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RESUMO 
 

A proposta deste trabalho é refletir sobre aspectos do arquivo da escravidão e sua influência 
na (re)construção da identidade do afrodescendente, mais especificamente nos EUA, tendo 
como foco a ressignificação do tropo do porão, presente nas obras selecionadas para estudo: 
Homem invisível (ELLISON,1954/2013), Linden Hills (NAYLOR, 1985) e  TheMan in 
MyBasement (MOSLEY, 2004). Na história do Atlântico negro, o porão era o locus de terror 
e morte nos navios negreiros, que arrastaram milhares de escravos, numa diáspora forçada, a 
um espaço onde seriam constantemente o Outro; Caliban fora de sua ilha.  No Novo Mundo, 
os africanos traficados e seus descendentes, com suas identidades esfaceladas e raízes 
arrancadas, têm na diáspora a fundação para sua (re)construção identitária-cultural.  Atentos a 
isso, e igualmente herdeiros do regime escravocrata, os autores Ralph Ellison (Homem 
invisível, 1954/2013), Gloria Naylor (Linden Hills, 1985) e Walter Mosley (TheMan in 
MyBasement, 2004) produzem neonarrativas de escravidão que lançam um olhar crítico sobre 
essa reconstrução do afro-americano.  Assim, proponho uma reflexão sobre estes romances à 
luz das confluências teóricas entre Arquivo/Memória, Atlântico negro/Diáspora e Signifyin(g), 
assim como de textos críticos afetos às obras e/ou a seus autores. 
 
Palavras-chave:Arquivo; Atlântico negro; Diáspora; Porão; Signifyin(g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to analyze aspects of the slavery archive and its influence on the 
(re)construction of the African descendant identity, more specifically in the USA, focusing on 
the redefinition of the trope of the basement, which is present in the novels selected for the 
study: Invisible Man (ELLISON, 1954/2013), Linden Hills (NAYLOR, 1985) and TheMan in 
My Basement (MOSLEY, 2004). In the history of the Black Atlantic, the basement was 
thelocus of terror and death aboard the slave ships, which dragged thousands of slaves, in an 
imposed diaspora, to a place where they would always be the Other; Caliban away from his 
island. In the New World, the smuggled Africans and their heirs, with their ruined identities 
and uprooted lives, have in the diaspora the foundation for their identity and cultural 
(re)construction. Hawk-eyed, and equally heirs to the slave system, authors Ralph Ellison, 
Gloria Naylor and Walter Mosley compose neo-slave narratives that critically look at this 
African-American reconstruction.  Thus, I propose a review of these novels in light of the 
theoretical confluences among Archive/Memory, Black Atlantic/Diaspora and Signifyin(g), as 
well as other critical texts related to the books and/or their authors. 
 

Keywords: Archive; Black Atlantic; Diaspora; Basement; Signifyin(g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Jesus Cristo, 

 em quem todos os tesouros da sabedoria e do 
conhecimento estão ocultos.  

(Colossenses 2:3). 
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O porão é então a loucura enterrada, dramas murados. 
(BACHELARD, 1996, p.38).
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INTRODUÇÃO 

 

O texto representa a mais singela e profunda forma de comunicação do Eu com o 

mundo externo que o circunda, e, ao mesmo tempo, um fidedigno diálogo de nós com nós 

mesmos. Prima facie, esta orientanda se depara com um oceano de informações, títulos, 

livros, autores...Restava revelar a manjedoura da causa primária que me movia. De forma 

simples, esta tese nasceu de uma pergunta: “– O que você gosta de ler?”, a mim dirigida por 

minha então futura orientadora, em nosso primeiro encontro. Minha resposta foi muito ampla, 

pois minha inclinação para leitura se dá de forma multifacetada, eclética, indo desde gibis 

infantis até ficção científica. Com extrema habilidade, assentada em um elevado poder de 

observação, minha orientadora extraía de mim, através do véu das palavras, minhas dores, 

angústias, inquietudes, sombras, que então seriam desnudadas de forma textual. Chegávamos, 

desta feita, ao romance detetivesco, ponto de partida da pesquisa que ora apresento. 

Nos diversos momentos de sua existência, a sociedade tem sido marcada por 

conquistas, perdas e lutas.  Os arquivos da História registram desde feitos gloriosos (como a 

descoberta de vacinas ou as grandes invenções) até episódios sombrios como guerras e 

perseguições, em nome das mais variadas causas.  Ao lidar tão frequentemente com os mais 

diversos (e, por vezes, aterradores) acontecimentos, a sociedade, não raro, concebe tais fatos 

como sendo apenas o curso natural da humanidade; em uma pseudonaturalidade patológica e 

metasticamente construída através de afirmações e reafirmações insertadas na psiquê humana, 

acarretando mentes e corações anestesiados.  Entretanto, em que pese, por muitas vezes, 

similitude em sua formação histórico embrionária, e a coexistência em um mesmo tecido 

social, nem todos se mantêm inertes diante do cenário e universo apresentados e sua reação 

pode se manifestar de forma plural.  
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Na literatura, por exemplo, mazelas humanas têm sido amplamente discutidas e 

representadas, nos mais variados gêneros, uma vez que autores, ao longo dos tempos, têm se 

proposto a expor a comédia humana por meio de sua escrita.  O romance, por exemplo, tem 

sido uma das grandes ferramentas desta proposta, já que “efetivava um modo de reconstrução 

do objeto social” (SANTOS e TEIXEIRA, 2013, p.16).  Muitos têm optado por este gênero 

para expor seu olhar sobre os arquivos sombrios da humanidade, e inúmeras têm sido as 

discussões sobre esses diferentes olhares, que se efetivam por meio de críticas e análises 

literárias abundantes no meio acadêmico, como comprovam as incontáveis teses, dissertações 

e artigos continuamente publicados. 

Decidi, então, que investigaria alguns dos aspectos do drama humano nos textos 

literários, mais especificamente, nos romances detetivescos, dos quais tanto gosto.  Fui 

apresentada aos escritores afro-americanos1 Chester Himes e Walter Mosley, dois dos grandes 

representantes do gênero nos Estados Unidos e descobri, lendo algumas de suas produções, 

que falavam sobre questões afetas a aspectos sócio-econômico-culturais e psicológicos da 

história do afrodescendente naquele país.  Assim, minha escolha estava feita: trabalharia com 

dois romances de cada um, tendo como foco, basicamente, o racismo e suas ramificações na 

vida do negro americano2.   Com o tempo, à medida que cursava as disciplinas de doutorado, 

conheci outros autores, como o inglês Mike Phillips e Barbara Neely, cujos 

romances/detetives também navegavam por essas águas, e que ratificaram minha decisão, 

com seus textos igualmente atraentes.    

                                                

1Essa expressão será usada nessa tese em referência específica ao afrodescendente nascido ou radicado 
(naturalizado) nos Estados Unidos.  
2 Embora entenda a complexidade de uma afirmação tão abrangente, esclareço que minha intenção é falar do 
negro americano em seu sentido mais geral, em uma abordagem macro, sabendo que há singularidades como 
gênero, classe social, disposições geográficas, entre outras, que, certamente, diferenciam os indivíduos dentro do 
todo. 
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Entretanto, este entusiasmo inicial cedeu lugar à ansiedade ao descobrir que seria 

necessária uma guinada3 no rumo de minha pesquisa.  Conforme o tempo, fui levada a 

entender que o que eu buscava não estava circunscrito às páginas dos mistérios dos quais 

tanto gosto; havia outros autores, escrevendo em outros gêneros, cujas produções escondiam 

mensagens à humanidade, à espera de serem decifradas. Autores esses como Himes e Mosley, 

Ralph Ellison e Gloria Naylor(para cujas obras me voltei) que foram hábeis em traduzir, por 

meio de suas penas ede seu olhar aguçado e surpreendente, aspectos da trajetória e da 

(re)construção identitária do negro estadunidense, alvo de meu interesse desde o início. Por 

isso, seria pueril de minha parte crer que este meu processo de imersão dar-se-ia de forma 

serena, uniforme, sem os desvios, contornos e retornos, aclives e declives, que somente ao 

saber concernem.  

Propor uma análise de romances que lidam com arquivos concernentes à 

construção/afirmação de identidade de afrodescendentes (mais especificamente de afro-

americanos) é, concomitantemente, uma tarefa simples e ousada. Simples porque a realidade 

que nos cerca não permite alienação; ademais, o subalterno já fala4; impossível não ouvi-lo.  

Ousada, por ser uma questão amplamente discutida, por renomados teóricos, nas mais 

variadas áreas de conhecimento. Assim, resta-nos a impressão de que tudo já foi dito, e que 

voltar ao assunto seria um esforço inglório.  Entretanto, a Literatura é a arte da reinvenção, da 

                                                

3 Acho relevanterelatar o fato que desencadeou esta mudança de percurso: um pesquisador europeu  
desenvolvera uma pesquisa com os mesmos autores (Himes e Mosley) e livros com os quais eu tencionava 
trabalhar, exatamente com o mesmo viés – notícia que me foi dada por minha atenta orientadora. A solução foi 
mudar o rumo da pesquisa, o que significava uma provável mudança de corpus/autores. 
4 Refiro-me, evidentemente, ao conhecido ensaio de Gayatri Spivak “Can the subaltern speak?”  In: NELSON, 
Cary e Lawrence Grossberg, Marxism and the Interpretation of Culture London: Macmillan, 1988. Contudo, 
cabe lembrar que o termo “subalterno” ganha grande circulação a partir dos escritos de Antônio Gramsci. Nos 
primeiros volumes dos Cadernos do Cárcere, o termo é apresentado por Gramsci para referir-se ao proletariado 
– e estendido para incluir a classe operária. A partir do sexto caderno, especificamente no ensaio intitulado “Nos 
Confins da História”, Gramsci amplia ainda mais seu significado, para incluir grupos excluídos da estrutura 
estabelecida de representação política (cf. NEVES, 2010). Atualmente, o termo é associado a qualquer pessoa ou 
grupo de categoria considerada inferior pelo poder estabelecido – seja pela raça, classe, gênero, orientação 
sexual, etnia ou religião.  
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releitura; é o espaço onde surgem bricolagens, pastiches e paródias; onde se diz sem dizer, ou 

se diz de uma maneira diferente (GATES, 1988).   

Discussões sobre identidade e temas afins, como cultura, hibridismo, 

multiculturalismo, começaram a se destacar com o advento do pós-colonialismo.  Estudos 

apontam que mais de três quartos da população mundial da atualidade tiveram suas vidas 

moldadas pela experiência do colonialismo (ASCHCROFT et alii, 2002) e que os efeitos da 

colonização nas esferas política e econômica são facilmente identificáveis. Entretanto, as 

estruturas de percepção do efeito da colonização por parte de seus ‘objetos’ nem sempre são 

óbvias. A literatura pós-colonialista, assim como as demais artes, surge, então, como um 

veículo poderoso de expressão do olhar que alguns têm de suas experiências como 

colonizados: “(...) é nos seus escritos (...) que as realidades enfrentadas pelos povos 

colonizados têm sido mais poderosamente codificadas e tão profundamente influenciadoras.”  

(ASCHCROFT et alii, 2002, p.1; trad. livre). 

Para o pós-colonialismo, literatura, história e cultura estão inexoravelmente ligadas, 

uma vez que investigam questões sociais, políticas e econômicas que permeiam as produções 

literárias de sujeitos situados à margem.  Justifica-se, assim, seu interesse pela análise de 

obras oriundas de países outrora/atualmente colonizados – “que intentam articular sua 

identidade e reivindicar seu passado diante da inevitável alteridade daquele passado” (LYE, 

1998, p.1, trad. livre) – ou por aquelas produzidas em países colonizadores que tematizam a 

colonização/povos colonizados.  Os EUA são um caso à parte, pois, apesar de ter passado por 

um tipo diferente de colonização (de povoamento, e não de exploração, como no caso do 

Brasil)5, de ser reputada como a nação mais poderosa do mundo, e de exercer atualmente o 

                                                

5 A colonização das Américas não foi um processo uniforme, uma vez que os europeus adotaram diferentes 
modelos coloniais, dos quais os mais conhecidos são o de povoamento (adotado pela Inglaterra), e o de 
exploração (Portugal e Espanha). As colônias de povoamento inglesas ocorreram basicamente nos Estados 
Unidos e no Canadá, enquanto que as colônias de exploração espanholas e portuguesas se concentraram na 
América do Sul, Central e no México.  As colônias de povoamento eram estabelecidas com vistas à fixação de 
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papel de neocolonizador, a literatura estadunidense também deve constar neste grupo 

(ASHCROFT et alii, 2002, p.2, trad. livre).  Minha leitura apoiou-se no entendimento de pós-

colonialismo como “uma contínua atenção aos processos imperiais em sociedades coloniais e 

neocoloniais, e uma reflexão sobre as práticas de subversão dos efeitos materiais e discursivos 

reais do processo” (ASHCROFT et alii, 1995, p.117, trad. livre), uma vez que o mesmo 

aponta para como as culturas das civilizações colonizadas respondem às práticas das nações 

conquistadoras europeias. Embora não vá tratar diretamente de consequências da colonização 

em âmbito de nação, as obras selecionadas, produzidas por autores negros dos EUA, dentro de 

uma cultura de hegemonia branca, adquirem amplitude políticana medida em que denunciam 

as disparidades de uma cultura dentro de outra, na qual tenta-se silenciar a voz do Outro; nos 

romances, o subalterno pode falar, e este tom dissonante, instigador de reflexão, é exatamente 

o que caracteriza o discurso pós-colonial.   

