricado mapa de 

cicatrizes. Uma vez quando seu namorado foi preso, ela perambulava sem destino, 

quando lhe ofereceram quinhentos dólares em pagamento por um “trabalho 

complicado e fácil” (P 159). Ela consente em passar três semanas em “abjeta 

humilhação”, atendendo aos desejos da socialite Norma Lee Fox. 

A quarta mulher a chegar no Convento é Pallas Truelove ou Divine, como as 

mulheres a chamam. Ela é filha de um homem rico e uma mãe artista. Pallas tinha 

dezesseis anos e namorava um homem mais velho. Ele trabalhava como zelador na 

escola em que ela estudava. Um dia ela o levou para conhecer sua mãe. A idade 

deles era mais próxima e “se tivesse notado, talvez pudesse ter evitado os corpos 

rolando na grama, trocando gemidos, indiferentes a qualquer observador” (P 197). 

Durante sua fuga da casa da mãe, ela é perseguida e possivelmente estuprada por 

jovens de uma gangue. Ela se esconde dentro de uma água negra. Quando ela 
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aparece em um hospital onde Billie Delia (uma jovem de pele clara, que não sendo 

totalmente aceita em Ruby, tinha saído de lá), ela tinha alga nos cabelos e vomitava. 

Estava grávida. Billie Delia conhecia o Convento e levou-a para lá. 

Cada uma dessas quatro mulheres permanece no Convento porque não têm para 

onde ir. Elas “assombram” o lugar, com suas memórias de violência, com suas 

angústias, dores e sofrimentos. Há implícitos na narrativa que apontam para a 

possibilidade de elas estarem mortas. Mais facilmente encontram-se alusões à água 

negra, mole, cheia de algas em que Pallas se encontrava quando da perseguição a 

que fora submetida. Mavis tinha medo de que seus filhos quisessem matá-la. 

Quando os homens vasculham o Convento, não encontram roupas. Porém, há 

também indícios de que elas estavam vivas, continuando suas trajetórias. O bebê de 

Pallas nasce no Convento, por exemplo. Mavis, um dia, lê em um jornal que ela 

fora acusada de homicídio e roubo e Connie vivia dormindo, bêbada, no porão. 

Todas elas são mulheres que têm medos, mágoas, culpas e ressentimentos. São 

como uma sombra, vivendo num espaço de luz tênue.  

A quinta mulher entre as que “morrem” no massacre é Connie, que talvez 

devesse ser abordada a priori. Porém, como sua configuração é relevantemente 

intrigante, deixamos para refletir sobre ela após essa pequena discussão sobre as 

outras quatro. Connie é Consolata, uma mulher mais velha, moradora do Convento. 

Ela estava lá desde quando o Convento funcionava como escola para as índias. 

Tinha vindo da América do Sul (provavelmente do Brasil, porque ela e as irmãs 

passam pelo Canal do Panamá na sua trajetória para os Estados Unidos). A irmã 

Mary Magna, que depois se torna Madre, resgatou-a do abandono, aos nove anos 

de idade, e levou-a para morar com ela e outras três irmãs no Convento. 

Trabalharam muito lá. Quando a escola deixou de receber donativos, as índias 
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foram embora e restaram apenas a Madre e Consolata. Esse seria o estase inicial 

dessa personagem. 

 É ela quem recebe Mavis e depois Gigi, no ano de 1968, que marca a morte da 

Madre. Tudo no Convento e na composição de Consolata converge para uma 

atmosfera de segredos, silêncios e magias. Andava sempre de óculos escuros 

porque, dizia ela: “Sol demais no mundo. Me incomoda. Não aguento mais” (P 54). 

Consolata cultivava pimenta e pecãs, fazia tortas de ruibarbo e molho de churrasco, 

que vendia para os habitantes de Ruby. Um dia, quando Soane vai ao Convento 

comprar pecãs, Mavis e ela estão na cozinha e “nenhuma das duas ouviu os passos 

de pés descalços, e como a porta de vaivém não fazia barulho, a entrada de Connie 

foi quase uma aparição” (P 57, grifos nossos). Os olhos dela eram “duas luas 

leitosas” (P 63), havia “só um círculo pálido onde antes ficava a íris” (P 86). 

O fato de Consolata não enxergar na claridade é significativa e remete a uma 

ideia da qual tratamos quando refletimos sobre a ironia, no primeiro capítulo, e 

também quando observamos sobre o duplo, na seção que se segue. Relaciona-se 

com a inversão de termos que Toni Morrison faz: entre claro e escuro, entre branco 

e preto, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. 

Ainda sobre essa personagem, no que diz respeito ao esquema “morte e 

transfiguração”, é preciso notar que Consolata teve um caso de amor com um dos 

gêmeos, Deacon, o marido de Soane. Esse fato seria o que poderia representar a 

queda dessa personagem. Ela e Deek encontraram-se várias vezes nas ruínas de uma 

casa incinerada: 

 

Ele vai para uma casa de fazenda incendiada que fica numa elevação de terra 

abandonada. Atravessando o capim-azul e o morrião branco, estaciona atrás 

dos dentes negros de uma chaminé em ruínas. De mãos dadas, lutam com os 

arbustos e espinheiros até chegarem a uma valeta rasa. Consolata percebe 

imediatamente o que ele quer lhe mostrar: duas figueiras nascidas uma dentro 
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da outra. [...] Nenhum figo jamais nasceu naquelas árvores durante o tempo 

em que ali se encontraram, mas eles eram gratos pela sombra das folhas 

poeirentas e pela proteção dos troncos retorcidos. (P 265-266) 

 

 

O lugar onde os amantes se encontram anuncia o seu fim sem frutos. As duas 

figueiras retorcidas, nascidas uma dentro da outra, são as imagens dos amantes que 

atraíram Gigi para a região: 

 

Um homem e uma mulher trepando para sempre. Quando a luz muda, de quatro 

em quatro horas, eles fazem algo novo. Na borda do deserto eles trepam na 

maré celeste do Arizona. Nada pode interrompê-los. Nada quer interrompê-

los. O luar arqueia as costas dele; o sol aquece a língua dela. Não há como não 

ver ou passar por eles se você souber onde estão: logo na saída de Tucson, na 

I-3, numa cidade chamada Wish. Atravesse a cidade; pegue a primeira à 

esquerda. Quando a estrada termina e começa o deserto para valer, siga em 

frente. As tarântulas são venenosas, mas tem de ir a pé porque os pneus não 

aguentam o terreno. Uma hora, no máximo, e você vai ver um amor maior que 

o céu. Às vezes terno. Outras vezes áspero. [...] Gigi até sentiu à vontade para 

perguntar se ele tinha visto ou ouvido falar de uma formação rochosa que 

parecia um homem e uma mulher transando. Ele riu e disse que não, mas que 

uma vez tinha ouvido falar de um lugar onde tinha um lago no meio de um 

campo de trigo. E que perto desse lago cresciam duas árvores, uma nos braços 

da outra. E que se você se enfiasse no meio delas do jeito certinho era capaz 

de sentir um êxtase que nenhum humano seria capaz de inventar ou repetir. (P 

78-80) 

 

 

Essas passagens mostram a intensidade da paixão dos personagens, que serão 

separados porque Consolata morde o lábio dele. Deacon pensa que ela é o demônio 

de olhos verdes e pele esfumaçada, que quer dominá-lo. O fim, no entanto, já estava 

anunciado pelas figueiras eternamente abraçadas no meio das ruínas causadas por 

“um bando de moralistas reprimidos, apavorados demais até para ter sonhos 

eróticos” (P 79). 

Consolata apresenta ainda uma característica que a relaciona com a cultura dos 

seus ancestrais: ela, com seus olhos que não enxergavam sem óculos escuros, sabia 

incidi-los sobre uma pessoa que estivesse morrendo e trazê-la de volta à vida: 
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Consolata olhou o corpo e sem hesitar retirou os óculos e focalizou os laivos 

vermelhos que descoloriam o cabelo dele. E entrou nele. Viu o trecho de 

estrada em que havia adormecido, sentiu a virada do caminhão, a dor na 

cabeça, e pressão no peito a incapacidade de respirar. Escutou ao longe Easter 

e July chutando o caminhão e gemendo. Dentro do rapaz, ela viu um ponto de 

luz recuando. Juntando uma energia que sentiu como medo, ficou olhando o 

ponto de luz até ele se expandir. Mais e mais, até o ar começar a se infiltrar, 

fraco a princípio, depois em haustos fortes. Embora doesse como a morte olhar 

para aquilo ela se concentrou, como se os pulmões em perigo fossem os seus 

próprios. (P 281-282) 
 

 

 O rapaz que Consolata salvou tinha 15 anos e era filho de Soane e Deacon 

Morgan.  

Depois que a Madre morre e que o agente funerário leva o seu corpo para ser 

jogado em um lago, Consolata passa a embriagar-se na adega, no porão do Conven-

to – local que ela havia preparado para seus encontros com Deacon. Ela passa dias 

sem sair de lá. Neste ponto, segundo o esquema de análise do professor Winston 

Weathers, ela estaria no nadir: bêbada, a Madre morta, o amante desprezando-a, 

indiferente. Ela está envelhecendo. 

Nesse período, Consolata vive um vazio: passa dias e noites bebendo no porão. 

Tinha “medo de morrer sozinha, sem luto de ninguém, enterrada em solo não 

sagrado” (P 288). Esse é um momento necessário para que ela peregrine, rumo a 

uma ascensão, que acontecerá a partir da “cura” de si mesma e das outras mulheres. 

Quando ela deixa o porão e vai para cima, para a porta da cozinha do Convento, ela 

tem um encontro com um homem misterioso. O narrador não revela quem é ele, 

pois “o chapéu de caubói lhe escondia os traços... Consolata não teria conseguido 

enxergar, de qualquer forma... um triângulo de sombra escondia o seu rosto” (P 

288). Mais à frente: “O cabelo limpo, cor de chá, despencou em cascata sobre seus 

ombros e suas costas. Ele tirou os óculos então, e piscou, um lento e sedutor 

movimento da pálpebra. Os olhos dele, ela viu, eram redondos e verdes como maçãs 

novas” (P 289). 
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O encontro com esse homem, o seu duplo, marca a transformação dela:  

 

E por elas serem próximas, se entenderem tão bem, foi que Mavis começou a 

se preocupar. Não com os hábitos noturnos de Connie, ou o fato de ela beber 

ou não, pois as fumaças familiares haviam desaparecido recentemente. Era 

uma outra coisa. Era a maneira como Connie balançava a cabeça, como se 

estivesse ouvindo alguém próximo, como ela dizia Hm-hm ou Se você acha, 

respondendo a perguntas que ninguém tinha feito. Além disso, ela não só 

deixara de usar óculos escuros, como andava bem vestida, de certa forma, todo 

dia, com um daqueles vestidos que Soane Morgan costumava trazer para ela 

quando não usava mais. (P 297) 
 

 

Connie não precisa mais usar óculos. Ela não precisa mais deles, para protegê-

la da luz. Parece que, nesse momento, ela está mais espiritualizada: até conversa 

com alguém que ninguém vê. Consciente da sua individualidade, ela começa a 

auxiliar as outras mulheres a também se encontrarem.  