Discussões sobre temas que envolvem a humanidade e a vida em sociedade não são 

recentes.  Inquietações e desafios sempre levaram o ser humano, nas diferentes épocas de sua 

existência, a tentar encontrar respostas ou, pelo menos, a refletir sobre seus males. Em um 

mundo que tem presenciado o alargamento das fronteiras (CLIFFORD, 1994; ANDERSON, 

2006), inquietações como pertencimento/identidade têm sido o cerne de incontáveis 

produções literárias pós-colonialistas (ROPERO, 2003), cujo teor contradiscursivo é inegável.   

A chamada literatura contradiscursiva entrou definitivamente para as discussões 

acadêmicas, e suas produções gozam de grande prestígio em um mundo no qual valores 

                                                                                                                                                   

uma comunidade que, por diferentes motivos, precisava ou desejava se estabelecer definitivamente na nova terra; 
já nas colônias de exploração (como o próprio nome sugere), o objetivo era uma permanência temporária, cujo 
período estava ligado ao desenvolvimento de uma determinada atividade econômica.  Uma vez terminada a 
exploração, as populações rumavam para outras regiões.  Estes modelos, com suas características notadamente 
distintas (como por exemplo, os ideais de acumulação financeira, a organização da produção e o investimento 
das riquezas produzidas) marcariam não apenas o momento passado, mas, inexoravelmente o futuro das 
sociedades colonizadas.  Em geral, as (anteriores) colônias de povoamento transformaram-se em países 
desenvolvidos; já as de exploração geraram países econômica e socialmente subdesenvolvidos. (“América: 
Colônias de exploração e povoamento”, 2011). 
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outrora hegemônicos passaram a ser confrontados. Narrativas/produções literárias 

contradiscursivas são diversas e podem se apresentar de forma multifacetada, como 

contranarrativas de viagem6, ficção detetivesca7, ficção científica, textos dramáticos, para 

citar alguns.  Um dos grandes enfoques das produções pós-colonialistas – tanto críticas quanto 

literárias – tem sido a diáspora africana, uma vez que dela afluem todos os fenômenos que 

moldaram a formação da identidade do povo negro traficado.   

Os romances selecionados para esta pesquisa, Homem invisível8 (ELLISON, 2013), 

Linden Hills9 (NAYLOR, 1985) e The Man in MyBasement10 (MOSLEY, 2004) são, em 

minha leitura, produções pós-colonialistas;em primeiro lugar porque, como pretendo mostrar, 

a escravidão está indissoluvelmente ligada ao Colonialismo; em segundo lugar, porque seus 

autores pontuam aspectos históricos, sociais, filosóficos, e psicológicos que marcam a vida de  

seus personagens, representantes da raça negra cujas rotas instigam a reflexão sobre os vários 

fatores que atuam em sua construção identitária.     

Em Homem invisível, Ralph Ellison apresenta, em seu protagonista e sua saga, um 

verdadeiro arquivo da experiência do afrodescendente nos Estados Unidos, com um enredo 

que faz uma varredura em temas filosóficos, psicológicos e sociais que refletem as agruras 

enfrentadas pelos afro-americanos no começo do século XX.  O narrador-protagonista sem 

nome relata, em flashback, sua angustiante trajetória: saindo do sul dos Estados Unidos, ele 

chega a Nova York com ambições de reconhecimento e sucesso.  Sua epifania acontece 

                                                

6 Uma resposta do Outro às narrativas de viagem, historicamente utilizadas pelo discurso hegemônico para 
evidenciar a diferença cultural – o estranho – de culturas e lugares estrangeiros.  Ascontranarrativas resistem ao 
modelo imperial, funcionando como uma crítica cultural/social, como mostram as aclamadas produções de 
Dionne Brand (A Map to the Door of no Return, 2001); Caryl Phillips (The European Tribe, 2000) e Jamaica 
Kincaid (A Small Place, 1988), por exemplo.   
7 Em inglês detective fiction, (por vezes, traduzido como romance policial). Considerado por alguns como 
popular, não-acadêmico, este gênero tem sido mais uma ferramenta potente de denúncia nas produções literárias, 
como mostram as obras de escritores das chamadas minorias.  
8 Usarei Homem invisível sempre em referência à obra, e “Homem Invisível”, para referir-me ao protagonista. 
9 Usarei o nome em itálico sempre em referência à obra, e “Linden Hills”, para referir-me à comunidade. 
10 Todas as citações destes romances são traduções livres, de minha autoria. 
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quando ele cai em buraco urbano e, finalmente, se percebe como invisível para aquela 

sociedade. A invisibilidade torna-se então sua melhor e, em última análise, única opção.   

O livro foi ganhador de prêmios como o National Book Award for Fiction em 1953 e o 

Anisfield-Wolf Book Award, em 1992;incluído na lista dos 100 melhores romances em língua 

inglesa do século XX pela Modern Library; e pela Time Magazine, em sua lista dos 100 

melhores romances em língua inglesa de 1923 até 2005.  Inegavelmente, Homem invisível é 

um ícone da literatura afro-americana; um farol para escritores e críticos.  Como observado 

por Luciano Trigo11, a obra não é apenas um romance sobre a tensão racial na sociedade 

estadunidense, mas “sobre a dificuldade de ser o que se é, em um mundo no qual a identidade 

pessoal é construída por olhares alheios”; uma leitura que aponta para “o jogo sem fim entre a 

opacidade e a transparência, o drama profundo do protagonista (...).”. 

Linden Hills surpreende o leitor logo à primeira vista.  Em primeiro lugar, pela 

proposta ousada de Gloria Naylor de ambientar seu romance em um suburb12 americano, 

originalmente um locusprivilegiado, reservado à elite branca estadunidense. Linden Hills é 

habitado por uma elite de afro-americanos que ‘chegaram lá’; uma versão negra que parodia o 

sonho americano.  Em segundo lugar, pela (contra)apropriação do Inferno, primeira parte da 

Divina Comédia, de Dante Alighieri (séc. XIV), a começar pela estrutura geológica do local 

(composto por nove ruas, na verdade, círculos, que descem em espiral até a última).  Assim 

como no Inferno, por onde caminham os dois poetas Dante e Virgílio, na obra de Gloria 

Naylor há dois poetas de rua, Willie e Lester, jovens afrodescendentes desempregados, que 

percorrem a comunidade de Linden Hills às vésperas do Natal, fazendo trabalhos domésticos 

                                                

11 Escritor e jornalista, autor da sinopse à edição traduzida de Homem invisível. (2013, Ed. José Olympio), com 
a qual eu trabalho. 
12Optei pela utilização da palavra inglesa suburb(s) neste trabalho, pois, em português, especificamente no 
Brasil, ela adquiriu uma conotação socialmente pejorativa, já que subúrbio é o local onde, em geral, a população 
de baixa renda se estabeleceu, sendo, portanto, comumente associado à pobreza. Nos Estados Unidos, entretanto, 
se deu justamente o contrário: lá, os suburbs, criados na década de 1950, se tornaram o locus privilegiado da 
classe média branca. 
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para os moradores abastados.  Sendo ambos poetas de tradição oral, e tendo acesso à 

intimidade dos habitantes do local, estes dois personagens registram a história da comunidade, 

funcionando como arcontes não oficiais das angústias existenciais dos moradores de Linden 

Hills, camufladas sob o glamour de uma vida tão rica quanto superficial e melancólica.  Além 

deles, os arquivos aterradores daquele lugar, e do afrodescendente, de um modo geral, nos são 

abertos também por meio de dois outros personagens:Willa, a primeira-dama da comunidade, 

e o historiador Dr. Braithwaite, como proponho mostrar em minha análise.   

Walter Mosley, autor de The Man in MyBasement, tem sido reconhecido e premiado 

inúmeras vezes devido à habilidade de tramitar com sua pena por diferentes gêneros, como o 

romance detetivesco (com a série Noir do detetive afro-americano EasyRawlins, com 

publicações a partir de 1990, começando pelo famoso Devil in a Blue Dress); ficção científica 

(Blue Light; 1998; Futureland: Nine Stories ofanImminent World, 2001; The Wave, 2005); 

thriller(The LongFall, 2009;  KnowntoEvil, 2010;  WhentheThrillIsGone, 2011); peças 

teatrais (The FallofHeaven, Samuel French,  Lift), entre outros.  

O livroé um thriller que intimida e confronta o leitor do início ao fim; um romance 

“bizarro e fascinante, no qual raça e moral distorcida, dois dos interesses de Mosley, se unem” 

(LEZARD, 2005, Introd. ao livro); Gloria Naylor descreve o romance como “profundo e 

assombroso”13.  Tais impressões se justificam, a começar pelo enredo: um homem branco, 

rico e misterioso deseja alugar, por uma vultosa quantia, o porão da casa de um jovem negro, 

desempregado e solitário, cuja existência frustrante é preenchida com affairs, bebedeiras e 

jogos com amigos.  A princípio, o jovem recusa a oferta devido à estranheza que isto lhe 

causa, mas, diante de sua falência moral e financeira, acaba por aceitar o acordo.  Para sua 

surpresa – e do leitor – a verdadeira intenção de Anniston Bennet, o homem branco, era se 

encarcerar, literalmente, em uma cela no porão da casa de Charles, o protagonista, e fazer dele 

                                                

13 O comentário crítico de Naylor é apenas um dentre os vários que abrem o romance.  
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seu carcereiro.  A partir dessa impactante inversão de papéis, inicia-se uma densa e profunda 

reflexão – viabilizada por um embate discursivo, um verdadeiro jogo retórico (GATES, 1988; 

ABRAHAMS, 1962) – sobre temas como racismo, bem/mal, morte/vida, punição/redenção, 

relações humanas, ambição.  O final do livro, tão surpreendente quanto seu início, transita 

pelos subterrâneos do humano, remetendo-nos à crudeza da angustiante constatação de que 

assim caminha a humanidade.  

O infinito leque de temas (escravidão, racismo, feminismo, mitos) e áreas de 

conhecimento (Teologia, Filosofia, Psicanálise, Política, Sociologia, Antropologia, entre 

outras) presentes em Homem invisível, Linden Hills e The Man in MyBasement faz destas 

obras campos férteis para análises, sob os mais variados pontos de vista, e há que se ter 

cuidado para não sucumbir à sedução de caminhar por inúmeras vertentes.  Cabe ressaltar que 

os temas propostos são tópicos recorrentes nos debates acadêmicos em diversas áreas de 

conhecimento, assim como a própria produção dos autores selecionados.  As obras de Ralph 

Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley têm sido amplamente exploradas, como atesta a 

produção intelectual produzida no exterior, em teses, dissertações, livros e artigos, sobre 

diferentes temas encontrados nos escritos destes autores. Como, no Brasil, as questões 

propostas neste trabalho ainda não foram exploradas comparativamente nas obras escolhidas, 

entendo que a originalidade de minha pesquisa se justifica por se assentar em um binômio 

inovador de leitura e interpretação, ou seja, propor uma discussão acerca de tópicos que trarão 

luz à importante influência que esses autores já exercem no exterior. De forma análoga, busco 

enriquecer o diálogo entre as obras estudadas – em um processo audacioso, mas não menos 

respeitoso, de cotejo e estreitamento dos pensamentos de seus autores – e aquelas que servirão 

de cabedal teórico e metodológico a esta tese.  

Nos três romances, o porão se configura em um notável fio condutor; é o tropo central 

que os interliga. E o que se encontra no porão? Histórias gravadas em arquivos; memórias 
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que, paradoxalmente, vêm de um tempo passado, mas estremecem o presente e reestruturam o 

futuro.  O porão de Ellison, Naylor e Mosley é um lugar onde sofrimento e alegria, morte e 

vida prisão e libertação coexistem. É um espaço relido, ressignificado pelos autores, que o 

transformaram de locus de morte em lugar de refazimento. 

A imagem do porão na história do povo africano evoca o navio negreiro, a “masmorra 

flutuante” (REDIKER, 2011) que transportou o povo traficado pelas águas do Atlântico rumo 

à escravidão em terras desconhecidas.  A memória deste evento, uma das mais pungentes da 

humanidade – sobretudo, do afrodescendente – está atrelada ao arquivo. Nesse sentido, é 

imperioso revisitar e delimitar esses conceitos e sua utilização, assim como analisar sua 

presença e relevância nas obras selecionadas.  

 O deslocamento forçado dos negros traficados, em uma diáspora não pretendida para 

o Novo Mundo – que fez rotas sobrepujarem raízes –, está intrinsecamente ligado à diáspora 

do povo judeu e é, para Paul Gilroy (2012), em OAtlântico negro, a grande responsável pela 

formação da identidade negra no cenário mundial. Segundo ele, apesar de ser incontestável o 

fato de haver diferenças entre as experiências/produções literárias dos afrodescendentes nos 

Estados Unidos e nas demais regiões outrora colonizadas ao redor do mundo, é inegável 

também que entre elas haja marcantes pontos de convergência, que servem não para “embaçar 

as distinções entre os estudos pós-coloniais e a literatura afro-americana, mas para identificar 

pontos de correspondência e construir pontes entre eles” (GRUESSER, 2007, p.2, trad. livre).   

Como é fato inconteste, o racismo, que ainda impera em muitos cantos do planeta, 

como nos Estados Unidos, gera uma interminável tensão entre as culturas negra e branca.  Os 

negros vivem sob o véu da raça, o que resulta em uma consciência dupla (DU BOIS, 

1903/2006): o conflito de serem estadunidenses e, ao mesmo tempo, afrodescendentes.   

Conquanto sejam cidadãos dos Estados Unidos, direitos assegurados por lei aos demais 

muitas vezes lhes são negados, já que eles são lidos através do véu da raça como o Outro. E é 
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neste emaranhado sócio-histórico-psicológico que sua identidade – diaspórica, como 

postulado por Gilroy – é construída.  

Ecoando a voz de Du Bois, Henry Louis Gates Jr. (1988) entende como inegável a 

confrontação política e metafísica entre as culturas afro-americana e anglo-americana, que se 

manifesta em diferentes espaços, sendo a literatura um dos mais emblemáticos.  Ele defende 

que tanto autores quanto críticos afrodescendentes bebem de fontes da tradição ocidental, o 

que implica a produção de obras que, invariavelmente, remetem umas às outras. Entretanto, a 

tradição literária afrodescendente tem um traço único, exclusivo, pois ela “sempre repete com 

uma diferença, uma diferença negra que se manifesta no seu uso próprio da língua. E o 

depósito que guarda a língua que é a fonte – e o reflexo – da diferença negra é a tradição 

negra da língua vernacular inglesa” (GATES, 1988, p. xii-xiii, trad. livre).  Ao refletir sobre 

estas questões, o autor lançou mão da prática cultural afro-americana de Signifyin(g)14para 

elaborar uma teoria literária sobre práticas antidiscursivas de grupos afrodescendentes nos 

EUA. O Signifyin(g) é uma espécie de jogo de palavras, estratégia verbal comum entre os 

afro-americanos que, grosso modo, se configura na utilização de uma linguagem metafórica, 

de querer dizer, sem dizer diretamente.  Corroborando Gates, Candau (2011, p. 27) postula 

que “as estratégias15 identitárias de membros de uma sociedade consistem em jogos muito 

mais sutis do que o fato de expor passivamente hábitos incorporados”.  

A segregação geográfica e os absurdos do racismo levaram os negros a desenvolver 

um código de comunicação que o distinguiria do branco; um discurso “[...] do Outro Negro 

como sua própria retórica” (GATES, 1988, p.50, trad. livre). Contudo o alcance do 

Signifyin(g) extrapola as fronteiras linguísticas e literárias, e se manifesta também na música, 

                                                

14 Optei pela utilização do termo em inglês, assim como pela grafia com ‘g’ entre parênteses – ausente -  que, 
segundo o autor, “é uma representação do Signifyin(g) com uma diferença negra” (GATES, 1988, p.46, trad. 
livre). 
15Definidas por Certeau (2014) como táticas, e não estratégias, como apontarei no Cap. 3 desta tese.  
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como prova a vasta produção de blues, jazz e rap, por exemplo.  Por se tratar de uma 

artimanha de vida adotada pelo afro-americano, seria, no mínimo, limitante dissociar o 

Signifyin(g) das táticas propostas por Michel De Certeau (2005) em A invenção do cotidiano, 

obra na qual ele estabelece a crucial diferença entre estratégias – os métodos pelos quais o 

poder é estabelecido e legitimado – e táticas, as práticas cotidianas de resistência a este poder.   

O Signifyin(g) tem uma presença acentuada nos romances selecionados, a começar 

pela reapropriação do porão: Ellison, Naylor e Mosley abordam este espaço de uma forma 

inusitada, fazendo dele um lugar de reflexão e consequente recomeço, e não de destruição e 

morte, como se dava nos navios negreiros. Apesar disso, eles não param por aí; como será 

examinado nos romances selecionados, o Signifyin(g) se apresenta de formas outras, 

inauditas.  

 Em Confluences – Postcolonialism, African American StudiesandThe Black Atlantic, 

Gruesser (2007) expõe as interseções entre as teorias pós-coloniais, os estudos literários afro-

americanos, dentre eles, os conceitos de Signifyin(g) e de Atlântico negro. Por compartilhar 

do entendimento desta rica tessitura teórica proposta por Gruesser, e reconhecer a importância 

do diálogo entre produção textual/teorias críticas, esta pesquisa propõe uma reflexão sobre os 

romances selecionados à luz das confluências teóricas entre Arquivo, Memória e Pós-

Memória; Atlântico negro/Diáspora/Identidades diaspóricas, e Signifyin(g) (GATES, 1988).   

Estas teorias se constituem na base para o entendimento da formação/afirmação da 

identidade do negro estadunidense, um dos objetos de análise dos romances propostos nesta 

pesquisa.  Os conceitos de arquivo, memória e pós-memória – definição e tópicos a eles afetos 

– serão empregados nesta pesquisa, pois “a busca memorial é [...] uma resposta às identidades 

sofredoras e frágeis” (CANDAU, 2011, p. 10); e, como objetivo apontar em minha análise, 

memória e arquivo são a fundação sobre a qual um futuro pode ser construído. Em minha 

leitura, tanto o porão quanto o Signifyin(g) são subarquivos da escravidão, e eixos 
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sustentadores desta tese. Serão também convocados para o diálogo textos críticos afetos aos 

romances selecionados.  

A pesquisa está dividida em três eixos temáticos, que serão analisados em diferentes 

capítulos, a saber: a presença e relevância do arquivo da escravidão/arquivos familiares; a 

releitura do tropo do porões; e as diferentes manifestações do Signifyin(g) nos romances.  Para 

isto, a tese será organizada em três capítulos, ao longo dos quais buscarei analisar as questões 

propostas comparativamente nos romances.  No Capítulo 1, o foco será a função essencial do 

arquivo nos romances16.  Para isto, apresento, primeiramente, uma análise do conceito, 

revisitado por Derrida (1993), cuja proposta tem sido amplamente discutida, ora aplaudida, 

ora rejeitada, mas sempre presente. Aponto também para a leitura do conceito por outros 

críticos (BIRMAN, 2008; JOHNSON, 2014; MACÊDO, 2009; MANOFF, 2004; SOLIS, 

2014, entre outros), utilizada em diferentes áreas do conhecimento, como Artes, História, 

Psicanálise, Psiquiatria, Literatura, por exemplo; e, em seguida, apresento a definição do 

conceito de arquivo adotada nesta pesquisa, assim como o motivo de tal escolha. Encerro essa 

seção do capítulo propondo um diálogo do arquivo com os conceitos de memória (NORA, 

1994; POLLAK, 1992; CANDAU, 2011) e pós-memória (HIRSCH, 2001). Nos romances 

selecionados, o arquivo se apresenta de forma multifacetada por meio de objetos, cartas e 

receitas culinárias, livros, e até dos próprios personagens, e é para estas representações que 

pretendo apontar.  

No Capítulo 2, proponho uma análise da releitura contradiscursiva do tropo do porão 

feita pelos autores. Reconhecido historicamente como local de morte e sofrimento, o porão é 

ressignificado nas obras, deixando de ser o local do fim, passando a ser um espaço de 

recomeço. É no porão, este lugar de memória (POLLAK, 1992; NORA, 1993), que os 

personagens confrontam suas vidas, perdas, lutas e asfixias existenciais, e se reconstroem.  

                                                

16 Optei por apresentar as análises dos romances seguindo a ordem cronológica de publicação dos mesmos.  
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Diferentemente do que acontecia aos escravos africanos, que morriam ou saíam dos porões 

dos navios negreiros direto para a escravidão, a descida ao porão proposta pelos autores nos 

romances proporciona aos personagens um mergulho em uma identidade até então não 

conhecida; uma liberdade nunca experimentada.  Para tal, será necessário refletir, 

primeiramente, sobre a diáspora negra e seu legado aos afrodescendentes, tendo como eixo 

teórico O Atlântico negro, de Paul Gilroy (2012). 

No terceiro e último capítulo, buscarei investigar a marcante presença do Signifyin(g) 

nos romances de Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley, veiculada por meio de temas 

e personagens. Em Homem invisível, Ellison transforma o porão de um prédio de brancos na 

habitação, muito bem iluminada, de seu protagonista; em Linden Hills, Gloria Naylor lança 

mão do Signifyin(g) por meio de sua reapropriação da estrutura de Inferno e pelo uso dos 

suburbs como um lugar de negros – e não de brancos – abastados;  em The Man in 

MyBasement, entendo o próprio encarceramento às avessas – do branco pelo negro – e os 

embates retóricos que os dois desenvolvem, como uma diferenciada utilização que seu autor 

faz do Signifyin(g).  

Assim, inicio minha descida aos porões, a fim de escavar arquivos, e desvendar 

mistérios e as reapropriações que lá se ocultam.  

 

 

1O ARQUIVO EM FOCO: DESARQUIVANDO A ESCRAVIDÃO 

 

In the end, what we hear is not, perhaps, the lost alterity; 
above all, what we find in the archive is 

ourselves.(BRADLEY, 1999, p.119). 
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Propor um capítulo que tem como foco principal o papel do arquivo em um romance 

pode parecer uma tarefa simples e (por que não dizer?) pouco atraente. Isto se deve ao fato de 

que, em primeiro lugar, o próprio substantivo arquivo não é, sob um olhar despretensioso, um 

termo que suscite grandes debates quanto à sua definição e/ou utilização. Uma definição leiga, 

por exemplo, poderia apresentar o arquivo como sendo um pesado armário de ferro, onde 

inúmeras informações estão armazenadas.  Segundo o dicionário PRIBERAM da Língua 

Portuguesa, o substantivo masculino arquivo vem do Latim archivum(plural archivi) e pode 

ser definido como: 1.  lugarouedifícioondeseguardamdocumentos; 2. secretaria, cartório; 3. 

pessoa de grande memória (figurado); 4. 

conjuntodedadosgravadosnosuportefísicodeumsistemainformático.  Trilhando um caminho 

um tanto mais técnico, ao consultar um dicionário de Arquivologia, chega-se à definição de 

arquivo como sendo “um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte”17.   