Sob o comando de Consolata, as mulheres lavam as pedras, no chão do porão 

(elas também descem, para poderem depois ascender), colocam velas e deitam-se. 

Ela faz o molde do corpo de cada uma delas, ali, nas pedras. Daí para frente, sonho 

e realidade são a mesma coisa. No processo, em que elas todas falam do seu passado 

e vão desenhando no chão sinais que as identificam, Consolata é a primeira a narrar. 

Ela fala do tempo de sua infância, quando uma mulher chamada Piedade cantava 

para ela. 

As mulheres, deitadas nos seus moldes, falavam os seus sonhos em voz alta: 

 

Foi assim que o sonho em voz alta começou. Assim que as histórias encheram 

aquele lugar. As semilendas e o nunca-sonhado escapavam de seus lábios para 

pairar sobre as velas, agitar o pó de caixas e garrafas. E não era importante 

saber quem contava o sonho ou se tinha sentido. Apesar dos corpos doerem, 

ou exatamente porque os corpos doíam, elas mergulhavam com facilidade na 

história do sonhador. (P 302) 
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Todas as mulheres podem verbalizar o seu passado, sem se sentirem 

ameaçadas. Ali, no porão, elas se sentem umas no lugar das outras e deslocam ou 

transferem para o desenho todas as suas dores e sofrimentos. Assim, cada uma 

entende, por exemplo, o que foi para Mavis deixar morrerem os seus filhos recém-

nascidos. Seneca para de cortar o próprio corpo e passa a cortar o seu reflexo no 

chão. Gigi desenha no pescoço da sua imagem um broche que seu pai lhe dera e ela 

jogara no Golfo Pérsico e Pallas faz um bebê na barriga de seu molde. 

Quando saem de lá, estão mudadas. Até mesmo fisicamente: elas rasparam as 

cabeças. Pressupõe-se, nesse ponto, que elas renasceram, ultrapassaram suas dores 

e culpas, e se perdoaram. Quando as visita, Soane tem a impressão de que “as 

mulheres do Convento não eram mais assombradas” (P 305). Esse momento marca 

para cada uma delas, a sua ressurreição. Connie não usava mais óculos escuros, 

estava mais ereta e bela, e as jovens exprimiam uma sensação de plenitude.  

Elas representam perigo para a sociedade de Ruby, que as vê como bruxas, 

culpadas pelos problemas da cidade. Na verdade, as dificuldades por que passavam 

tinham sido provocadas por seus rígidos controles. Porém, incapazes dessa 

consciência, quando encontram os desenhos no porão, os homens interpretam-nos 

como evidência satânica. Ao contrário das mulheres, que transcendem tempo e 

espaço, natural e sobrenatural, a maioria dos homens de Ruby permanece no nadir, 

porque não sente culpa pelo crime que cometeu. Como em uma sociedade 

totalitária, sexista e racista, os homens, especialmente Steward Morgan, o 

proprietário do banco, condena à morte as mulheres que, de alguma forma, 

questionavam o seu poder. 

Os espaços narrativos contribuem para a leitura da transcendência das 

mulheres. No Convento não há luz elétrica, mas havia uma “brancura no centro que 
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era enceguecedora” (P 61). Era a Madre em seu leito, nos seus últimos dias, quando 

Mavis a viu pela primeira vez. No quarto escuro, quando ela acostuma-se com o 

escuro e com a luz, ela vê Connie inclinar-se “dentro da luz”, para cuidar de Madre. 

Esse jogo de claro e escuro compõe o espaço dessas mulheres, juntamente com a 

oposição “natural” – “sobrenatural” e “corpo” – “espírito”.  

 É intrigante a descrição do cenário no momento do massacre: era madrugada 

e chovia: 

 

O perfume da chuva era mais forte ao norte de Ruby, principalmente no 

Convento, onde os trevos brancos e as giestas, muito cerrados dominavam 

tudo, menos o jardim, [...] A luz do sol está ansiando por brilho quando os 

homens chegam. O azul lavado do céu é duro de quebrar, mas quando os 

homens estacionam atrás do carvalho e vão indo para o Convento, o sol já 

conseguiu passar. Azul glorioso. A água da noite sobe em nuvens das poças e 

fendas da lateral da estrada. [...] O sol o segue para dentro, espalhando-se pelas 

paredes do salão, onde crianças sexualizadas brincam juntas através da tinta 

que descasca. [...] entram na sala de aula inundada de luz que entra pelas 

janelas. (324-329) 

 

 

Uma cena de assassinato em que há os indícios de renovação: a luz entra pela 

porta e pelas janelas, a chuva perfumando tudo. Enquanto há um céu azul glorioso 

envolvendo o Convento, na cidade: “O barril de lixo está transbordando... A chuva 

que cai em cascatas pelo topo do Forno atinge a lama pontilhada de flocos do reboco 

lavado dos tijolos. O Forno se inclina um pouquinho para um lado. O chão em que 

repousa está minado” (P 329-330). 

A paisagem anuncia mudanças: o Forno repousa em chão minado. A tradição 

começa a ser questionada. Nesse sentido, pode-se falar que, entre os homens, o 

gêmeo Deacon representaria o início dessa transformação. Ele pode tornar-se um 

homem melhor. Ele até mesmo tenta evitar que seu irmão atire na fronte de 

Consolata. Na cena da sua “morte”, ele leva o braço rapidamente para desviar o tiro 

que estava para ser disparado. E também teve o desejo de que ela estaria, na última 
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hora, falando com ele, quando ela apareceu na frente dos dois irmãos e disse, 

olhando para um ponto muito acima de suas cabeças: “você voltou” (P 332). 

Deacon é afetado por sua visita ao Convento. No seu retorno à cidade, ele não 

mais admira o irmão e nem se identifica mais com ele: “Deacon Morgan era quem 

mais tinha mudado. Como se tivesse olhado no rosto de seu irmão e não gostasse 

mais de si mesmo. [...] O que sentia agora era exótico para um gêmeo: uma 

incompletude, uma solidão abafada” (P 345). Ele precisa compreender o 

desaparecimento dos corpos, precisa construir quem ele vai ser depois de sua 

“descida ao inferno”. 

As mulheres reaparecem como fantasmas, para o leitor, mas reais, para os 

personagens. Elas reencontram pessoas que ainda as ligavam à vida. Mavis 

reencontra sua filha Sally em um restaurante. Sally não consegue explicar como 

“Num minuto as duas estavam comendo biscoitos, no minuto seguinte estavam 

trocando beijos na rua” (P 362). Ela não se lembrava de terem pagado a conta no 

restaurante. A mãe desaparece na multidão. 

 Gigi revê o pai, preso desde 1961, quando ela era uma menina de onze anos. 

Ela aparece no lugar onde os presos estão realizando trabalhos forçados: “Manley 

virou-se para ver o que a turma achava daquilo: uma civil (e mulher, além do mais) 

bem no meio deles. Nenhum dava sinal de ver a mulher” (P 355). 

 Pallas reaparece, com o seu bebê, na casa da mãe. A mãe tenta chamá-la, 

quando ela passa, mas não consegue articular palavra. Pallas então retorna para um 

carro velho parado na porta e a mãe vê quando “fora embora para um tom tão 

ultravioleta que lhe partiu o coração” (P 358).  

A mãe de Seneca também a revê, num estacionamento, mas, apesar da suspeita 

de que aquela garota com as “mãos escorrendo sangue... os olhos cor de chocolate” 
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fosse a menina que ela abandonara aos cinco anos de idade, ela não reconhece 

aquela menina de cabeça raspada. 

Consolata, no final, está frente ao mar, com a cabeça “no colo de uma mulher 

negra como carvão” (P 356), que canta para ela e passa as mãos, com seus dedos 

estragados, nos cabelos castanhos, cor de chá, de Consolata. Nessa caracterização 

da imagem de Maria, observemos o detalhe dos “dedos estragados”, numa 

referência à ideia de que mesmo a mulher considerada a mais perfeita entre todas, 

segundo os parâmetros do cristianismo, não é tão perfeita assim.  

Somam-se a esse sentido os detritos marítimos e tampas de garrafa na praia. A 

canção de Piedade fala de coisas que não povoam a memória de nenhuma delas: 

“de envelhecer na companhia de outrem, de palavras partilhadas e pão dividido 

fumegando no Forno, da plenitude ambivalente de voltar para casa para estar em 

casa, da simplicidade de retornar para o amor iniciado” (P 356). 

Notemos que as mulheres retornam para o “amor iniciado”, para fazer as pazes 

com os outros, para perdoar os outros. Anteriormente, quando elas ascenderam, 

renascidas, de cabelos raspados (como quem acaba de nascer), elas haviam cortado 

os vínculos com o passado de sofrimento. Consolata, Mavis, Gigi, Seneca e Pallas 

haviam deixado nas suas silhuetas desenhadas no chão as marcas de um passado 

que as assombrava. Agora, nesse momento em que os corpos e os seus duplos 

desaparecem, podemos entender que aparecem noutros lugares, como se voltassem 

para casa (como informa a canção de Piedade). Também não podemos deixar de 

notar a referência que Toni Morrison faz à imagem da mais conhecida e mais 

famosa escultura de Michelângelo, a Pietá, representando Jesus morto nos braços 

da Virgem Maria. 
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No outro espaço, no espaço da cidade, é o momento de enfrentar a primeira 

morte: Save-Marie, uma das crianças excepcionais de Sweetie recebe as 

homenagens fúnebres. O pastor inicia o seu discurso: “Por isso estamos aqui: nesse 

momento único de dolorosa tristeza – ao contemplarmos a breve vida e a 

inaceitável, incompreensível morte de uma criança” (P 339). Sweetie não quer ver 

a sua filha jazer na terra de Steward Morgan. Essa a razão para construírem um 

cemitério formal fora da cidade. Além disso, um cemitério era o anúncio de “uma 

expectativa de mais funerais [...] a ceifadora não seria mais barrada em Ruby” (P 

340).  

A morte das mulheres e a morte de Save-Marie abrem a reflexão para uma 

reavaliação dos valores em Ruby. De uma certa forma, considerando-se Steward 

como exceção (ele continua soberbo, inventando a sua versão para o assassinato), 

a cidade parece peregrinar para a ascensão. 

Embora os homens tenham realmente atirado e matado as cinco mulheres do 

Convento, sua aparição junto às pessoas que elas amavam parece implicar a ideia 

de que, para Morrison, a morte não é o fim do ser humano. Ela termina o romance 

com uma imagem de que a vida é uma viagem: 

 

Quando o oceano oscila, enviando ritmos de água para a praia, Piedade olha 

para ver o que veio. Mais um navio, talvez, mas diferente, indo para um porto, 

tripulação e passageiros, perdidos e salvos, trementes, pois estão 

desconsolados há algum tempo. Agora, repousarão antes de enfrentar o 

trabalho sem fim que foram criados para fazer aqui, no Paraíso. (P 365) 

 

 

Um paraíso onde há detritos e outras sujeiras. Um espaço que conjuga o terreno 

e o espiritual.  

Segundo as discussões do professor Winston Weathers, na literatura a morte 

aparece como uma mudança. No romance, podem-se perceber três dos quatro 
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modos básicos que ele enumera: a mudança como uma experiência nova; a 

transfiguração a partir de uma morte real e a mudança que vai além da morte.  

Quando as mulheres do Convento deixam o porão, após narrativizarem seus 

passados traumáticos, elas estão transformadas. O narrador marca o “renascimento” 

delas até fisicamente: elas raspam as cabeças. E, quando “morrem”, reaparecem 

como “fantasmas” nos lugares aos quais estavam ligadas por amor.  

Consolata, no estase inicial, está no Convento, em companhia da Madre. 

Ocorre a queda, quando ela é abandonada pelo gêmeo que ela amava e, ao mesmo 

tempo, a Madre morre. Depois desses fatos, pode-se dizer que ela passa a habitar o 

Hades: sempre bêbada, dormindo no porão. A sua ressurreição se dá quando ela 

encontra o visitante misterioso. Daí para frente, a sua identidade se firma e torna-se 

forte, passa a orientar as outras mulheres a peregrinarem na mesma direção. Ela 

finalmente transcende quando não se importa com o mundo do corpo: além de 

raspar a cabeça e despojar-se dos cabelos castanhos, ao ficar face a face com 

Deacon, não é ele que ela vê, mas algo além dele. Portanto, apesar de inserida numa 

sociedade de valores patriarcais responsável pela sua morte, Consolata não se vê 

vencida pelo sistema. Aliás, antes desse momento final, ela já não precisava dos 

óculos. Com certeza porque já havia ultrapassado o mundo das aparências e das 

máscaras sociais. 

Encerrando a trilogia, Paraíso apresenta-nos, por fim, uma nova versão do 

Gênesis.  Nessa releitura, os homens não se envergonham do que fizeram, nem 

sequer sentem que pecaram contra as leis divinas que, ironicamente, defendem. As 

“Evas negras”, acusadas do pecado de luxúria, encontram, no entanto, uma forma 

de renascimento, porque suas narrativas fazem com que elas ultrapassassem a 

superfície das aparências e da matéria.  
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As mulheres, diferentemente do que ocorre na narrativa bíblica, em vez de 

tornarem-se mortais, sob o comando de Consolata, a “feiticeira rainha”, formam um 

grupo forte, que encontra a imortalidade. 

Os homens de Ruby, por sua vez, não chegam a transcender. Mas ali também 

poderá ocorrer a transfiguração: a morte real deverá tornar-se uma experiência 

significativa. De uma certa forma, as pessoas começam a questionar suas tradições, 

seus preconceitos. A cidade que não estava preparada para a morte, que se 

orgulhava pelo fato de ninguém morrer lá, tem de compreender o desaparecimento 

dos corpos e tem de “digerir” a primeira morte: a morte de uma criança, que 

sugestivamente chamava-se “Save-Marie”.  

A morte paralisa o entendimento, aniquila o poder do soberano. Ela é humana 

e cruel, nada pode apagá-la: “É o pecado das origens...” (MORIN, 1997, p.330). 

Anunciar a imortalidade, através da transfiguração final das mulheres do Convento, 

é uma forma de Toni Morrison reler a expulsão do homem do paraíso. No mundo 

profano, encontra-se a linha tênue entre vida e morte. Paraíso acena para a mais 

elevada transcendência. 

 

3.4 As faces do duplo: mulheres angelicais e pecadoras  

 

Ao longo destas páginas nos propomos a realizar um estudo do duplo no 

romance Paraíso, de forma a refletir sobre como esse tema constitui um eixo em 

torno do qual Toni Morrison faz representação das mulheres afro-americanas. A 

presença do duplo, através de sua relação dialética com a realidade, é significativa 

na constituição da identidade das mulheres protagonistas e da voz feminina que fala 

no romance. 
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A nossa hipótese é a de que Toni Morrison, ao criar dois ambientes 

aparentemente antagônicos, como a interiorana cidade de Ruby e o Convento 

(antiga casa de jogos e encontros), também constrói personagens femininas apenas 

aparentemente diferentes. As conservadoras Soane e Dovey, que se casaram com 

os gêmeos idênticos Steward e Deacon Morgan, juntamente com todas as outras 

mulheres “honestas” da cidade, têm os mesmos anseios e sofrimentos que as 

mulheres “obscenas” do Convento. Focalizaremos principalmente Consolata (a 

“prostituta sem valor”), Soane e Dovey (as damas angelicais da cidade) e Patricia 

Best (a professora e escritora de pele clara, cuja voz refere-se à dualidade entre 

história e ficção). 

Não queremos dizer com isso que elas sejam iguais, mas que elas vivem todas 

em contexto de violência, provocada por suas relações com os homens, com as 

regras de uma sociedade sexista e patriarcal. Utilizaremos, no sentido de 

argumentar sobre esse tema, a repetição que aparece no paralelismo da experiência 

das mulheres: Dovey é casada com Steward Morgan, que é “insolente e não se 

desculpa nunca” (P 344), e Consolata é amante de Deacon Morgan, que “não podia 

tolerar ser desviado de sua história pessoal por uma rameira” (P 321). Ambas têm 

encontros quase transcendentais com um homem misterioso e invisível para os 

outros personagens da narrativa. Além disso, tanto as mulheres da cidade quanto as 

do Convento experimentam violência verbal, humilhações e agressões físicas.  

No caso de Consolata, esse homem que somente ela vê parece representar 

também o seu duplo. No que diz respeito a Dovey, o Amigo era um homem que 

ouvia “as bobagens” que ela dizia, com atenção e interesse (P. 108).  Nos termos de 

Nicole Fernandez Bravo (2000), “o encontro simboliza a libertação de um outro eu, 
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ao mesmo tempo que anuncia a morte próxima – a ligação do duplo com a 

sensualidade e com a morte” (BRAVO, In: BRUNEL, 2000, p. 280).  

Segundo a autora, o termo surgiu do alemão Döppelgänger, que significa 

“aquele que caminha do lado” e “companheiro de estrada”. Na Antiguidade, 

especialmente nas comédias de Plauto, foi representado na forma de sósias. Na peça 

Anfitrião, por exemplo, Júpiter, apaixonado por Alcmena, apresenta-se a ela na 

forma de Anfitrião, seu marido, que se encontrava em campo de batalha. Nessa, que 

é uma das primeiras manifestações do duplo na literatura, Plauto acentua não só o 

caráter cômico que a semelhança promove, mas também estabelece algumas 

oposições. 

A homologia e o confronto (entre os traços do Anfitrião falso e do Anfitrião 

verdadeiro do texto antigo) comparece depois na primeira referência ao duplo, nos 

estudos do psicanalista austríaco Otto Rank (1939). Rank analisa vida e obra 

literária de alguns autores bem conhecidos, dentre eles Hoffmann, Maupassant, 

Dostoiévski e Allan Poe. Esses autores apresentavam uma psicopatia que 

transparece nos seus textos, na forma de personagens com dupla personalidade. 

O duplo, segundo o autor, é representado mais amplamente na Era Romântica, 

sob a forma de sombras, reflexos em espelhos, retratos, indivíduos muito 

semelhantes e espíritos guardiões, e se liga à ideia da existência da alma e ao medo 

da morte. Nas histórias que ele analisa, há referências a personagens que perseguem 

suas sombras porque sua ausência provoca infelicidade e mesmo a loucura. Na 

busca da imagem, quanto mais nítido o duplo tanto mais próximo da morte pode 

encontrar-se uma personagem. Às vezes também “um duplo deixa de ser apenas 

uma sombra para transformar-se em um verdadeiro duplo, em uma segunda 
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personalidade” (RANK, 1939, p. 25). O que diz o psicanalista relaciona-se, 

portanto, a transtornos mentais, a dissociações de personalidade.  

Essa perspectiva não dá conta de explicar o duplo no romance Paraíso. A 

divisão interna que um ser humano pode experimentar certamente só poderia ser 

entendida como uma doença. É preciso lembrar que, exceto nesse caso, a dupla 

personalidade não comparece na literatura. O que melhor se pode pensar, 

principalmente se se considerarem as discussões de Stuart Hall, é que “o sujeito é 

composto de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” 

(HALL, 2015, p.11).  

Entendida como um conjunto de traços do sujeito, a identidade não é mais fixa 

ou estável, como queriam os estudiosos do renascimento e do iluminismo europeu. 

Como discutimos anteriormente, no capítulo dois desta tese, o sujeito pós-moderno 

é descentrado, híbrido; nos termos de Homi Bhabha, ele habita os interstícios entre 

uma cultura e outra. 

Como então compreender o tema do duplo no romance da autora? Parece-nos 

que tanto o realismo fantástico, quanto o duplo, perpassam por um modo de 

reconhecimento da história e das experiências da mulher negra norte-americana, 

semelhante às explicações de Clemént Rosset (1999) a respeito da duplicação. 

 Na perspectiva de Rosset, a duplicação de um acontecimento relaciona-se com 

a dificuldade inerente ao ser humano de aceitar a realidade:  

 

Toda duplicação supõe um original e uma cópia, e se perguntará quem é o 

modelo e quem o duplica, o “outro acontecimento” ou o acontecimento real 

[no sentido usual do termo]. Descobre-se então que o “outro acontecimento” 

não é verdadeiramente o duplo do acontecimento real. É, na verdade, o inverso: 

o próprio acontecimento real que, em última análise, é o ‘outro’: o outro é este 

real aqui, ou seja, o duplo de um outro real que seria, ele, o próprio real, mas 

que sempre escapa e do qual nunca se poderá dizer nem saber nada. (ROSSET, 

1999, p. 41) 
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Se o real nos incomoda e se desejamos dele nos livrar, criamos uma ilusão, ou 

seja, deslocamos o nosso olhar, não para não ver esse real, mas para sublimá-lo; 

caso contrário, suicidamos ou enlouquecemos.  

Em Paraíso, as mulheres do Convento são assassinadas, porém seus corpos 

desaparecem e elas reaparecem para as pessoas com as quais tinham convivido e 

pelas quais tinham amor. É como se essas mulheres tivessem sobrevivido à morte 

e continuassem vivendo em um universo paralelo. Segundo essa teoria, a morte 

seria uma ilusão. Ou ainda, como afirmou Edgar Morin (1997), o instante da morte 

seria o momento da duplicação imaginária. 