Em segundo lugar, a presença do arquivo em História, Antropologia, Artes, Sociologia 

e Medicina, por exemplo, é indiscutível, uma vez que se configura em uma das grandes 

ferramentas de pesquisa para estas áreas: “(...) o arquivo serve às disciplinas humanas assim 

como o laboratório serve às ciências. Tanto um como o outro são lugares de produção de 

conhecimento.” (MANOFF, 2004, p.13, trad. livre). Entretanto, que possível confluência 

haveria entre este termo/conceito e um romance literário?  De que forma(s) o arquivo 

(re)apresenta questões propostas em obras de autores afro-americanos contemporâneos? Uma 

reflexão coerente sobre estes questionamentos requer, primeiramente, a definição e 

delimitação do conceito de Arquivo empregado nesta pesquisa.  Uma vez estabelecido seu 

                                                

17(Fonte: Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, online).      
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escopo, passarei, então, a uma reflexão sobre sua presença – marcante – e relevância nas 

obras selecionadas. 

 

1.1 Problematizando o Arquivo  

 

Discussões acadêmicas sobre conceitos ou temas, seja em que área for, exigem 

cautela. Isto porque, dependendo da abordagem, corre-se o risco de falar o óbvio, repetindo 

ideias já amplamente debatidas, ou o de reduzir a discussão a um nível  equivocado de  

simplicidade.  A tese ora proposta lida com conceitos e temas bastante frequentes no cenário 

acadêmico, sendo arquivo mais um deles; assim, é imperioso delimitar o escopo de minha 

abordagem sobre este assunto.   

Como observado por Bradley (1999, p.107), arquivo é um termo escorregadio. 

Escorregadio a tal ponto que até mesmo profissionais que têm no arquivo uma ferramenta de 

trabalho (bibliotecários e arquivistas, por exemplo) se tornaram negligentes quanto a seu uso 

(MANOFF, 2004). Assim, é comum que autores e críticos iniciem sua discussão apresentando 

os possíveis significados do termo, por meio de dicionários, em uma tentativa de delimitar seu 

emprego.  Entretanto, à medida que a presença/importância de um determinado conceito 

aumenta nas discussões acadêmicas, aumentam também as problematizações sobre o mesmo, 

e uma definição de dicionário já não é suficiente.   

Um dos grandes nomes a problematizar o arquivoé o do filósofo franco-

argelino,criador dodesconstrucionismo (anos de 1960), Jacques Derrida. Aproposta do 

referido autor de desconstrução do conceito, apresentada em uma conferência em Londres 

(em junho de 1994), deu origem ao longo ensaio intitulado Mal d’archive. Une 
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impressionfreudienne, publicado em 199518, na França.  Sua reflexão se inicia com a história 

do início dos arquivos, a partir da análise da etimologia do termo grego:  

 

Arkhê, lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o comando.  Este 
nome coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da 
natureza ou da história, ali onde as coisas começam [...] –, mas também o 
princípio da lei ali onde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar 
a partir do qual a ordem é dada [...]. (DERRIDA, 2001, p.11, grifos do 
autor). 

 

Ele também aponta para dois outros termos ligados aarkhê: arkhêion – a residência dos 

magistrados, local onde os documentos oficiais (como as leis) eram guardados –, e archon, o 

magistrado, aquele que detinha o poder arcôntico, de “procedimento e precedência”, na 

interpretação das leis (STEEDMAN, 2001, p. 1159).  Derrida define o surgimento dos 

arquivos atrelando-o ao caráter inegavelmente político que os permeia: “Para serem assim 

guardados,[...] eram necessários ao mesmo tempo um guardião e uma localização.[...] Foi 

assim, nesta domiciliação, nesta obtenção consensual de domicílio, que os arquivos nasceram. 

[...]. ” (DERRIDA, 2001, p.13). 

Entretanto, sua reflexão não para por aí.  Birman (2008) observa que Derrida 

questiona a versão clássica de arquivo nas análises da historiografia e da história, que o 

entendem como “um conjunto de positividades [...], constituído por uma massa documental 

fixa e congelada. [...] Nada seria mais ilusório e até mais ingênuo” (BIRMAN, 2008, p.109). 

Para o filósofo, a psicanálise é uma teoria do arquivo (KLINGER, 2008); assim, a partir dos 

conceitos de consciente/inconsciente e pulsão de morte (FREUD, 1900, 1915, 1920 apud 

BIRMAN, 2008, p.105), Derrida propõe uma análise dos textos do historiador israelense 

                                                

18 O texto de Derrida foi traduzido para o português em 2001. O ensaio em pauta baseou-se em uma conferência 
realizada em Londres, em junho de 1994, no colóquio internacional intitulado “Memory: The question of 
archives”, organizado pela Société Internationale d’Histoire de la Psychiatrie e de La Psychanalyse, pelo Freud 
Museum e pelo Courland Institute of Art (BIRMAN, 2008, p. 106). 

 



29 

 

(radicado nos Estados Unidos) Yerushalmi, autor de grandes obras sobre o judaísmo19. É no 

embate destas ideias que surge a noção de mal de arquivo, ligado à pulsão de morte20, que, 

entre outras coisas, aniquila a memória:  

 

Portanto, o mal de arquivo está ligado à pulsão de morte, ao apagamento da 
memória, ao esquecimento, cujas consequências podem ser psíquicas, no 
caso da memória individual, ou sociais e políticas, no caso da memória 
histórica. (MACÊDO, 2009, p. 178). 

 

É importante observar que Derrida faz uma clara distinção entre o mal de arquivo 

(esquecimento) e estar com mal de arquivo:  

 

Estar com mal de arquivo [...] é arder de paixão.  É não ter sossego, é 
incessantemente, interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde.  
É correr atrás dele ali, onde, mesmo se há bastante, alguma coisa nele se 
anarquiva. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e 
nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, [...] uma nostalgia do 
retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. (DERRIDA, 2001, p. 
118). 

 

Esta segunda noção, assim como a de arquivos do mal, ambas de grande importância em 

minha pesquisa,serão retomadas posteriormente, na análise das obras.  

O que Derrida propõe, na verdade, é a desconstrução do conceito tradicional do 

arquivo e, consequentemente, um ponto de vista diferenciado sobre o mesmo, a partir de 

novos pressupostos: “Não temos conceito, diz Derrida, apenas uma impressão, uma série de 

impressões” (KLINGER, 2008, p.3).  Embora seu nome seja talvez o grande expoente nas 

                                                

19 Zakhor. História Judaica e Memória Judaica (1982) e O Moisés de Freud. Judaísmo terminável e interminável 
(1991) (YERUSHALMI, 1982; 1991 apud BIRMAN, 2008, p. 106). 
20 Freud defende a existência de dois tipos de pulsão: de vida e de morte.  As pulsões de vida, também 
designadas pelo termo “Eros”, abrangem não apenas as pulsões sexuais propriamente ditas, mas ainda as pulsões 
de autoconservação. As pulsões de morte se contrapõem às pulsões de vida; tendem para a redução completa das 
tensões, isto é, a reconduzir o ser vivo ao estado anorgânico.  [...] São voltadas inicialmente para o interior e 
tendendo à autodestruição (...)”.  (Monitoria de Psicanálise, 2010). 
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discussões sobre o assunto, ele não é o único a problematizá-lo.  Em Arqueologia do Saber21, 

Foucault (2008) propõe uma visão ainda mais abstrata do conceito: para ele, longe de ser um 

acúmulo de documentos que atestam o passado, o arquivo tem um caráter absolutamente 

político, sendo “um sistema de discursividades, que estabelece a possibilidade do que pode ser 

dito” (MANOFF, 2004, p.18, trad. livre). Embora haja divergências (Cf. BRADLEY, 1999; 

OSBORNE, 1999; STEEDMAN, 2001) no que tange às propostas de Derrida e Foucault, sua 

contribuição e influência são irrefutáveis, e têm inspirado novos olhares e discursos, teorias e 

contrateorias sobre o arquivo: 

 

Seus trabalhos abriram o caminho para a possibilidade de utilização da teoria 
do arquivo na discussão de problemas e tópicos variados nos debates 
acadêmicos, e contribuíram para a exploração das funções do arquivo em 
sociedades democráticas e totalitárias. No mínimo, a teoria do arquivo, como 
formulada por Derrida e Foucault, deu início a uma mudança estratégica nos 
métodos intelectuais e tem levado estudiosos de várias áreas a se unir aos 
contínuos debates. (MANOFF, 2004, p.19, trad. livre). 

 

A partir do que foi brevemente exposto, pode-se depreender que o arquivo tem sido 

relido sob diferentes perspectivas22.  Entendo que, para o pesquisador, seria tarefa irrealizável 

conhecer e esgotar todas as possibilidades de debate sobre um determinado tópico, uma vez 

que novas ideias são frequentemente postuladas. Entretanto, é fundamental que haja um 

posicionamento crítico frente ao assunto que se pretenda discutir, buscando a visão mais 

adequada aos objetivos desejados.  Assim, apresento,a seguir, o caminho que me levou à 

escolha do conceito de arquivo que melhor se adequa à minha pesquisa.     

                                                

21 Título original: L'Archéologie du Savoir (1969).  
22 O artigo “Arquivo em cena: ‘im-pressões’ de leitura sobre o tema” (ROMÃO, GALLI e PATTI, 2010) 
apresenta uma interessante análise que costura as abordagens de Derrida, Foucault, Pêcheux, Freud e Lacan.  



31 

 

Partindo das visões mais abstratas e complexas propostas por Derrida23 e Foucault, 

críticos e estudiosos, muitos dos quais historiadores, optaram por uma abordagem mais 

concreta, literal, do conceito.  Velody (1998) entende que o arquivo é o pano de fundo para 

toda pesquisa acadêmica, e que seus pressupostos respaldam “apelos à verdade, adequação e 

plausibilidade no trabalho das ciências sociais e humanas” (VELODY, 1998, p.1, trad. livre).  

Thomas Osborne (1999) reflete sobre a banalidade do arquivo em seu artigo (adequadamente) 

intitulado “The ordinarinessofthearchive” e sugere um ponto de equilíbrio entre as propostas 

derridiana e foucaultiana. Para ele, a imagem do arquivo tem a possibilidade de trazer à tona 

“tópicos de representação, interpretação e razão com questões de identidade, evidência e 

autenticidade” (OSBORNE, 1999, p. 51, trad. livre). Já a historiadora Steedman (2001) faz 

uma crítica bastante incisiva à “metáfora muito ampla” de Derrida, argumentando que 

“arquivos não são nada disso” (STEEDMAN, 2001, p.1163, trad. livre), mas um espaço 

concreto e literal, no qual profissionais lidam com objetos “que testemunham do passado, e 

esta é, certamente, parte do atrativo do arquivo” (MANOFF, 2004, p.18, trad. livre).  Na trilha 

da postulação de Steedman vem a socióloga Harriet Bradley (1999), que também defende 

uma definição mais literal do arquivo, não descartando as considerações mais abstratas sobre 

o conceito, mas priorizando um enfoque bem mais objetivo, atrelado à memória 

 

 

O arquivo é um repositório de memórias: individuais e coletivas, oficiais e 
não oficiais, lícitas e ilícitas, legitimadoras e subversivas.  E, com base em 
tais memórias, nós lutamos, ainda que parcialmente e sem sucesso, para 
reconstruir, restaurar e recuperar o passado, para apresentar e reapresentar 
histórias do passado […]. (BRADLEY, 1999, p.108-109, trad.livre, meus 
grifos). 

 

                                                

23  Para SCHWARTZ (cf. 2006, p.4), o arquivo proposto por Derrida tem “pouca semelhança” com o mundo real 
dos arquivos.   



32 

 

Bradley salienta a memória como um ponto fulcral para o arquivo, e de fato o é, pois 

um não existiria sem o outro e, de forma análoga àquele, é um conceito que também suscita 

debates.  

Um dos nomes mais apontados no cenário das discussões sobre a memóriaé o do 

historiador francês Pierre Nora, para quem o fato de ela ser tão debatida advém – 

paradoxalmente – de sua condição de não mais existência.  Seu “esfacelamento”, contudo, 

não a aniquilou por completo, mas “desperta ainda memória suficiente para que se possa 

colocar o problema de sua encarnação.”  (NORA, 1993, p.7).O historiador propõe 

confluências entre história – “uma representação do passado” – e memória – “um fenômeno 

sempre atual, um elo vivido no eterno presente” – e sugere que esta última precisa repousar 

nos lugares24, sítios de armazenamento, que proporcionam sua materialização:  

 

Há locais de memória porque não há mais meios de memória [...] se 
habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe 
consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória 
transportada pela história. [...] Desde que haja rastro, distância, mediação, 
não estamos mais dentro da verdadeira memória, mas dentro da história.   
(NORA, 1993, p.7-8-9). 