A personagem Consolata vê alguém que ninguém mais vê no momento em que 

um revólver está para disparar e deixar uma bala na sua testa. Há quem acredite em 

espíritos de pessoas mortas, em espectros corporais, sombra e fantasma. É de 

conhecimento geral que, em algumas culturas africanas, acredita-se que os espíritos 

dos mortos continuam circulando entre os vivos. É o que se pode ler, por exemplo, 

em Parábola do cágado velho, do autor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana 

dos Santos, conhecido pelo pseudônimo de Pepetela. 

No caso de Toni Morrison, em todos os romances da trilogia, há a utilização de 

elementos considerados insólitos ou estranhos e, mais especificamente fantásticos. 

Como já discutimos em outra seção desta tese, a presença do fantasma marca o 

sobrenatural nas três narrativas. No entanto, segundo Justine Tally (1999, p. 45), a 

autora não gosta de enquadrar a sua produção como pertencendo ao gênero do 

“realismo mágico”, porque ela tem a sua própria cultura sobre a qual escreve.  

Retomamos brevemente essa discussão no sentido de refletir sobre o duplo 

porque, parece-nos que Toni Morrison tenha se utilizado de sua composição para 

colocar em questionamento as verdades sobre a história da mulher negra nos 
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Estados Unidos. Tanto o realismo fantástico quanto a utilização do duplo são 

recursos que criam a hesitação acerca da verdade.  

Para Juan Bargalló Carraté, o duplo coincide com o disfarce, com a máscara, e 

existe a partir do momento em que o sujeito tem consciência de si, da qual o Outro 

não é mais que uma alternativa (Apud BARGALLÓ, 1994, p. 12). Se o sujeito 

esconde-se do Outro, torna-se irreconhecível para si mesmo. O duplo aparece, 

então, neste momento em que o Eu é dois (o Eu e o Outro). 

Começamos, portanto, essa análise, com um recorte de uma passagem sobre a 

protagonista Consolata, em torno da qual todos os outros personagens gravitam. 

 

Um homem se aproximou. Altura média, passo leve, veio direto para a rampa 

de entrada. Usava chapéu de caubói que lhe escondia os traços, mas Consolata 

não teria conseguido enxergar, de qualquer forma. No lugar onde se sentou na 

escada da cozinha, emoldurado pela porta, um triângulo de sombra escondia 

seu rosto, mas não sua roupa: colete verde sobre a camisa branca, suspensórios 

vermelhos caídos de ambos os lados da calça bege, botinas de trabalho pretas, 

brilhantes. 

“Quem é?”, ela perguntou. 

“Que é isso, garota. Você sabe quem sou eu.” Ele se inclinou, e ela viu que 

usava óculos escuros, de tipo espelhado, que brilha. 

“Não”, respondeu. “Não posso dizer que sei.” 

“Bom, não interessa. Estou viajando por aqui.” Estavam a dez metros um do 

outro, mas as palavras dele lambiam o rosto dela. 

“É da cidade?” 

“Hm, hm. De longe. Tem alguma coisa para beber?” 

“Veja na casa.” Consolata estava começando a deslizar para a linguagem dele, 

como mel porejando de uma colmeia. 

“Ah, sei”, ele disse, como se isso encerrasse o assunto e preferisse continuar 

com sede. 

“Vá entrando”, disse Consolata. “As meninas trazem alguma coisa para você.” 

Ela se sentiu leve, sem peso, como se pudesse se mexer sem levantar, se 

quisesse. 

“Você me conhece melhor do que isso”, o homem disse. “Não quero ver as 

suas meninas. Quero ver você.” 

Consolata riu. “Com esses óculos você enxerga melhor do que eu.” 

De repente, ele estava do lado dela, sem ter se mexido, sorrindo como se 

estivesse (ou esperasse estar) se divertindo. Consolata riu de novo. Parecia tão 

engraçada, cômica mesmo, a maneira como ele tinha voado dos degraus para 

cima dela, e como estava olhando para ela, flertando, cheio de secreta alegria. 

A menos de vinte centímetros do rosto dela, e como estava olhando para ela, 

flertando, cheio de secreta alegria. A menos de vinte centímetros do rosto dela, 

ele tirou o chapéu. O cabelo limpo, cor de chá, despencou numa cascata sobre 

seus ombros e suas costas. Ele tirou os óculos então, e piscou, um lento e 

sedutor movimento da pálpebra. Os olhos dele, ela viu, eram redondos e verdes 

como maçãs novas. (P 288-289) 
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Esse fragmento que marca o primeiro contato de Consolata com um homem 

(que ninguém mais vê), situa-se no momento em que ela havia deixado o porão e 

tinha ido para cima, para a porta da cozinha do Convento. O narrador não revela 

quem é ele, pois “o chapéu de caubói lhe escondia os traços... Consolata não teria 

conseguido enxergar, de qualquer forma... um triângulo de sombra escondia o seu 

rosto” (P 288) 

Como Consolata, o “desconhecido” usa óculos escuros (os dele, do tipo 

espelhado); ambos têm olhos verdes e cabelo cor de chá que cai em cascata sobre 

as costas. Ele se aproxima, como se voasse, e fica a vinte centímetros dela. Quando 

fala, é como se sua voz lambesse o rosto dela. Ela diz que não o conhece. O homem, 

no entanto, responde que ela sabe sim quem ele é. 

É depois de vê-lo pela primeira vez que as mulheres olham para ela 

estranhando-a, porque ela está transformada. A personagem, conhecida durante 

grande parte da narrativa como Connie, é Consolata Sosa. Nos seis capítulos 

anteriores ao que é intitulado com o seu nome, ela passava dias e noites bebendo no 

porão; tinha “medo de morrer sozinha, sem luto de ninguém, enterrada em solo não 

sagrado” (P 288); estava velha (é assim que o narrador, que assume diversos pontos 

de vista, se refere a ela); infeliz; havia vinte anos aproximadamente sofria o 

abandono da família, do seu lugar de origem, e, finalmente, do amante; e, sozinha 

(indiferente às outras mulheres (também infelizes e miseráveis)). Como se não 

bastasse, ela não conseguira evitar o horrível aborto que uma das jovens da cidade 

realizara nas dependências do Convento: Arnette “estivera batendo na barriga sem 

parar [...] esmagara a vida que tinha dentro dela com o cabo de um esfregão inserido 
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com perícia de estuprador, impiedosa e repetidamente, entre as pernas” (P 286-

287). 

O encontro de Consolata com o seu duplo anuncia a morte próxima, mas 

também faz surgir a confiança em suas capacidades e desaparecer o medo do mundo 

exterior. Nos termos de Gislene Aparecida dos Santos (2004), o ‘estranhamente 

familiar’ é o aparecimento de algo que se precisou construir em determinado 

momento da vida, por angústia, por medo de perda da identidade, por pânico do 

estilhaçamento (SANTOS, 2004, P. 69) . Acontece com as mulheres do romance a 

necessidade de criarem um mundo em que o homem não seja intransigente, soberbo 

e egoísta, pois o homem, esse Outro, também ajuda as mulheres a construírem a 

ideia de quem elas são. Além disso, sobre os homens, elas projetam as suas 

aspirações e os seus receios.  

Na mesma clave, assinala Nicole Bravo (BRUNEL, 2000), que o duplo 

apresenta o caráter de ser idêntico e diferente, até mesmo o oposto do original. 

Assim, Consolata, Mavis, Gigi, Seneca e Pallas, as mulheres pobres, órfãs e “livres” 

têm sua identidade construída não apenas na sua trajetória pessoal, mas também na 

sua relação com o outro, com a alteridade. Em relação às mulheres da cidade, elas 

são desviantes: além de terem a pele mais clara, elas prescindem dos homens e de 

Deus (P. 317). 

No fragmento transcrito, os óculos que Consolata e o desconhecido usam têm 

forte significação. Ela, desde a primeira “aparição”, usava óculos escuros, de forma 

que ninguém sabia para onde ela estava olhando. Eles escondem os olhos dela, e, 

ao mesmo tempo, possibilitam que ela veja o mundo exterior. É notável que ela só 

precise deles, porque há muita luz lá fora. Por que Consolata não consegue ver, 

quando há luz?   
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No dicionário de símbolos, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1994) assina-

lam que “A luz sucede às trevas. [...] A luz simboliza constantemente a vida, a 

salvação, a felicidade dadas por Deus. [...] As trevas são por corolário, símbolo do 

mal, da infelicidade, do castigo, da perdição e da morte” (1994, p. 570). O medo da 

noite é próprio de qualquer ser humano, desde as cavernas. À noite os animais lá 

fora podiam atacar, por isso a noite é símbolo de perigo. 

Luz/escuridão e seus significados transitam na cultura judaico-cristã numa 

oposição dualista. De modo que o primeiro está associado à bondade, à virtude e à 

alegria, porém podemos ultrapassar esses limites, por hora, simples. É na luz do dia 

que a moral cristã (por vezes branca) se fortifica, no reprimir as vontades, no comer 

em silêncio, no cruzar as pernas. É no vigiar puritano que o dia fica nítido e edifica 

a casa. A noite é a experiência do turvo, a moral encolhe, a rua e seus divertidos 

pecados se apresentam, o riso e o beijos se escancaram, as pernas se abrem para o 

mundo. As experiências noturnas são lúdicas e vívidas e não, necessariamente, 

mórbidas, pois as máscaras sociais saem.  

Olhar o mundo com lentes escuras é uma sinuosa forma de captar e perceber o 

dia pelo ângulo da noite. Consolata estende a noite ao clarear e torna-se misteriosa, 

pois vê além da claridade cristã. Embora tenha sido salva do abandono e de abusos 

sexuais pela Irmã Mary Magna e, portanto, tenha aprendido a cultivar os princípios 

do catolicismo, ela representa também alguns caracteres do misticismo da cultura 

africana. Consolata “levantava os mortos” (P. 278). Com os olhos cegos para a 

claridade do dia, ela enxergava dentro das pessoas doentes ou mortas e as trazia de 

volta para a vida.  

Os olhos de Consolata eram misteriosos, ela não conseguia enxergar sem 

óculos escuros, porque, segundo ela, havia “Sol demais no mundo” (P. 54). No 
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entanto, próxima ao momento de sua morte, ela se vê. É como se, naquele momento, 

ela se abrisse para viver plenamente sua dupla natureza: ela é corpo e espírito. O 

homem desconhecido, cuja presença parece divina, seria a própria imagem da 

mulher que se completa e se torna inteira.  