 

 

Osociólogo Michael Pollak (1992)também defende a importância dos lugares25 de 

memória,“particularmente ligados a uma lembrança”, e figuram, ao lado de acontecimentos e 

personagens, como elementos constitutivos daquelaque “parece ser um fenômeno individual, 

algo relativamente íntimo. [...]” (POLLAK, 1992, p.201).Para ele, a memória é um dos 

                                                

24 O autor distingue três tipos de lugares de memória, que não são, exclusivamente (ou necessariamente), físicos: 
o material, o simbólico e o funcional, que só funcionam em combinação.  Para ele, um depósito de arquivos, por 
exemplo, só se torna um lugar de memória “se a imaginação o investe de uma aura simbólica [...]”; um manual 
de aula ou um testamento “um lugar puramente funcional [...] só entra na categoria se for objeto de um ritual”. 
Mesmo um minuto de silêncio, [...] o exemplo extremo de uma significação simbólica, é ao mesmo tempo, o 
recorte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada concentrada da 
lembrança.” (NORA, 1993, p.21-22).   
25 Para Pollak, diferentemente do que é postulado por Nora, estes lugares são materiais, físicos, como um 
monumento, um parque, um lugar onde se passou a infância, e até um lugar com o qual o indivíduo se 
identifique, “por tabela”, como a África para muitos afrodescendentes. (POLLAK, 1993). 
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elementos constitutivos da identidade, e pode ter um caráter tanto individual quanto coletivo, 

sendo “um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 

uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.”  (POLLAK, 1992, p.204).Maurice 

Hallbwachs (1990, p.25) acentua o caráter coletivo da memória ao afirmar que, ainda que 

sejamos nós as (primeiras) testemunhas de determinado evento, o olhar coletivo pode ratificar 

ou retificar nossas impressões, o que ampliaria “nossa confiança na exatidão de nossa 

evocação”.   

Candau (2011) atrela a formação identitária às lembranças, sem as quais o indivíduo 

está “aniquilado”; a memória é uma “força de identidade” (JOUTARD, 1992 apud 

CANDAU, 2011, p.17), que nos modela e é por nós modelada. O antropólogo distingue três 

tipos de memória: a memória de baixo nível, ou protomemória – que opera de forma 

imperceptível, e inconsciente – é o local onde se arquivam, em nível individual, os saberes e 

as experiências sociais, o habitus26; amemória de alto nível, ou a memória propriamente dita 

– aquela de “recordação ou reconhecimento; evocação deliberada ou invocação involuntária 

de lembranças autobiográficas [...]”; e a metamemória – “a representação que cada indivíduo 

faz de sua própria memória; [...] uma memória reivindicada [...]”, que está diretamente ligada 

à memória coletiva, “um enunciado que membros de um grupo vão produzir a respeito de 

uma memória supostamente comum a todos [...].”  (CANDAU, 2011, p.23-24). 

Dialogar com estas teorias é bastante profícuo para esta tese, pois elas abordam pontos 

fundamentais da interseção memória/arquivo que serão colocados em relevo na análise dos 

romances. Em minha visão, memória, “responsável pela conservação do passado, das 

experiências vividas” (SOUZA, 2014, p.98),é um fenômeno tanto individual quanto coletivo, 

                                                

26O autor sugere como exemplo de protomemória o hábito de andar de bicicleta, do qual nunca esquecemos.  
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de suma importância na formação identitária27, e que repousa nos arquivos.  Como pretendo 

demonstrar, em minha leitura de Homem invisível, Linden Hills e The Man in myBasement, as 

manifestações do arquivo são absolutamente concretas e se apresentam sob diferentes formas, 

como diários, cartas, receitas, pinturas, máscaras, confissões gravadas. Neste sentido, eles são 

de fato, como apontado por Bradley, “repositórios de memórias”, que serão escavadas e 

ressignificadas com vistas à (auto)reconstrução: “[...] é preciso revolver o passado para narrar-

se, para construir uma identidade, para constituir-se como sujeito diante do outro e posicionar-

se dentro do grupo.” (SOUZA, 2014, p.98).Mais ainda, presumo que personagens podem ser 

o próprio arquivo, carregando em si histórias individuais e coletivas, presentes e passadas.  

Devo ressaltar, entretanto, que, embora tenha optado pela definição mais concreta do conceito 

de arquivo sugerida por Bradley, retomarei alguns pontos da teoria de Derrida, quais sejam: o 

poder do arconte (archon), estar com mal de arquivo e arquivos do mal, presentes em 

momentos cruciais das obras selecionadas. 

 

1.2 Revisitando o passado para redirecionar o presente: o neo-arquivo e as neonarrativas de 

escravidão 

 

Comprehension precedes forgiveness.   
(HAWKINS, 2012,p. 16). 

 

Um dos mais dolorosos arquivos da humanidade é, inegavelmente, o da escravidão, 

registrado em vários povos, em diferentes épocas.  Nas obras escolhidas para minha pesquisa, 

que lidam com a escravidão e suas consequências na vida do afrodescendente na sociedade 

                                                

27 Embora veja as classificações propostas por alguns deles como importantes, não me aterei a elas para evitar 
uma ampliação não pretendida do foco desta tese. 
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estadunidense, a presença do arquivo28 é marcante, multifacetada e serve, exatamente como 

dito por Bradley, para (re)apresentar o passado, discuti-lo e ressignificá-lo.  A memóriadeste 

episódio, que ainda assombra, tem sido registrada ao longo do tempo nas diferentes artes, 

como a pintura, escultura, fotografia e filmografia. Na Literatura, os registros também têm 

sido variados: poemas,ensaios, peças teatrais, romances, contranarrativas de viagem. Seus 

autores, em sua maioria pós-colonialistas, contribuíram para a construção do neo-arquivo 

(neo-archive), termo proposto por Johnson (2014) no artigo intitulado “BuildingtheNeo-

Archive: Dionne Brand’sA Map totheDoorof No Return”. Inspirada pela presença marcante 

do arquivo no livro de Brand, Johnson faz um interessante contraponto entre o arquivo 

colonial (britânico e francês) e o neo-arquivo, apontando que a voz do escravo não é ouvida 

no arquivo colonial; não há informações ou reflexões sobre sua experiência.Segundo a autora, 

o site dos Arquivos Nacionais Britânicos reconhece que  

 

a maioria de seu material ecoa a experiência e pensamentos daqueles que 
perpetuam a instituição. [...] A maioria dos registros sobre o comércio de 
escravos é escrita do ponto de vista daqueles que controlam a atividade, e 
muito pouca informação sobre os escravos africanos está disponível. 
(JOHNSON, 2014, p.155, trad. livre). 

 

Por outro lado, em resposta a esta “violência epistêmica do arquivo colonial”, a 

literatura caribenha tem confrontado a história veiculada pelos registros britânicos, franceses e 

europeus em geral, por meio das obras de renomados autores(DANTICAT, 1999; 

D’AGUIAR, 1997; JOHNSON, 1998; ALEXANDER, 2005; PHILIP, 2011)29 que exploram 

fatos históricos (como a travessia da passagem do meio – MiddlePassage – e o genocídio no 

                                                

28 Agradeço à minha orientadora pela sugestão oportuna da inclusão deste tópico, que, ao longo de minhas 
leituras, revelou-se de suma importância para minha pesquisa.    
29DANTICAT, Edwidge. The Farming of Bones. (New York: Penguin Books, 1999); D’AGUIAR, Fred. Feeding 
the Ghosts. (London: Chatto and Windus, 1997); JOHNSON, Charles.  Middle Passage. New York: Scribner, 
1998); ALEXANDER, Elizabeth. American Sublime. (New York: Graywolf Press, 2005); PHILIP, M. 
NourbeSe. Zong! (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2011). 
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Haiti, por exemplo), mesclando-os com ficção. Para Johnson, este tipo de produção literária 

opera em conjunto com pesquisas de historiadores, formando o que ela chama de neo-

arquivo30:  

 

a ficção que cria a história em face de sua ausência. Ao contrário de 
historiadores, escritores de ficção podem mergulhar no tempo condicional 
[...] e fundi-lo com o presente por meio de explorações poéticas das lacunas 
nos arquivos. (JOHNSON, 2014, p.157, trad. livre). 

 

 

Tomo por empréstimo o conceito de Johnson e estendo-oaos escritores afro-

americanos Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley em cujas obraspercebo a mesma 

proposta de questionamentodos arquivos coloniais, com suas produções que dão voz ao Outro 

subjugado. Minha leitura de Homem invisível, Linden Hillse The Man in 

MyBasementiluminou a relação do neo-arquivo com a chamada neonarrativa de escravidão 

pelos motivos que discuto a seguir.  

As neonarrativas de escravidão tiveram sua origem nas narrativas de escravidão, 

quesurgiram com a ascensão dos movimentos abolicionistas no final do século XVIII. Através 

destes arquivoseminentemente políticos, autores afrodescendentes começaram a questionar o 

sistema escravocrata por meio de narrativas que apresentavam uma imagem diferente daquela 

caricatural do escravo fujão e mau (EATON, 2012). Hawkins (2012) faz uma detalhada 

abordagem sobre os tipos de narrativas de escravidão: as primeiras, escritas por escravos 

africanos traficados pelo Atlântico (entre 1770 até a abolição da escravatura na Inglaterra e o 

tráfico de escravos em 1807), proporcionavam ao leitor um acesso à história não contada: a 

experiência do cativeiro, a diáspora forçada da África para as colônias nos hediondos navios 

negreiros, a brutalidade dos serviços nas lavouras e as eventuais fugas.  Nos EUA, estes textos 

                                                

30 Nesta mesma linha, Buonaiuto (2004, p. 11-12) sugere que uma panorâmica complexa do arquivo da África 
diaspóricaestá presente em TheAtlantic Sound, de Caryl Phillips (2001), obra que ela chama de  crônica histórica.  
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seguiam um padrão típico, e um dos temas recorrentes era a ênfase na saga rumo à libertação, 

que envolvia, frequentemente, a migração do escravo do Sul para o Norte, de um cenário rural 

para um urbano, “de uma total ausência de poder a um status de cidadão, e da falta de 

autoconhecimento à descoberta de uma identidade” (NAMRADJA, 2015, p. 10, trad. livre).  

A primeira narrativa de escravidão estadunidense a ganhar proeminência foi aobra 

autobiográfica de OludahEquiano, The InterestingNarrativeofthe Life 

ofOludahEquiano31(1789), vista como a narrativa de escravidão modelo.  Incidents in the Life 

of a Slave Girl, deHarriet Jacobs (1861), foi a primeira escrita por uma mulher; e 

provavelmente a mais famosa seja a autobiografia de Frederick 

Douglass32,Narrativeofthelifeof Frederick Douglass, publicada em 1845. 

Apesar de grandes produções terem surgido no cenário literário, elas 

foramnegligenciado e reputado como de pouca importância por vários anos, uma vez que sua 

credibilidade e autenticidade eram bastante questionadas(o que não causa espanto, já que seus 

autores eram ex-escravos). Contudo, em meados do século XX, na efervescência do 

Movimento pelos Direitos Civis, deu-se a retomada formal da tradição das narrativas de 

escravidão (LYSIK, 2004), desta vez com uma nova roupagem – a neonarrativa de escravidão 

– que, segundo Beaulieu (1999),  

 

[tornou-se] uma das mais importantes contribuições para a literatura 
americana do século XX.  Autores afro-americanos contemporâneos 
reconhecem a vitalidade do gênero, e em seus romances de ficção ou de 
ficção parcial, fazem explícitas referências à escravidão e ao destino dos 
escravos. (BEAULIEU, 1999 apud LYSIK, 2004, p.17, trad.livre). 

 
                                                

31Olaudah Equiano, africano escravizado aos onze anos de idade, na região que compreende a atual Nigéria e 
que, ao longo de sua vida, trabalhando como marinheiro, comprou sua liberdade. Equiano ou Gustavus (seu 
nome europeu) “[...] participou ativamente do movimento abolicionista na Inglaterra, deixou um texto escrito em 
inglês relatando sua vida desde o sequestro na África até a carta que enviou à Rainha pedindo a abolição da 
escravatura”. (CANTO, 2014, p.2). 
32 Esta é sua obra mais famosa, mas não a única.  O escritor publicou outros livros sobre a escravidão: The 
Heroic Slave(1852); My bondage and my freedom (1855); The Life and Times of Frederickk Douglass(1881), 
entre outros. 
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Enquanto as narrativas de escravidão clamavam pela abolição, as neonarrativaspõem 

em relevo o legado do sistema sobre os afrodescendentes, já que a abolição da escravatura não 

significa, absolutamente, o cancelamento de seus efeitos.  Como observado por Hawkins 

(2012, p.1, trad. livre) busca-se “direcionar o futuro, já que o passado não pode ser desfeito.” 

Para esta crítica, a escravidão foi um tema bastante presente em diversos momentos, desde o 

início do comércio no Atlântico, passando pela Guerra Civil, a Harlem Renaissance33, e os 

anos 1930-1940. Contudo, o auge das discussões começa justamente com o surgimento das 

neonarrativas nos anos 1960. Seus autores, grandemente influenciados pela atmosfera de 

mudança deste período, revisitavam o passado com suas obras, “não com uma nostalgia 

romântica”, mas para apresentar “uma análise crítica da história cujo objetivo era incendiar a 

resistência política.” (HAWKINS, 2012, p. 10-11, trad. livre). 

Diversos são os trabalhos que discutem a relevância das neonarrativas de escravidão 

para a literatura estadunidense (e, por que não dizer, mundial) assim como suas definições e 

até classificações (BELL, 1987; EATON, 2012; LIMA, 2012; LYSIK, 2004; NAMRADJA, 

2015; RUSHDY, 1997;VALDIVIESO, 2012).  Contudo, como já salientado, há que se optar 

por enfoques e conceituações que reflitam com clareza o(s) objetivo(s) da pesquisa. Assim, 

retomo agora o ponto de partida desta discussão com uma pergunta: qual a relação do neo-

arquivo com a neonarrativa de escravidão? E por que optar por este enfoque nesta tese?  

AshrafRushdy, um dos maiores críticos das neonarrativas de escravidão, as conceitua 

como  

 

                                                

33 Movimento cultural que ocorreu entre 1910 e (metade dos anos) 1930, centrado no Harlem (Nova York), que 
se tornou uma “meca cultural negra”. Considerado “a era de ouro da cultura afro-americana, com manifestações 
na literatura, música, teatro e artes”, e berço de nomes como Langston Hughes, Zora Neely Hourston, Louis 
Armstrong, Paul Robeson, por exemplo, que surgiram neste contexto efervescente. O movimento teve 
abrangência internacional, influenciando inclusive escritores negros de colônias africanas e do Caribe que 
viviam em Paris. (“Harlem Renaissance”. History online, 2019).  
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obras de ficção modernas ou contemporâneas, eminentemente voltadas para a a 

experiência ou os efeitos da escravidão [...], que apresentam escravos como 

narradores, protagonistas ou ancestrais[...]. (RUSHDY, 1997 apud LYSIK, 2004, 

p.19, trad. livre, meus grifos). 

 

Para ele, inegavelmente, a característica mais importante deste tipo de produção é o 

fato de ela apontar para as consequências socioculturais permanentes da escravidão. Logo, ao 

pensarmos em um sistema mercantil/colonial passado, cujos tentáculos se estendem até o 

presente, é fácil depreender que a memória é tão determinante, pois  “define a maneira pela 

qual valorizamos o passado, o que lembramos, o que escolhemos enfatizar e o que optamos 

por esquecer” (CHRISTIAN, 1980 apud LYSIK, 2004, p. 20, trad. livre);  Stepto (1985) 

aponta a lembrança  como um “dos mais expressivos traços das neonarrativas de escravidão” 

(STEPTO, 1985 apud LYSIK, 2004, p. 20, trad. livre). Já Lysik (2004) amplia este 

entendimento ao defender que conceitos centrais para as neonarrativas de escravidão são 

trauma34 e pós-memória (LYSIK, 2004, p. 20), este último definido por Marianne Hirsch 

(2001), sua criadora, como sendo 

 

a relação de filhos de sobreviventes de traumas coletivos ou individuais com 
as experiências de seus pais, experiências que eles lembram apenas como as 
narrativas e imagens com as quais cresceram, mas que são tão intensas, tão 
monumentais, a ponto de se tornarem suas próprias memórias. [...] A pós-
memória é uma potente forma de memória, precisamente porque sua ligação 
com seu objeto ou fonte é mediada não por reminiscências, mas por meio da 
representação, projeção e criação [...]. (HIRSCH, 2001, p. 9, trad. livre, grifo 
do autor). 

 

                                                

34 Do grego “ferida”, o termo tornou-se um conceito amplamente estudado na Psicanálise, inicialmente por Freud 
(1920), que o entendia no sentido de injúria, “algo vindo de fora e que produz um dano. No sentido psicanalítico, 
o trauma é decorrente de um afluxo excessivo de excitações que rompem o escudo protetor contra estímulos e 
que produzem uma marca indelével no aparelho psíquico.” (SEGANFREDO, 2008). Para Lacan (1964), trauma 
se configura na “entrada do sujeito no mundo simbólico; [...] não é um acidente na vida do falante, mas 
constitutivo da subjetividade’’; Ferenczi (1934) o conceitua como “o resultado de uma ação de um outro sobre 
aquele que é traumatizado.” (FAVERO, 2009, p.6).Entendo esta última definição como a mais adequada, ao 
considerarmoso trauma imputado pelo branco ao negro escravizado e sua descendência.   
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Embora não se refira diretamente à expressão pós-memória, Pollak (1992) avaliza a 

teoria de Hirsch ao admitir a possibilidade de uma memória herdada, uma “identificação ou 

projeção muito forte” com algum evento passado, por meio da socialização política ou 

histórica. Segundo ele, nem é necessário que um sujeito tenha um envolvimento real e pessoal 

com a situação, desde que a mesma tenha “tamanho relevo”, que seja praticamente impossível 

“saber se [ele] participou ou não [dela]”.  (POLLAK, 1992, p. 201). Como pretendo apontar 

em minha discussão, a pós-memória(ou a identificação muito forte com circunstâncias 

passadas)exerce uma influência determinante na vida de alguns personagens, marcados direta 

ou indiretamente pela escravidão.  

Julgo o vínculo da neonarrativa de escravidão com o arquivo como bastante concreto; 

entendo ser igualmente possível encadeá-la tanto à pós-memória quanto ao neo-arquivo, uma 

vez que, em minha leitura, determinados fatos descritos nos romances “preenchem os vazios 

da história” – coletiva, como apontado em Homem invisívele The Man in MyBasement, ou 

individual, como em Linden Hills35.  Os eventos associados à escravidão e seu legadoexpostos 

nos romances fazem conhecidas algumas vozes outrora silenciadas, que (re)contam histórias 

um dia mal contadas. As obras escolhidas para esta tese propõem esta visita ao passado, a 

escavação da memória, com vistas à ressignificação do presente.  

 

1.3 A saga do afro-americano desarquivada ou O arquivo sou eu: Homem invisível 

 

The study of the past has relevance to contemporary politics of 
change. 

(SCHWARTZ, 2006, p. 18). 
 

                                                

35 Entendo que os fatos coletivos apontados por Ellison – como os confrontos civis, e por Mosley, como o 
genocídio em Ruanda, por exemplo – apontam para a história tanto quanto fatos individuais, como os propostos 
por Naylor, ao expor os arquivos sombrios das Sra. Nedeed, que possibilitaram que Willa montasse um quadro 
completo e claro daquela família cuja origem se deu  a partir da compra e venda de escravos/parentes pelo 
primeiro homem da dinastia.    
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Na Introdução36 deHomem invisível, Ralph Ellisonconvida o leitor a um passeio pela 

história da criação de seu romance, revelando a motivação e as inspirações desta que é sua 

obra mais consagrada.  O autor entende que os conflitos político-sociais internos nos Estados 

Unidos sempre foram “guerras dentro de guerras” para o afro-americano, dada a necessidade 

de sua incessante luta por reconhecimento e afirmação de identidade (ELLISON, 2013, p.12), 

daí sua preocupação de não tornar seu livro “[...] mais um romance de protesto 

racial”(ELLISON, 2013, p.17).  Figurando ao lado de TheirEyesWereWatchingGod, de 

ZoraNealeHurston (1937), como um dos maiores representantes dasneonarrativas de 

escravidão, Homem invisível segue alguns dos pressupostos deste subgênero literário, como 

por exemplo, a migração do personagem do Sul para o Norte e a intensa busca por 

reconhecimento e afirmação de identidade.  Entretanto, o autor ambiciona por algo mais 

sublimee, consequentemente, mais complexo: o “estudo dramático de uma humanidade 

comparada” (ELLISON, 2013, p.17).  Para isso, ele percebe que precisaria criar um enredo e 

um protagonista que fugissem do lugar comum apresentado nas produções de ficção afro-

americana cuja maioria dos personagens negros 

 

era desprovida de profundidade intelectual. [...] figuras surpreendidas nas 
formas mais intensas de luta social, sujeitas às formas mais extremadas dos 
dilemas humanos, mas raramente capazes de articular os problemas que os 
torturavam. (ELLISON, 2013,p.18). 

 

Assim, ele tinha à sua frente o grande desafio de “dotar de eloquência seus personagens 

inarticulados”(ELLISON, 2013, p.18).O autor vence este desafio e cria não só um 

personagem de contornos psicológicos profundos, mas um enredo absolutamente 

contextualizado histórica, política e socialmente. Hawkins (2012) argumenta que as 

                                                

36 Título original: Invisible Man, publicado pela primeira vez em 1952. Edição utilizada nesta tese: Ed. José 
Olympio, 2013. 
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neonarrativas apresentam um diálogo que combina história com o intervalo de tempo dos anos 

1960 até os anos 1990, mas Ellison vai além. A saga do Homem Invisíveldesarquiva a história 

densa do afro-americano no solo estadunidense, não apenas nos anos 1950, mas antes e depois 

deles.   

O longo romance é narrado em primeira pessoa pelo Homem Invisível, o narrador sem 

nome, que é, ao mesmo tempo, arkhê e archon, arquivo e arconte da história de sua raça37. 

Sua caminhada é contada em flashback,e ele narra suas memórias em casa (na verdade, em 

um buraco urbano que ele habita), após se dar conta de seu papel e posição naquela sociedade: 

depois de longos anos de uma busca sem sucesso por reconhecimento e dignidade, ele 

finalmente admite sua invisibilidade.  Paradoxalmente, como reconhece o próprio autor, “a 

grande visibilidade gerou um não visível” (ELLISON, 2013, p.15, grifos do autor).  Com um 

tom de ironia, o protagonista nos informa que a natureza de sua invisibilidade não é física, 

mas social: 

 

Não é a minha invisibilidade exatamente uma questão de acidente 
bioquímico de minha epiderme.  A invisibilidade a que me refiro decorre de 
uma disposição peculiardos olhos daqueles com quem entro em 
contato.(ELLISON, 2013, p. 25, meus grifos). 

 

E é justamente ao confrontar sua invisibilidade que o protagonista chega ao fim de sua 

longa busca existencial: “[...]Antes, eu vivia na escuridão, na qual era perseguido, mas agora 

vejo.Iluminei a escuridão da minha invisibilidade”(ELLISON, 2013, p. 35, meus grifos).O 

personagem leva muito tempo (aproximadamente vinte anos) para atingir esta maturidade, e 

                                                

37 Um termo extremamente controverso, que recebeu, ao longo da história, diferentes definições, muitas das 
quais equacionadas a características fenotípicas, “morfológicas” (SANTOS, PALOMARES, NORMANDO e 
QUINTÃO, 2010, p. 122), como a cor da pele e do cabelo. Optei pelo entendimento de Hall (2003, p. 69), que se 
coaduna com os objetivos pretendidos desta tese. Segundo ele, a categoria raça “não é científica. [...][mas] é uma 
construção política e social. É a construção discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder 
socioeconômico, de exploração e exclusão [...].”  
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enfrenta um longo e árduo percurso, cheio de reveses e desilusões, durante o qual ele perde a 

inocência de sua juventude.  

No início do primeiro capítulo, o leitor é apresentado à escravidão, que entendo 

pertencer aos arquivos do mal, definidos por Derrida como os desastres que marcam a 

humanidade “dissimulados ou destruídos, interditados, desviados, recalcados” (DERRIDA, 

2001, p.7, grifo do autor).O protagonista é da Carolina do Sul e seus avós, ex-escravos, que 

um dia acreditaram em sua liberdade e na igualdade de condições – o que, para ele, agora, é 

uma grande falácia: “Há cerca de oitenta e cinco anos atrás, disseram a eles que estavam 

livres.E eles acreditaram naquilo.  Eles ficaram exultantes.” (ELLISON, 2013, p. 37, meus 

grifos). 