A passagem seguinte marca a percepção que Mavis tem da nova Consolata:  

 

E por elas serem próximas, se entenderem tão bem, foi que Mavis começou a 

se preocupar. Não com os hábitos noturnos de Connie, ou o fato de ela beber 

ou não, pois as fumaças familiares haviam desaparecido recentemente. Era 

uma outra coisa. Era a maneira como Connie balançava a cabeça, como se 

estivesse ouvindo alguém próximo, como ela dizia Hm-hm ou Se você acha, 

respondendo a perguntas que ninguém tinha feito. Além disso, ela não só 

deixara de usar óculos escuros, como andava bem vestida, de certa forma, todo 

dia, com um daqueles vestidos que Soane Morgan costumava trazer para ela 

quando não usava mais. (P 297) 

 

 

Connie não precisa mais usar óculos. Ela não precisa mais deles para protegê-

la da luz. Parece que, nesse momento, ela está mais espiritualizada: até conversa 

com alguém que ninguém vê. Consciente da sua individualidade, ela começa a 

auxiliar as outras mulheres a também se encontrarem. 

De uma forma extraordinariamente fantástica, Toni Morrison pontua um dos 

fortes dramas do romance: Consolata, assim como as outras quatro mulheres do 

Convento, não sabia quem ela era. Mavis, Gigi, Seneca, Pallas e ela são “Evas 

negras carnudas não redimidas por Maria” (P. 29) Mulheres cuja raça é indefinida 

estão simbolicamente na estrada à procura de sua identidade. Para que isso 

ocorresse, foi preciso visitar o passado; perdoar o abandono, os abusos sexuais. 

Conforme Otto Rank, “o passado de um indivíduo está ligado tão intimamente à 

sua existência, que se tornará desgraçado se tentar desligar-se dele” (RANK, 1939, 

p. 14). 
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Ao encontrar o seu duplo, Consolata torna-se menos frágil, menos abandonada, 

menos desprotegida. A presença desse misterioso Outro funciona, portanto, como 

um mecanismo equilibrador, que complementa e harmoniza essa mulher sensível 

demais para a realidade exterior.  

No outro ponto da narrativa, encontram-se as mulheres de Ruby, entre elas 

Soane e Dovey Morgan. Mulheres conhecidas pelo sobrenome dos maridos. Elas 

se casaram com os gêmeos idênticos Steward e Deacon, os netos do patriarca 

Zecariah, o qual também era irmão gêmeo de Tea. A propósito, Coffee e Tea se 

separaram porque Tea havia cedido a uma humilhação imposta por brancos. Não 

discutiremos a oposição entre os gêmeos ancestrais, porém é importante mencioná-

la no sentido de nos reportar ao caráter de orgulho e altivez que distingue o avô de 

Steward e Deacon. Outro ponto também a se pensar é que talvez a oposição entre 

negros e mestiços já fosse assinalada desde o tempo de Coffee e Tea – sugerida no 

nome deles. 

Na patriarcal cidade de Ruby, onde vivem Dovey e Soane, o caráter de rigidez 

faz com que o lugar seja quase um cárcere. Não havia na história de sua fundação 

nenhuma Big Mama, mas apenas Big Daddy e Big Papa. As mulheres, com exceção 

de algumas jovens e de Anna Flood, que herdou do pai a única mercearia da cidade, 

e Patricia Best, a professora de História dos Negros, todas encerram-se nos espaços 

domésticos e nas igrejas. Os homens, mesmo percorrendo curtos caminhos, dirigem 

seus carros (os automóveis dos Morgan, considerados os donos da cidade, são 

imponentes); as mulheres não dirigem, elas caminham. 

Os habitantes de Ruby, majoritariamente, repetem conceitos e valores sobre as 

mulheres propagados nas sociedades ocidentais desde os padres do século XII. 

Étienne de Fougères, o bispo de Rennes, por exemplo, ensinava que a natureza 
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feminina apresenta três vícios maiores. Em primeiro lugar, são feiticeiras que 

preparam misturas suspeitas, a começar pela maquiagem, unguentos e pastas 

depilatórias, que servem para falsear suas aparências; a segunda falha consiste em 

serem às vezes indóceis, agressivas e hostis aos machos a quem elas são tuteladas; 

e o terceiro vício, o mais perigoso, é que sua natureza afetada torna-as fracas demais 

e, portanto, seu desejo queima-as, conduzindo-as à luxuria (DUBY, 2001, p. 13-

14). 

Na celebração do casamento de Arnette e K. D., na passagem em que Morrison 

parodia a fala de um conservador religioso, ouvimos o narrador dizer: “As mulheres 

de Ruby não empoavam o rosto e não usavam perfume de vadias” (P. 168). Nesse 

sentido, então, a comunidade entende que as mulheres, protegidas, na segura e 

austera cidade, não usam maquiagem e nem perfume para que não ocorra a 

violência sexual. As mulheres que transgridem a norma de não se enfeitarem, 

certamente para não seduzirem (porque os homens – pobrezinhos – são seduzidos 

pelas feiticeiras), são “vagabundas”. 

O que explicaria, então, o fato de Arnette abortar cruelmente o bebê que ela 

teria do namorado? Para ocultar o “pecado”, porque afinal as mulheres de Ruby 

eram todas “castas e fiéis”. Ser uma mulher virtuosa impõe a ela uma atitude das 

mais repulsivas contra a humanidade. Não se trata de defender ou não o aborto, mas 

o bebê de Arnette tinha cinco ou seis meses quando foi esmagado (P 287). Em nome 

da honra, da honestidade e da pureza, a garota que tinha “um pote de lágrimas 

dentro dos olhos” (P 286) comete um assassinato contra seu próprio filho. 

Do outro lado, no Convento, Pallas também estava grávida, após um estupro 

coletivo. Ela, como Arnette, nega a gravidez. Em uma conversa com Consolata, ela 

diz que não existe bebê, porque, aos dezesseis anos, ela não poderia. Diferentemente 
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da garota da cidade, que, a propósito, também era adolescente (quinze anos), Pallas 

Truelove não rejeita o bebê. Ela o desenha no seu molde no porão do Convento e 

está com ele nos braços no final da narrativa, quando está “morta”. 

O narrador conta o drama das duas meninas tão próximos um do outro que é 

impossível não perceber o espelhamento: na página 185, 186 e187 do volume que 

utilizamos,  Consolata pergunta o que Pallas vai fazer com o bebê que está 

esperando, descreve a chegada de Arnette ao Convento e o aborto subsequente. 

Porém, como o romance é construído de forma não linear, o leitor, recolhendo 

pequenas informações dispersas ao longo da narrativa, constata que, entre a 

gravidez e nascimento dos bebês das duas garotas, existe uma distância temporal 

de quatro anos. Pallas chega ao Convento em 1974, que marca o casamento de 

Arnette e K. D.. Na narração do casamento de Arnette, o narrador informa que ela 

esteve grávida há quatro anos antes.  

K. D., cujo nome é Coffee Smith, é o único descendente dos Morgan. Ele é 

filho de Ruby, a irmã dos gêmeos, cujo nome os novos patriarcas utilizaram para 

designar a cidade. Ele havia esbofeteado a namorada, quando ela lhe disse: “Se é 

esse o tipo de vagabunda que você quer, vá em frente, nego” (P. 69), referindo-se a 

Gigi “e seus peitos gritantes” (P. 70). Para ele, que não hesitou em agredir a 

namorada, ela era leviana e tagarela. Com quem ele aprendeu a desprezar uma 

mulher? Certamente, na cultura em que ele está inserido. Ainda mais nos Estados 

Unidos, nos anos de 1970, que situa a ação, quando houve diversos manifestos em 

favor dos Direitos Civis para todos e em favor das mulheres e dos negros. 

A autora estabelece um contraponto entre a qualidade do que o senso comum 

determina como valor a ser exaltado, tais como o casamento e a maternidade, e a 

vida de mulheres que não seguem o padrão. Ao fazer referência e apresentar as 
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mulheres do Convento como humanas e com virtudes, que são rejeitadas, a autora 

foge do senso comum e se opõe à ideia coletiva de que as mulheres “vadias” devem 

ser descartadas e as “virtuosas”, sublimadas. 

Paraíso repete ironicamente diversas imagens próprias da misoginia, presentes 

na cultura ocidental desde a Idade Média. Nesse sentido, R. Howard Bloch (1995, 

p. 140) afirma que os termos da Idade Média ainda governam as formas pelas quais 

é concebida a questão da mulher. De que termos nos fala o autor? Como podemos 

ainda viver os mesmos comportamentos normativos medievais? Bloch defende que 

a idealização da mulher, presente nas cantigas líricas, é uma repetição das máximas 

do discurso da misoginia. Diferentemente do que se supõe, a idealização é uma 

forma de impor às mulheres alguns valores e normas de conduta. 

Na perspectiva do autor, esse discurso é um modo de censurar as mulheres, 

pois “a esposa é descrita como uma fonte constante de ansiedade e insatisfação” 

(BLOCH, 1995, p. 24). Para comprovar essa afirmação, ele nos remete a um 

questionamento do arcebispo João Crisóstomo (347 d.C. – 407 d.C): “E se um 

marido é moderado, mas sua mulher é má, queixosa, faladeira, esbanjadora (mal 

comum a todas as mulheres), cheia de muitos outros defeitos, como este pobre 

sujeito pode aguentar esse aborrecimento diário, essa presunção, essa impudência?” 

(BLOCH, 1995, p. 25). 

Quem já não ouviu repetirem-se os adjetivos utilizados por Crisóstomo para se 

referir a mulheres? Todas as mulheres são, para ele, cheias de defeitos, capazes de 

desviar os homens de sua perfeição. Além disso, Bloch assinala o fato de ser da 

Idade Média também a crença segundo a qual toda mulher seduz com palavras.  

Por exemplo, o papa Inocêncio III (1160 – 1216), citado também pelo autor, 

faz afirmações que podem causar repugnância: 
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Há três coisas, escreve ele, ‘que impedem um homem de ficar em casa: fumaça, 

um telhado com goteiras e uma esposa linguaruda [...]. Se ela for bonita, os 

homens logo vêm atrás dela; se for feia, ela vai atrás deles com igual presteza. 

É difícil manter o que muitos querem, e aborrecido ter o que ninguém quer [...]. 

Quando você compra um cavalo, um burro, um boi, um cachorro, roupas, uma 

cama, mesmo uma xícara ou um jarro, tem primeiro a oportunidade de 

examiná-los. Mas ninguém exibe uma noiva, para que não desagrade antes do 

casamento’. (BLOCH, 1995, p. 30) 

 

 

Na visão de Inocêncio III, a mulher é faladeira e, pior que isso, um objeto que 

só é adquirido porque aos homens não é possível conhecer seus defeitos 

previamente. Mas também, o que mais se poderia esperar de um religioso que 

ordenou a cruzada que matou indiscriminadamente cerca de vinte mil cátaros, na 

França no século XIII? O “venerável”, considerado um dos papas mais poderosos 

da Igreja, foi também um dos maiores perseguidores e preconceituosos. Utilizou a 

sua influência para ordenar a morte de mulheres que cuidavam dos pobres e que 

faziam curas.  