Entretanto, esta inocência começa a ser desconstruída por seu avô, “um cara estranho” 

(ELLISON, 2013, p.37), que, em seu leito de morte, se reconhece como um “traidor”. Para 

ele, a vida do homem negro era uma “guerra” e sua sobrevivência dependia do uso contínuo 

de táticas, definidasde acordo com De Certeau38 (2005, p. 101) como sendo “a arte do fraco”; 

a maneira de o subjugado burlar o sistema. Assim, o avô defende a total subserviência ao 

homem branco: “Quero que você os derrote de tanto dizer sim; [...] concorde com eles até a 

morte e a destruição, deixe-os engolirem você até vomitarem ou explodirem” (ELLISON, 

2013, p.38).O narrador assimila estas palavras e faz delas seu modus vivendi, a ponto de ser 

adorado por ser assim. Contudo, ele percebe algo de errado nesta postura, ainda que, neste 

momento, esta sensação não fosse completamente discernida por ele: “Na cidade, eu era 

elogiado pelos homens mais brancos do que lírios. Era considerado um exemplo de conduta 

desejável, exatamente como meu avô fora. E o que me intrigava era que o velho definia isto 

como traição.”(ELLISON, 2013, p.38). 

                                                

38 Este conceito será retomado e ampliado no Capítulo 3 desta tese. 
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Em seu discurso de formatura, sua fala sobre a humildade como a “essência do 

progresso”(ELLISON, 2013, p. 39) lhe rende um convite para palestrarem uma reunião de 

brancos poderosos da cidade.  Ao chegar lá, ele e outros colegas negros são humilhados e 

obrigados a lutar entre si, para deleite da plateia branca39 (ELLISON, 2013, p. 39).  No final, 

lhe é concedido o direito de discursar para um público alcoolizado e completamente 

indiferente às suas palavras, a não ser nos momentos em que elas ameaçavam a hegemonia 

branca: 

 

- Igualdade... 
- O quê? – berraram. 
- …social. 
Sons de desagrado encheram o ambiente. [...] Proferiam frases hostis contra 
mim. Mas eu não compreendia. [...] 
- [...] Queremos parecer dignos com você, mas você o tempo todo tem de 
saber seu lugar.(ELLISON, 2013, p.52, meus grifos). 

 

No poema “DinnerGuest: Me”40, Langston Hughes aponta, de maneira um tanto mais 

atenuada (mas bastante irônica)para o incômodo da presença afrodescendente em ambientes 

‘socialmente brancos’ 

 

Eu sei que sou o Problema Negro 
Sendo servido, jantando e tomando vinho 
Respondendo às perguntas usuais  
Que ocorrem à mente dos brancos [...] (HUGHES, 1965, trad. 
livre). 

 

                                                

39Tal deleite não experimentou a plateia branca que, em 04/07/1910, na cidade de Reno (Nevada), presenciou a 
vitória de Jack Johnson, um lutador afro-americano, e sua consagração ao título de Campeão Mundial de Box na 
categoria Peso Pesado.  Seu feito conferiu um senso de orgulho a seus irmãos de cor (à época duramente 
oprimidos pela Jim Crow), que foram “encorajados pelo fato de um afro-americano ganhar a competição e a 
maneira ousada pela qual Johnson visivelmente transgredia e arrogantemente zombava das convenções da 
América branca hegemônica.” (ALDERMAN, INWOOD e TYNER, 2018, p.228, trad. livre) 
40“I know I am/The Negro Problem/Being wined and dined/Answering the usual questions 
That come to white mind/Which seeks demurely/To probe in polite way/The why and wherewithal/Of darkness 
U.S.A/.–Wondering how things got this way/In current democratic night,/Murmuring gently/Over fraises du bois/ 
‘I’m so ashamed of being white’/ The lobster is delicious/The wine divine/ 
And center of attention/At the damask table, mine./To be a Problem on Park Avenue at eight/ Is not so 
bad./Solutions to the Problem/ Of course, wait.”(HUGHES, 1965). 
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O convidado (o próprio poeta ou uma personificação do afro-americano?) se vê como 

um problema não apenas naquele contexto, mas na própria nação.  A hipocrisia da sociedade 

é, em minha leitura, o ponto alto do poema, assim como na reunião promovida pelos ‘brancos 

de respeito’, que concederam ao Homem Invisível a grande ‘honra’ de estar em meio a eles. 

É difícil acreditar que, mesmo diante de atitudes tão claramente preconceituosas por 

parte dos brancos, o protagonista não entendesse o abismo social que os distanciava;  ele 

parece não querer enxergar o véu vislumbrado por Du Bois (2006), que o separava daqueles 

homens. O sociólogo e ativista relata que, apesar de perceber-se ‘diferente’, e reconhecer a 

existência de um imenso véu, a princípio, ele também preferia não ultrapassar seus limites, até 

constatar que o véu não apenas segregava, mas também determinava destinos:  

 

[...] eu era diferente dos outros; [...] separado do seu mundo por um imenso 
véu. Eu tive, daí por diante,vontade nenhuma de rasgar aquele véu e cruzá-
lo. Coloquei-me por detrás dele com indiferença e vivi acima dele em uma 
região de céu azul e grandes sombras que vagavam. [...] Mas, com o passar 
dos anos, a tênue indiferença desvaneceu; porque as palavras pelas quais eu 
ansiava e as espetaculares oportunidades eram deles, não minhas.(Du Bois, 
2006, p.8, trad. livre, meus grifos). 

 

Inegavelmente, a admissão de uma diferença baseada em premissas como a cor, por 

exemplo, dado seu absurdo, não é indolor e, às vezes, negá-la poupa o sujeito da 

confrontação, ainda que por um tempo. Para o escritor indiano MadanSarup (1930-1993), que 

não se via como negro41, admitir-se como diferente está ligado a uma reflexão sobre questões 

associadas à raça (SARUP, 1996). 

A ignorância, para o Homem Invisível foi, temporariamente, uma dádiva.  Como 

prêmio por seu ‘bom comportamento’, ele ganha uma pasta de couro, contendo um envelope 

com uma bolsa de estudos para uma faculdade estadual de negros. O que lhe soou como uma 

                                                

41 Sarup relata que sua constatação aconteceu quando uma amiga, que ele recebera para jantar, o surpreende com 
o seguinte comentário: “esta é a casa de um homem branco.” (SARUP, 1996, p.xiii, trad. livre). 
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grande oportunidade era, na verdade, o início de suas agruras, e, ao mesmo tempo, de sua 

libertação. Porém, antes de sua partida, seu avô falecido lhe aparece em sonho (como uma voz 

profética), alertando-o sobre a realidade que o aguardava.  No sonho, o avô manda-oabrir o 

envelope que estava na pasta e lê-lo “bem alto”.  A mensagem era sombria e debochada: “A 

Quem Interessar Possa” [...], “Ponha Este Pretinho Para Correr Daqui.”42(ELLISON, 2013, 

p.54) O protagonista então acorda com a gargalhada do velho nos ouvidos. O real significado 

deste sonho, que se repete ao longo dos anos, só é compreendido muito mais tarde. 

Culler (1997) observa que a literatura tem apontado, cada vez mais, para os aspectos 

sócio-político-culturais que nos cercam, e que as narrativas, mais especificamente, têm 

observado a história da construção identitária dos personagens “definidas a partir da 

combinação de seu passado, suas escolhas e as forças sociais que agem sobre eles”; e ele 

questiona justamente o poder dos personagens sobre suas histórias: “Eles conduzem o seu 

destino ou são conduzidos por ele?” (CULLER, 1997, p.110, trad. livre).  Em sua trajetória, o 

protagonista enfrenta tantas e tão árduas lutas ao se deparar com o legado da escravidão, que 

esta pergunta certamente persegue o leitor ao longo da leitura do romance.  

Como já mencionado, a proposta de Ellison é ousada e, uma vez que reconhece não 

ser o único a refletir sobre o que Du Bois (2006) descreveu como o “problema da cor”, ele 

tinha diante de si o grande desafio de abordar o tema por meio de um enredo e de um 

protagonista de contornos profundos, que provocassem o leitor. Para isso, o autor teria “[...] 

de proporcionar a elealgo de uma visão do mundo, dar-lhe uma consciência em quesérias 

questões filosóficas pudessem ser levantadas”. (ELLISON, 2013, p.21).  Ele entende que a 

                                                

42 No filme Corra! (Get out!2017; dir. Jordan Peele), é também um negro, Andrew Logan (Keith Stanfield), que 
dá este recado a seu irmão de cor: sem saber, Chris Washington (Daniel Kaluuya), o protagonista, corre um 
grande risco em uma reunião na casa de sua suposta namorada branca, Rose Armitage (Allison Williams), e é 
alertado por Logan, que já havia se tornado refém da bizarra trama.  O filme, um thrillerque aborda de maneira 
imprevisível as questões raciais, recebeu, entre outros prêmios, o Oscar de Melhor Roteiro Original. 
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presença de estereótipos seria inevitável, pois eles se inserem nos arquivos da História do 

afro-americano 

 

[...]Precisaria, acima de tudo, abordar estereótipos raciais como fato 
consumado do processo social e, ao mesmo tempo em que apostasse na 
capacidade de o leitor compreender a verdade ficcional, revelar a 
complexidade humana que se pretende ocultar com os 
estereótipos.(ELLISON, 2013, p. 21, meus grifos). 

 

O Homem Invisível não apenas encontra os estereótipos ao longo de sua caminhada, 

mas acaba assumindo, ele mesmo, papéis estereotipados, até seu entendimento ser 

descortinado.  

 

1.3.1 O MOTORISTA SONHADOR 

 

No fim de um de seus últimos anos na faculdade, o Homem Invisívelrecebe a 

incumbência de dirigir para o Sr. Norton, milionário branco, filantropo, e um dos fundadores 

da faculdade, e encara a tarefa como uma oportunidade de promoção, desde que mantivesse 

sua subserviência: “Evidentemente, eu sabia que ele era um fundador, mas também sabia que 

era conveniente incensar as pessoas brancas e ricas.  Talvez ele me desse uma gorjeta 

grande, ou um terno, ou mais um ano de bolsa de estudos.” (ELLISON, 2013, p.59, meus 

grifos). Sua inocência e necessidade de aprovação eram tão inculcadas que, em uma conversa 

com o milionário, o protagonista chega a se identificar com ele, por achar que “estava 

compartilhando um mundo extraordinário” (ELLISON, 2013, p. 60).  Entretanto, este mundo 

almejado logo desmorona, pois sua atuação como motoristanão lhe rende os louros desejados: 

a pedido do milionário, o rapaz leva-o para uma região além da senzala, localizada nos 

arredores da faculdade, local habitado por uma comunidade negra pobre, a sua atitude lhe 

acarreta sérias consequências.   
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Andando por aquela região ‘proibida’, o jovem e o milionário conhecem Jim 

Trueblood, um negro acusado de violentar e engravidar a própria filha. A história causa, ao 

mesmo tempo, horror e fascínio ao homem branco que se detém longamente no lugar, 

ouvindo o relato do negro.  Ao deixar o local, o sr. Norton sente-se mal e pede ao rapaz que o 

leve a algum lugar onde ele pudesse tomar uma bebida.  Oprotagonistaleva-o ao Golden Day, 

um prostíbulo frequentado exclusivamente por negros – uns bêbados, outros loucos. Depois 

de presenciarem uma série de confusões no local, o sr. Norton é confrontado de maneira 

bastante incisiva porBurnside, ex-médico, que atuara na Primeira Guerra Mundial.  O 

interessante é que o veterano, considerado mentalmente incapaz,enxerga e expõe uma 

realidade que tanto o protagonista quanto o milionário (e os demais frequentadores do local) 

fazem questão de ignorar; suas palavras são contundentese, assim como as do avô do Homem 

Invisível, proféticas: 

 

–  O senhor veja – disse, voltando-se para o sr. Norton –, ele [o protagonista] 
tem olhos e ouvidos, e um bom nariz africano achatado, mas deixa de 
compreender os fatos simples da vida. [...] Um zumbi ambulante! É 
invisível.[...] Vocês não podem ver, ouvir ou sentir o cheiro da verdade do 
que vocês veem – [...] E o rapaz, esse autômato, foi feito do próprio barro da 
região e vê muito menos que o senhor. [...] nenhum dos dois pode ver o 
outro. Para o senhor, ele é uma marca na ficha das suas realizações, uma 
coisa, e não um homem; [...] uma coisa negra e amorfa.  E o senhor,com 
todo o seu poder não é um homem para ele, masum deus, uma força.Ele 
obedecerá às suas ordens, e, por esse motivo, sua cegueira é seu principal 
trunfo.  (ELLISON, 2013, p. 111;112, meus grifos). 