No tempo em que Toni Morrison contextualiza as personagens, o caráter 

opressivo sobre as mulheres comparece na paixão que os homens têm pela ordem e 

pela moral. Nos anos de 1970, as mulheres ainda tinham de se casar virgens, não 

podiam ter filhos fora do casamento, não podiam ser mães solteiras. Essa era, a 

propósito, a maior preocupação de um pai. A cidade de Ruby repete os padrões de 

comportamento construídos na cultura ocidental: a modéstia, a pureza sexual, a 

inocência, a submissão e a passividade são qualidades cultivadas pelas mulheres. 

Assim são apresentadas Soane e Dovey Morgan. 

A comunidade de Ruby é formada por uma população negra de classe média-

alta. Ninguém, a não ser Roger Best (que se casou com uma mulher branca, que 

morreu porque ninguém da cidade ofereceu auxílio na hora das complicações do 

parto) tem dificuldades financeiras extremas.  Soane e Dovey são casadas com os 
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gêmeos, donos do banco e de grande parte da cidade. Eles são provedores e chefes 

da família, além de viverem o sonho americano de sucesso e poder sobre os outros. 

A linguagem que Morrison utiliza na descrição de Steward e Deacon, assim 

como dos seus bens sinaliza o domínio que ambos exercem sobre a população de 

Ruby. Na quarta parte, intitulada Seneca, o narrador destaca, por exemplo, que “o 

banco não é tão alto quanto nenhuma das igrejas, mas parece dominar a rua mesmo 

assim” (P 105). Os bancos e as igrejas são os espaços que normatizam a vida 

pública, a moral cristã e o dinheiro projetam um cotidiano puritano e burguês.  

Em uma discussão com os jovens, a respeito da inscrição no Forno, Steward 

quer impor a sua opinião e acaba dizendo: “Escutem aqui (...) Se você, qualquer um 

de vocês, ignorar, mudar, tirar ou aumentar uma palavra da boca daquele Forno, eu 

arrebento a sua cabeça como se fosse uma cobra” (P 104).  

Steward e Deacon financiam os estudos de Arnette, como forma disfarçada de 

comprarem as desculpas pela agressão que o sobrinho K. D. praticara; eles 

emprestam dinheiro e recebem, como pagamento, as casas hipotecadas de seus 

“amigos”. Steward é uma personagem que adquire valores burgueses, de modo que 

sua personalidade alcança traços presentes na elite branca (subentende-se que 

enriquecer é embranquecer).  

Essa personagem pertence a um contexto amplo, contraditório e com 

representações intrínsecas, para compreendermos Steward, precisamos estudar e 

reconhecer o contexto ideológico, político, econômico e sobretudo cultural de uma 

narrativa.  

Steward era neto de ex-escravos que foram para o oeste. Esse momento 

corresponde ao nascimento dos Estados Unidos como país imperialista. Essa 
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família personifica uma representação ideológica dos Estados Unidos do século 

XIX e XX.  

No século XIX, os Estados Unidos iniciaram seu processo de expansão 

territorial. A marcha para o oeste é sobretudo um processo de ocupação e civilização 

ocidental dos espaços selvagens dos primitivos. O velho oeste tornava-se novo e 

moderno com uma colonização ocidental e cristã. As ferrovias e seu traçado 

retilíneo aproximavam o leste do oeste; na verdade, o oeste tornava-se leste. Essa 

expansão territorial marcou o surgimento dos Estados Unidos como potência 

Imperial. 

Em uma breve comparação, o imperialismo europeu se consolidou na conquista 

de territórios ultramarinos. As relações político-econômicas entre metrópole e 

colônia arquitetavam a superioridade europeia, sobre a inferioridade colonial. O 

sentido de pátria se corporificava, naquele período, como a cultura do Estado, um 

cimento simbólico que solidifica o “nós” para os “outros”. Em outras palavras, a 

colônia jamais seria metrópole. 

O jovem imperialismo norte-americano adotou o modelo de crescimento do 

corpo da pátria, ou seja, a ampliação do “nós” sobre o desaparecimento dos 

“outros”. Mesmo no conceito de “nós”, no entanto, houve uma hierarquia racial; 

por isso, os avós colonizadores procuraram uma cidade de negros. Quando chegam 

a Fairly, não foram aceitos, a cidade era constituída de negros mais claros e eles 

mantiveram uma certa pureza racial. 

O projeto de modernidade dos Estados Unidos é a concretude imperialista, a 

agressividade industrial e a busca insaciável pela riqueza. Então Steward é uma 

personagem que transita entre o final do século XIX até meados do século XX e sua 

personalidade é que projeta um capitalismo mais maduro e sólido. 
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A bandeira norte-americana, que Steward hasteia no sítio nos feriados, e o carro 

imponente, que ele usa desnecessariamente (da casa dele até o banco é muito perto), 

simbolizam a sua demarcação de espaço: Steward é o proprietário da terra, da casa, 

do sítio, do carro, do banco, da esposa. Diferente dos avós, ele não é aventureiro 

mas apresenta um poder opulente, expansivo e territorializa a cidade de Ruby ao 

domínio do capital financeiro.   

Dovey, sua esposa, é, talvez, a mais abandonada de todas as mulheres do 

romance. Como Consolata, ela vê um homem que não é visto ou ouvido por mais 

nenhuma personagem da narrativa. Ele aparece para ela, pela primeira vez, quando 

ela estava sozinha em uma casinha simples, que Steward havia recebido como 

pagamento de dívida.  

A passagem em que o Amigo (imaginário) aparece é bastante romântica, com 

uma linguagem poética, que apela para imagens visuais: “Então uma mão poderosa 

mergulhou num saco gigantesco e atirou punhados de pétalas no ar. Ou pelo menos 

foi o que pareceu. Borboletas. Uma trêmula estrada de asas cor de caqui estendeu-

se por uma eternidade sobre o topo verde das árvores, depois desapareceu” (P 108).  

Em Ruby os quintais são amplos e sem nenhuma cerca ou muro: a cidade 

segura, e a ideia de que todos se conhecem é repetida muitas vezes. Dovey, no 

entanto, não reconhece no homem nenhum traço que lembre as tradicionais famílias 

locais. Ela imagina que ele esteja atravessando o quintal como um atalho para algum 

outro lugar, porque talvez esteja atrasado. Ela conversa com o estranho e tem a 

impressão de que ele “não mexeu os lábios para falar” (P 108). Ela fala com ele 

sobre as borboletas. Ele agacha na frente dela, para ouvi-la e sorri, compreensivo. 

Ele parecia ouvir “cada palavra com atenção” (P. 109). Depois, ela vê a figura dele 

“dissolver na renda de sombra que velava as casas adiante” (P 109). 
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Além da linguagem poética dessa passagem, chama atenção o caráter fluido da 

personagem. Diferentemente do que lemos na experiência de Consolata, a esposa 

de Steward não tem nenhum traço físico semelhante a esse Outro. Porém, esse 

contato revela as duas realidades de Dovey. A primeira em que ela nunca tem nada 

importante para dizer. Em outra situação, com Steward, ela pensa algo, quer dizer, 

mas desiste. Dovey desconfia que não consegue agradar ao marido, que é mais 

exigente que o irmão. A segunda é essa em que ela fala sobre pequenas coisas e é 

ouvida. Resultado do seu desejo de que sua realidade fosse diferente.  

Soane, a esposa de Deacon Morgan, aparece, no capítulo três (intitulado 

Grace), associada à imagem da mulher tecelã, que fia quotidianamente, esperando 

o marido que está metaforicamente em viagem: “Estreitas fitas de renda 

transbordavam de uma cesta na mesa lateral. Tia Soane tecia como uma prisioneira: 

diariamente, metodicamente, de graça, produzindo um monte de renda sem 

nenhuma finalidade prática” (P. 67). Através do ponto de vista de K. D., Morrison 

mostra uma crítica muito comum que a sociedade capitalista faz às mulheres que 

decidiram ser mães e donas de casa. O trabalho delas é inferiorizado porque não 

tem valor de mercado, é “de graça”. 

Em uma outra passagem, o narrador assinala que a ela estão designadas as 

tarefas domésticas. Deek (Deacon) tinha saído para caçar às 3h:30m da manhã (Ele 

estava nervoso com as mudanças no comportamento dos jovens e estourar cabeças 

de codornas era uma forma de se aliviar). Soane, acordada, conversava, em 

monólogo, com as codornas que ela imaginava que estariam no chão da cozinha de 

manhã: “E quando ele voltar vai jogar um saco de vocês no meu chão limpinho e 

dizer assim: ‘Isto aqui basta para o jantar’. Todo orgulhoso. Como se estivesse me 

dando um presente. Como se vocês já estivessem depenadas, limpas e cozidas” (P 
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118). Ela precisa então apressar-se e preparar o café e a roupa de trabalho dele. 

Quando ele chega, o café está pronto. Ele senta, tira as botas e a mulher as leva para 

a varanda dos fundos (P 124). Além disso, ele deixa cair no chão a roupa, que ela 

recolhe depois.  

As duas mulheres rocha-8 são bem comportadas, religiosas, têm espírito 

piedoso e abnegado. São exemplo de retidão de caráter, representam os perfis de 

esposa e dona de casa. Todavia, as duas percebem e questionam as regras sociais 

de formas diversas das mulheres do Convento. Soane rompe com as regras quando 

se torna amiga sincera de Consolata, mesmo sabendo que ela era uma mulher 

“falada” e que inclusive havia se envolvido com seu marido. Além disso, ela é uma 

das únicas a tratar Billie Dellia (a filha de Pat Best, que herdara a pele clara da mãe 

e havia, quando criança, montado a cavalo sem calcinha) com atenção, e ela convida 

as mulheres do Convento para a festa de casamento de K. D..  

Dovey, por sua vez, apesar de não conseguir falar com o marido o que pensa e 

o que sente, encontra conforto na fantasia fugaz – o que não deixa de ser uma forma 

de a mulher, nas suas condições, aproximar-se de si mesma.  

Apesar de terem habilidades como professoras na escola em que Pat Best 

leciona, e, no caso de Soane, também a habilidade de costureira e tecelã, as irmãs 

vivem sob o jugo patriarcal, que as impede de terem independência econômica e de 

expressão. Soane e Dovey não falam o que pensam aos seus maridos. A primeira 

lamenta essa inabilidade (P 330). A segunda contesta apenas para si mesma, em 

silêncio, os valores racistas, sexistas e capitalistas de Steward. Ele achava, por 

exemplo, que a mulher de Roger Best era “excremento que deveria ser deixado para 

trás” (P 234), além disso, ao longo de trinta anos “quanto mais ele ganhava, menos 

se tornava” (P 330).  
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As duas irmãs acabam rompendo a confiança uma na outra, por não compar-

tilharem mais as mesmas impressões, as mesmas opiniões. Enquanto que, para 

Soane, as mulheres do Convento são só umas mulheres diferentes, Dovey concorda 

com a opinião da cidade de que elas são lama, “putas e estranhas” (P 331).  

Ao longo do romance, no entanto, as infinitas repetições, como imagens 

refletidas em espelhos, as mulheres dos dois cenários apresentam mais semelhanças 

que diferenças. 

Dirigindo-se às mulheres deitadas nuas no chão e desenhando a silhueta de 

cada corpo, Consolata diz: 

 

Meu corpo criança, dolorido e sujo, pula nos braços de uma mulher que me 

ensina que meu corpo é nada, meu espírito tudo. Concordei com ela até 

encontrar outro. Minha carne tem tanta fome de si mesma que devora o outro. 

Quando ele vai embora a mulher me salva de meu corpo outra vez. Duas vezes 

ela salva o meu corpo. Quando o corpo dela fica doente eu cuido dele de todas 

as formas que a carne funciona. Carrego com os braços e no meio das pernas. 

Lavo, embalo, entro dentro dele para ele continuar respirando. Quando ela 

morreu não consegui superar. Meus ossos nos dela a única coisa boa. Não 

espírito. Osso. Nada diferente do homem. Meus ossos nos dele, a única coisa 

de verdade. Fico pensando então onde o espírito se perde nisso tudo?  É 

verdadeiro, como osso. Um doce, um amargo. Onde está perdido? Escutem, 

ouçam. Nunca quebrar em dois nunca botar um acima do outro. Eva é mãe de 

Maria. Maria é filha de Eva. (P 301-302)  

 

 

No romance, em inglês: 

 

‘My child body, hurt and soil, leaps into the arm of a woman who teach me my 

body is nothing my spirit everything. I agreed her until I met another. My flesh 

is so hungry for itself it ate him. When he fell away the woman rescue me from 

my body again. Twice she saves it. When her body sickens I care for it in every 

way flesh works. I hold it in my arms and between my legs. Clean it, rock it, 

enter it to keep it breath. After she is dead I can not get past that. My bones on 

hers the only good thing. Not spirit. Bones. No different from the man. My 

bones on his the only true thing. So I wondering where is the spirit lost in this? 

It is true, like bones. It is good, like bones. One sweet, one bitter. Where is it 

lost? Hear me, listen. Never break them in two. Never put one over the other. 

Eve is Mary’s mother. Mary is the daughter of Eve.’ (P 263) 
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Transcrevemos o trecho acima também em inglês para nos reportarmos à 

mudança da forma, que compartilha da alteração ocorrida com a personagem. A 

transcrição em português não deixa evidente o uso desse recurso. O fato é que, após 

o encontro com o duplo, Consolata abandona as convenções da linguagem que 

respeitara até esse momento.  

Esse fragmento, além de mostrar a noção de que Consolata está inteira (sem 

óculos, “sem máscaras”), encerra outros dois pontos importantes da nossa discus-

são. Primeiro, prenuncia o final do romance: as mulheres que retornam depois da 

morte são corpo e espírito. “Mortas”, elas dirigem o cadillac; seus cabelos crescem 

(três centímetros) (P 357); bebem suco e comem biscoitos (P 359); sentem dor 

quando recebem abraço apertado (P 361) e sentem as mãos queimarem (P 363) – 

realizam ações próprias do corpo. Segundo, ilustra a nossa tese em relação ao 

espelhamento das mulheres da cidade e do Convento: mulheres de diferentes 

espaços, mas todas vítimas de uma sociedade desigual, onde homens e mulheres 

não têm os mesmos direitos. Não há grandes diferenças entre as mulheres “puras” 

e as “transgressoras”. Todas têm virtudes e defeitos, todas estão abandonas e 

solitárias.  

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os romances da trilogia morrisoniana estão conectados não apenas através do 

diálogo que estabelecem entre si, repetindo com diferença as vivências do povo 

afro-americano, mas também através de um projeto em que a estrutura formal dos 

romances aproxima-se.  Amada, Jazz e Paraíso são romances pós-modernos, que 

apresentam os traços da metaficção historiográfica e do realismo fantástico, através 

da representação da voz e visão da mulher afro-americana em três diferentes 

momentos da história dos Estados Unidos. 

 Em linhas mais específicas, os três romances apresentam certas afinidades: 

todos remetem ao passado, ao século XIX, quando o afro-americano ainda era 

escravizado; todos inspiram-se em “fatos” reais e os ressignificam; todos fazem um 

concerto polifônico, na tentativa de representar outras verdades a respeito dos 

mesmos eventos; todos falam do ponto de vista do afro-americano, principalmente 

do ponto de vista da mulher; todos interpelam o leitor; todos nos remetem ao 

trabalho com a linguagem, em um processo autorreflexivo, e oferecem mais de uma 

leitura da história da personagem afro-americano, através da concepção do realismo 

fantástico. 

No que concerne aos enredos, os três romances apresentam, em comum, suas 

protagonistas femininas envolvidas em situações de violência, circunstanciadas por 

condições de opressão, racismo, sexismo e machismo. 

Em Amada, que se passa no estado de Ohio, na era da Reconstrução, a 

protagonista Sethe – uma versão de Margaret Garner – é forçada, pelas 

circunstâncias históricas, a assassinar a própria filha, para evitar-lhe um futuro de 
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escravidão. Depois, é “assombrada” pelo fantasma da filha e pelo passado, que ela 

não pode esquecer. 

Jazz, inspirado na foto de uma garota assassinada, faz uma releitura da presença 

dos ex-escravos e afrodescendentes na cidade de Nova York, nos anos da migração 

negra. O romance inicia-se com a morte de Dorcas – a jovem amante de Joe Trace, 

o assassino, cuja esposa, Violet, riscou o rosto do cadáver com uma faca, e termina

com a sugestão de que a história vai se repetir com o novo trio: Violet, Joe e Felice. 

Além de Dorcas também ser uma das vozes que contam uma versão da história, há 

a presença fantasmagórica da Selvagem, a mãe de Joe Trace. 

Paraíso também inicia-se com o assassinato de mulheres incapazes de viver 

sob as leis de uma cidade. Ruby, com seus poucos habitantes rocha-8, no seu 

contexto racista, convencional e machista, julga e discrimina as mulheres do 

Convento, baseada, ironicamente, em critérios de proteção às suas mulheres e 

famílias. Além da discriminação racista, de gênero e de classe contra as mulheres 

do Convento, Morrison ressignifica a expansão para o Oeste americano e a 

participação dos afro-americanos nas lutas pelos direitos civis. 

O processo narrativo da metaficção historiográfica e do realismo fantástico se 

reúnem na composição dos romances. Morrison parte de outros textos, que se fazem 

ouvir, pelo processo da intertextualidade paródica, num cotejo entre informações 

verificáveis e invenções. Nesse processo, os narradores, com suas várias vozes, que 

posicionam os sujeitos em diferentes lugares, não apenas interrompem o fluxo 

narrativo para dirigir-se ao leitor, mas também discutem e refletem sobre a própria 

tessitura narrativa. 

Os trabalhos de Hayden White (1994, p.73), nos quais ele reconhece a retórica 

da discursividade histórica, postulam que as ideias de verdade, de certeza e de 
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universalidade da história devem ser questionadas, porque tudo depende da 

narrativa. Tanto na ficção quanto na história, substituímos a realidade por palavras. 

Fica evidente que, se tudo é “construto linguístico”, como quer White, sempre há 

um ponto de vista – um ponto de vista eleito que, por selecionar, omite, organiza os 

aspectos de um determinado evento. É o ponto de vista narrativo, sempre, o fator 

determinante de como o leitor recebe e também percebe a história. 

Assim, reconhecemos a tessitura dos romances da trilogia morrisoniana como 

transitando entre o realismo fantástico e a metaficção historiográfica. A autora 

ficcionaliza os textos históricos através de uma atitude irônica e, ao mesmo tempo, 

representa uma contraditória situação. 

Desvinculado de sua origem, o recorte do real ganha novos contornos. Através 

da ironia, Toni Morrison inverte os termos, tornando a claridade, o dia (o branco) 

condição para não se enxergar. Assim também procede a própria autora, quando 

figurativiza a bondade, a virtude e o que é correto, segundo a tradição. Nessa 

inversão, que ocorre em todos os romances e, mais explicitamente, em Paraíso, a 

autora contribui para a criação de um novo imaginário, um novo paradigma para as 

relações sociais. 

A ironia e a paródia parecem impedir que os conceitos consagrados pelas 

convenções sociais fiquem enrijecidos, como também a identidade do afro-

americano. As mulheres morrisonianas dos romances em estudo são situadas no 

centro da narrativa e dessa posição iluminam ou reificam diversas formas de se ser 

mulher e negra, tal como define Stuart Hall, ao afirmar que qualquer sujeito é 

composto por várias identidades. 

Nessa perspectiva, pensamos as mulheres morrisonianas como sujeitos, mas 

não como sujeitos passivos, vítimas das convenções patriarcais de uma sociedade 
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capitalista e imperialista. Diferentemente do que postulou Spivak, as mulheres 

morrisonianas são sujeitos ativos, são mulheres que falam. Nos romances de 

Morrison, o subalterno fala. As figuras periféricas falam, pois, se assim não fosse, 

não haveria razão alguma para os romances fazerem uso da metaficção 

historiográfica e do realismo fantástico. 

Embora a mulher negra tenha estado quase invisível na narrativa histórica dos 

Estados Unidos (autores como Frederick Douglass e W. E. Du Bois estão mais 

atentos à história dos homens, que encontram formas de resistir à violência da 

escravidão, segregação e racismo através da força, da coragem, da bravura 

masculinas), as mulheres das narrativas de Morrison ganham status de sujeito. Elas 

se mostram, se inscrevem na história dos Estados Unidos, através da posse da voz. 

Trata-se de um empoderamento que não tem a ver com ter direito ao voto, como 

foi a luta das mulheres brancas no final do século XIX, ou pelo direito de trabalhar 

fora sem a autorização do marido, nos anos iniciais de 1900, mas uma luta pelo 

reconhecimento de sua existência. A mulher negra não é promíscua, como queria o 

senso comum, influenciado pelas condições históricas de abuso sexual. Ela também 

não é representada segundo os moldes do Romantismo, em que se exalta a 

“debilidade” feminina (tal como Machado de Assis, em Helena, utiliza essa palavra, 

para referir-se a algumas mulheres que seu narrador achava fúteis). Morrison, pelo 

contrário, quando coloca, por exemplo, a personagem K. D., de Paraíso, julgando 

o trabalho da tia Soane como um trabalho desnecessário, por ser “de graça”, é com

muita ironia que o faz. 

Nessa perspectiva, Toni Morrison reescreve a história, faz uma reinterpretação, 

em que aparecem implícita ou explicitamente os textos do passado, seja da narrativa 

histórica, seja da literatura. Através da paródia intertextual a autora retorna ao 
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passado, sem repeti-lo nostalgicamente, mas, pelo viés da ironia, com 

distanciamento crítico, atribui-lhe um novo sentido. 

A ironia permite à autora dizer o que quer, sem ter de se responsabilizar pela 

verdade das afirmações que (não) faz. Linda Hutcheon explica que o emprego dessa 

estratégia discursiva funciona a serviço de uma gama de posições políticas e assim, 

nesse bojo, é ao leitor que se atribui a tarefa de encontrar as marcas textuais e 

associá-las às evidências contextuais para decidir-se por uma leitura que preenche 

as lacunas entre o dito e o não dito. 

Em Amada, a ex-escrava Sethe e sua filha Denver, vivenciando os primeiros 

anos da libertação, ainda estão aprisionadas ao passado de traumas; embora 

ajudadas pelos Bodwin, o casal de brancos que se engajou no movimento 

abolicionista, elas têm consciência de que, para eles, elas são apenas uma causa. 

Em Jazz, Violet e Joe Trace são exemplo de como viviam alguns afro-americanos 

atraídos para o Norte pela ilusão de que teriam uma vida melhor. Eles não têm uma 

profissão “legalizada”, estão envelhecendo, não tiveram filhos por medo de 

prejudicarem os planos de viver na Cidade, estão fechados nos silêncios de uma 

vida em um pequeno apartamento. E, finalmente, em Paraíso, em nome da virtude, 

as mulheres do Convento são assassinadas. 

No primeiro romance da trilogia, Sethe e Denver resistem ao fardo do passado, 

tanto do infanticídio quanto da escravidão, e seus desdobramentos (abuso sexual, 

castigo físico, o trabalho infindável, a negação de sua beleza, a venda de seus filhos, 

a desatenção com sua gravidez e outros absurdos) através da narrativa e do 

exorcismo dos fantasmas do passado. 

Violet, do segundo romance, é uma mulher de meia idade, de autoestima baixa 

e depressiva, que se tornou conhecida como louca e violenta, ao profanar, com uma 
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faca, o rosto do cadáver de Dorcas. Esse gesto absurdo e sua expressão de raiva 

representam todo o sentimento contido em relação à sua história de vida: Violet foi 

privada de viver em uma família com pai e mãe, muito cedo foi trabalhar nos 

campos de algodão no Sul (como os homens ex-escravos), viajou para o Norte, 

esperando vida melhor, e encontrou um lugar que não fez diferença, pois nele ela 

continuou, intimamente, ainda sendo a menina escrava, abandonada, sem pai, sem 

marido (apesar de Joe Trace, que teve uma amante) e sem filhos. 

Os abortos impostos pela escolha de alcançar condições melhores de 

sobrevivência e de vida na Cidade, acabam por exaurir sua energia de vida. Violet 

é uma mulher comum, com uma história cujas vozes deixaram nela suas marcas e 

a formaram ou a transformaram em uma mulher forte, que encontra alento nas 

narrativas sobre a amante de Joe. 

No terceiro romance, Morrison situa duas diferentes formas de se ser mulher 

negra. Nos dois espaços, como se as imagens se refletissem e refratassem ao mesmo 

tempo, vemos oscilarem as mulheres “virtuosas” e as mulheres “subversivas”. As 

mulheres rocha-8 da cidade fascista de Ruby e as mulheres que são assassinadas no 

Convento são construídas de forma a representar a ideia de que, mesmo com as suas 

diferenças, elas encontram amparo umas nas outras. Suas relações eram duradouras 

e representam uma reinterpretação da autora no sentido de questionar os padrões do 

ser mulher pura, sem pecados, e ser mulher bruxa ou demônio. 

Nas suas relações com os homens, todas elas passam por situações 

semelhantes. A esposa não é respeitada nas suas opiniões, é reclusa no ambiente 

doméstico, e a amante é desrespeitada também, porque, segundo os homens da 

cidade, ela é coisa do diabo. Nesse sentido, Toni Morrison desenvolve, nesse 

romance, conflitos envolvendo valores sexuais, que remetem à antiga tradição 
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religiosa, desde os primeiros e também mais importantes bispos da Igreja Católica, 

que odiavam as mulheres, tais como Inocêncio III. A misoginia é causa de muitos 

julgamentos preconceituosos, sexistas e racistas. 

Além da composição da metaficção historiográfica, Toni Morrison acrescenta, 

na trilogia, outras características que têm origem no aproveitamento do universo da 

música negra, da oralidade e da técnica de perguntas e respostas, como acontece 

geralmente nos sermões. Dessa forma, constrói uma estrutura que ela pretende seja 

uma figurativização de uma literatura negra. 

Quanto ao fato de a trilogia ser ou não exemplo de literatura negra, essa é uma 

discussão bastante problemática. Adverte-nos Gilroy (2012) a respeito dos perigos 

dos reducionismos e em relação ao fato de a arte que se pretende negra ter 

atravessado as fronteiras da cor, devido aos contatos com outras culturas. Porém, 

não podemos negar o engajamento político de Morrison. Ela afirma seus 

enraízamentos na cultura que ela considera negra. Trata-se de uma autoafirmação 

étnica; segundo Morrison, inclusive, ela se dirige a um público afro-americano. 

A autora “convoca” o povo negro norte-americano a sentir orgulho de seus 

traços, tais como a inteligência e a resiliência. Além disso, nos romances, as várias 

vozes narrativas, a multiplicidade de versões de uma mesma história e de pontos de 

vistas diversos são recursos que remetem à oralidade, aos avós, aos ancestrais, um 

povo que teve, na transmissão de suas histórias via oralidade, a única forma de 

passar as histórias que “não deveriam ser passadas adiante”, tamanhas as 

atrocidades e os horrores inverossímeis com que teriam de lidar e dar conta de 

transmitir. 

A trilogia apresenta o sobrenatural, na forma de mortos que retornam e/ou 

espreitam. Os fantasmas ou figuras fantasmagóricas não aterrorizam as pessoas com 
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quem convivem, são mortos que transitam pelo espaço dos vivos. Representam a 

abolição das fronteiras entre vida e morte e o contraponto que Toni Morrison cria, 

para fazer reverberar um novo paradigma, uma nova forma de nos relacionarmos. 

O assombramento tem profundo significado para a história das mulheres 

morrisonianas: é a própria sombra do passado de sofrimento, opressão, escravidão, 

estupros e outras humilhações por que passam e passaram as mulheres negras norte 

americanas. 

Na figura de uma filha morta, de uma mãe quase morta ou de diversas outras 

mulheres censuradas e massacradas por suas condutas “impuras” e “imorais”, Toni 

Morrison mostra como as mulheres negras norte-americanas se levantam de suas 

tragédias e sobrevivem. Sobrevivem à história de escravidão, aos seus 

desencontros, seus abortos, suas dores, e de histórias que consideramos 

inadmissíveis. 

A autora tem resistido a aceitar o “rótulo” de que seus romances são exemplos 

de realismo mágico, porque segundo ela, seus textos apresentam elementos 

retirados da cultura a que ela pertence. Porém, discordamos tanto de Morrison 

quanto da crítica que considera a trilogia como real mágico. Mesmo que tenha sido 

natural na cultura negra norte-americana a crença na vida após a morte, e mais, que 

os mortos caminhem entre os vivos e se comuniquem com eles, essa possibilidade 

não deixa de apresentar raízes nas manifestações sobrenaturais. Não 

compartilhamos também da crítica porque, para se configurar o realismo mágico, 

as narrativas não apresentariam a criação do efeito da hesitação, nem a perplexidade 

ou inquietação. Nas narrativas realistas mágicas, o leitor entra no jogo e aceita o 

sobrenatural. 
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Os textos de Morrison são exemplos de romances pós-modernos em cujo bojo 

falar da realidade vivenciada pelas mulheres afro-americanas necessita da inserção 

do acontecimento fantástico. 

Utilizamos, nas nossas discussões, a expressão “hipergênero”, cunhada por 

Pampa Arán para compreendermos o realismo fantástico nos textos que estudamos: 

um gênero que congrega uma crença cultural e uma estratégia narrativa. Com Arán 

pensamos no realismo fantástico como um gênero que está em constante mudança, 

desde os textos considerados por Todorov. Dentre algumas transformações do 

gênero, chamou nossa atenção o que Arán denomina “fantástico metafísico”: uma 

das formas de o homem e de a mulher contemporânea voltarem-se para sua própria 

imagem e reinventarem o tempo de sua história. 

Além da hesitação entre uma explicação racional e uma sobrenatural, como 

postulou Todorov; ou, além da ambiguidade da poética da incerteza, como teorizou 

Bessière, Toni Morrison encontra na sua cultura, na sua história, motivos para 

voltar-se para si e para o outro, onde estão os temas e as formas que tece na 

complexa teia de reinvenções e ressignificações. Ela parece levar em conta o que, 

para Arán, significa um encontro com ‘o outro’, e sempre, como acredita que deve 

ser esse teórico, para fazer emergir a configuração da própria subjetividade como 

resultado da época e da cultura em que se inscreve. 

Essa teoria se completa com o conceito de “duplo”, de Juan Bargalló Carraté, 

para quem o duplo coincide com o disfarce, com a máscara, e existe a partir do 

momento em que o sujeito tem consciência de si, da qual o Outro não é mais que 

uma alternativa. 

Na trilogia morrisoniana, os fantasmas ou as figuras fantasmáticas aparecem 

como forma de os sujeitos investigarem sobre si mesmos, sobre a condição humana. 
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Sethe é sugada pelo fantasma da filha e do passado, até outras mulheres o 

exorcizarem; Violet circunda-se pelo “fantasma” de Dorcas, porque precisa de um 

motivo para sobreviver também ao seu passado; e, por fim, as mulheres do 

Convento tornam-se os fantasmas exorcizados pelas narrativas que realizaram no 

porão – lugar onde deixaram desenhados os seus “pesadelos”, as suas dores, os seus 

abandonos. 

As mulheres morrisonianas, tão próximas da morte, são mulheres comuns e 

vulneráveis. Em Paraíso, o romance que encerra a trilogia, elas passam por um 

processo que Winston Weathers denomina “morte e transfiguração”. No seu 

esquema, ele nos ensina a observar o tema da morte das mulheres como uma 

mudança: uma experiência nova, uma transfiguração a partir de uma morte real e a 

mudança que vai além da morte. 

No Convento, as mulheres, cuja raça Morrison não identifica (há uma branca, 

que morre primeiro), atravessam as fronteiras entre vida e morte e entre passado e 

presente. 

Na trilogia, através da metaficção historiográfica e do realismo fantástico, Toni 

Morrison faz-nos ver outras “facetas” do “mesmo”. Ambos processos de escrita 

fraturam a realidade e apresentam mais um viés pelo qual lemos as experiências 

cotidianas das mulheres negras norte-americanas. As mulheres de Morrison são 

sujeitos que se desdobram, se confundem e se encontram entre a história e a ficção, 

entre matéria e espírito, entre o possível e o impossível. 
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