 

O discurso do veterano incomoda profundamente tanto ao milionário quanto ao jovem, 

por motivos distintos: o sr. Norton, apesar de ser um dos mantenedores da faculdade, 

carregava um racismo velado, traduzido em atitudes e palavras subliminares; e o Homem 

Invisívelconsiderava aquela uma afronta a um homem ‘bom e gentil’, que estendera “a mão 

de sua benevolência para nos tirar, gente pobre e ignorante, do lodo da escuridão” (ELLISON, 

2013, p.116).  Para os frequentadores, o sr. Norton é um “Thomas Jefferson”, “John D. 
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Rockfeller”, “Messias”, “Criador” (ELLISON, 2013, p.95-96-97); Burnside é o único 

quequestiona esta visão do poder e superioridade do homem branco, profundamente arraigada 

em todos os demais naquele lugar. Este posicionamento, arquivo ideológico da crença 

etnocêntrica da superioridade do homem brancofoi, como apontado por Gomes(2009) 

fundamental para “[...] a preservação do escravismo colonial e, posteriormente, à exclusão 

socioeconômica de grande parcela populacional, mantida nos níveis mais baixos da 

sociedade.” Assim, “o poder, em suas diversas esferas, estava destinado aos anglo-saxões e 

seus descendentes.” (p.56, p. 155). 

Na volta para o campus, o protagonista precisa encarar o Dr. Bledsoe, diretor da 

faculdade – negro, rico, “um líder da sua gente” – que, contrariando as expectativas da época, 

“[...] tornara-se de maior importância no mundo do que a maioria dos homens brancos do sul.  

Estes podiam rir dele, mas não podiam ignorá-lo” (ELLISON, 2013, p. 118). O diretor é mais 

um estereótipo apresentado por Ellison: um negro abastado, influente, que entendia ser 

imprescindível bajular os brancos para atingir seus objetivos.  Ele, porém, não tem a inocência 

do protagonista, e também não hesita em prejudicar seus irmãos de raça para manter-se no 

poder: “Mas ocupei o meu lugar [...] e farei todo negro do país ser pendurado em um galho de 

árvore, se isso servir para me manter onde estou.” (ELLISON, 2013, p.157-158). Essa fala é 

chocante e remete a um arquivo sombrio e, para muitos, vergonhoso da escravidão: o fato de 

os africanos vítimas de guerras tribais terem sido escravizados e vendidos por seus próprios 

conterrâneos.Em seu documentário sobre a civilização africana e a história, Henry Louis 

Gates Jr., seu criador, confronta a audiência ao mencionar a participação dos africanos no 

tráfico de escravos, “um fenômeno inimaginável para aqueles que apelam para a solidariedade 

racial em termos românticos, ou à noção da África como um lar incondicional” (JOHNSON, 

2014, p. 163, trad. livre). Ao que parece, o diretor da faculdade não teria pudores em vender 

um irmão, caso isto lhe assegurasse sua posição.   
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Ao ser informado pelo sr. Norton sobre os incidentes no trajeto, o diretor expulsa o 

protagonista da faculdade, insultando-o, chamando-o inclusive de crioulo: “Era como se ele 

me batesse. [...] Ele me chamara daquilo43...” (ELLISON, 2013, p. 154,grifo do autor).Pior 

ainda, ele o acusa de ter “arrastado a raça inteira para a lama”, por ter falhado em servir a um 

“dos nossos melhores amigos brancos, um homem que podia fazer a sua prosperidade” 

(ELLISON, 2013,p.155). Para afastá-lo completamente dali,o diretor engana o jovem, 

enviando-para Nova York44, “a fim de preservar sua dignidade e seu dinheiro”, (ELLISON, 

2013, p. 159), e dá a ele cartas de recomendação seladas, dirigidas a homens brancos“com 

nomes impressionantes” (ELLISON, 2013, p. 164). O jovem deixa a faculdade, lugar onde ele 

“possuía a única identidade que já havia conhecido” (ELLISON, 2013, p. 116) e parte em 

uma nova jornada, caminhando, sem saber, ao encontro consigo mesmo, mas isto lhe custaria 

tempo e dores.   

 

1.3.2 ONEGRO SULISTA EM NOVA YORK: DE OPERÁRIO DE FÁBRICA A HERÓI DA RAÇA 

 

Chegando a Nova York, o protagonista instala-sena Casa do Estudante (um albergue 

no Harlem), cheio de expectativas, e ansioso por apresentar as cartas o mais rápido possível.  

Uma única resposta concretavem do escritório do Sr. Emerson45, onde o narrador é recebido, 

sem saber, pelo filho do dono. Para sua decepção, o rapaz lhe revela o verdadeiro conteúdo da 

carta de Bledsoe, que o apresentava como escória, um ex-aluno irresponsável e não confiável, 

que jamais seria readmitido à faculdade.  A carta de recomendação era, na verdade, uma carta 

de destruição. A profecia do avô começava a se cumprir. O impacto da revelação lhe gera um 

                                                

43 Em inglês, nigger, que tem conotação mais forte do que ‘crioulo’.  
44Aqui, Ellison aponta para a Grande Migração, ocorrida entre os anos 1915 e 1960, na qual aproximadamente 
cinco milhões de afro-americanos sulistas se deslocaram para cidades do Norte e do Oeste, em busca de 
melhores oportunidades.  (“Great Migration-1915-1960”/online). 
45Referência a Ralph Waldo Emerson, poeta americano, um dos grandes representantes do Transcendentalismo.  
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primeiro sinal de despertamento e o protagonista entende que a dor era iminente e a 

transformação inevitável(ELLISON, 2013, p. 206). 

O jovem Emerson oferece ao Homem Invisível duas propostas de emprego, ambas 

estereotipadas: uma, como seu criado (o sempre presente subarquivo do serviçal, lacaio) que 

ele recusa; a outra, em uma fábrica de tintas, emprego tipicamente ocupado por negros, que 

ele decide aceitar.  Mas sua passagem pelo lugar é breve e conturbada: após uma série de 

incidentes, mal-entendidos e uma briga, ele se acidenta na explosão de uma caldeira. Levado 

para o hospital da fábrica, o protagonista passa por um ‘tratamento’ torturante, tanto física 

quanto emocionalmente. Os médicos, declaradamente racistas, discutem, em meio a uma 

sessão de eletrochoques, se deveriam lobotomizá-lo ou castrá-lo (numa clara referência à 

mítica sexualidade ‘selvagem’ do negro e ao pavor que ela causa no homem branco).  

Este evento é mais um degrau na escalada rumo ao seu autoconhecimento.  Antes de 

ser liberado, ainda na máquina do hospital, ele reflete sobre seu objetivo de vida e vê em si 

mesmo o obstáculo a esta realização: “[...] eu queria liberdade e não destruição. Era exaustivo 

pois [...] havia uma única irregularidade constante – eu mesmo.”(ELLISON, 2013, p. 252, 

meus grifos). A dupla consciência o faz entender que a exclusão do negro é um 

dossubarquivosda escravidão, que sempre se abre teimosamente. A partir de agora o narrador 

seria “um novo homem” (ELLISON, 2013, p.254), pois já não temia os homens importantes, 

uma vez que finalmente começara a confrontar as limitações de seu espaço.  

Ao sair do hospital, “com a cabeça clara, bastante clara” (ELLISON, 2013, p. 259), 

mas absolutamente fraco, ele é socorrido por Mary Rambo, uma senhora negra, também 

sulista, pobre, que o abriga em sua casa.  Ali, o rapaz tem um período de relativa tranquilidade 

pois, mesmo quando o dinheiro de sua indenização acaba, ela não lhe cobra.  Mary vê no 

rapaz um líder e sugere que ele aja em prol da raça, advertindo-o a não se corromper: “Vancê 

tem que chefiá e tem que lutá, e nos levá um pouco mais alto. [...] são os do sul que precisam 
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fazê isso, eis que conhece o fogo e não se esqueceu de como estão debaixo. [...] Não deixe 

esse Harlem pegávancê. Não se corrompa.” (ELLISON, 2013, p.262-

263).Concomitantemente, desenvolve-se nele uma grande inquietação e revolta; 

questionamentos, até então sequer imaginados, começam a surgir. O véu da cor já é percebido 

e um chamado à ação começa a ecoar alto em sua alma: “E a obsessão com minha identidade. 

[...] Em algum lugar, [...] um borrão de ira negra se incandescia [...]. E quanto mais 

ressentido eu me tornava, mais me voltava o antigo impulso de fazer discursos.”(ELLISON, 

2013, p.266-267, meus grifos). 

Outro sinal de mudança na busca por sua identidade vem com a aceitação de sua 

origem sulista, que até então lhe envergonhava. Hábitos gastronômicos, como por exemplo, 

comer batatas doces na rua (típico do Sul), agora já não são evitados, mas reconhecidos como 

“marcas de nascença”, das quais ele não iria mais se envergonhar: “Sou o que sou!” 

(ELLISON, 2013, p.273). Com esta nova postura, surge também a empatia (até então 

inexistente)para com seus irmãos de cor. O seu prévio distanciamento – e até raiva – dos 

negros, a quem ele via como “um povo de belzebus!” (ELLISON, 2013, p.190), será 

gradativamente substituído pela ação em seu favor.  

 

1.3.3UM NOVO BOOKER T. WASHINGTON? 

 

Ao deparar-se com a cena dodegradante despejo de um casal de negros idosos de seu 

apartamento, conduzido por oficiais de justiçabrancos, o rapaz reage.  A pobreza dos móveis, 

a fragilidade e impotência do casale as palavras da anciã lhe chamam a atenção: “Vêm aqui 

apenas pisar, arrancar sua vida pelas raízes e jogá-la para o alto” (ELLISON, p. 277, meus 
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grifos) – este desenraizamento46, aqui assinalado por Ellison, é um dos subarquivosmais 

eloquentes da escravidão. 

Uma multidão de testemunhas, negros em sua maioria, decide atacar os brancos, na 

tentativa de impedir o despejo. É nesse momento, em meio a uma avalanche de pensamentos, 

que o Homem Invisívelinicia seu primeiro discurso acalorado, no qual enaltece o caráter 

“cumpridor da lei, e de ira vagarosa” do povo negro (ELLISON, 2013, p. 282).  O conflito, 

entretanto, torna-se ainda mais violento e é reprimido pela polícia. O narrador foge, mas é 

seguido por um homem branco que o aborda, elogiando-o pelo discurso “eficaz” (ELLISON, 

2013, p. 296).  Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a intervir no despejo, ele 

responde, apontando para sua origem, que todos (os afrodescendentes) haviam sido “tostados 

no mesmo forno”(ELLISON, 2013, p. 298, meus grifos). Percebendo que a consciência de 

pertencimento à raça estálatente no rapaz, o homem branco o convida a entrar para a sua 

“organização”, alegando que ele é“um porta-voz do seu povoe tem o dever de trabalhar no 

interesse dele” (ELLISON, 2013, p. 298). A princípio, o Homem Invisívelrejeita a proposta, 

mas, diante de suas necessidades, aceita o emprego, o que mudariasua vida completamente 

mais uma vez. Sua posição na “Irmandade”47 (constituída por brancos, em sua maioria) daria 

ao protagonista um bom salário, mas exigiria, entre outras coisas, que ele se desligasse de 

qualquer vínculo com seu passado (inclusive laços familiares) e recebesse um novo nomee, 

consequentemente, “uma nova identidade”(ELLISON, 2013, p.312-313). Assim, como 

proposto por Candau (2011),  

 

a mudança de nome é com frequência uma prova real para o sujeito cuja 
identidade se vê, ao mesmo tempo, ameaçada e colocada em questão. [...] O 

                                                

46 Este é mais um dos tópicos basilares para esta pesquisa, e será retomado no Capítulo 2.  
47 A ideia de comunitas ou brotherhoodatravessa o caminho do protagonista de Ellison, “em formato de 
organização ideológica imbuída de princípios contíguos ao Partido Comunista Americano no período pós 1929.” 
(AZEVEDO, 1999, p. 99, trad. livre) Segundo sua biografia, o próprio autor envolveu-se com o Partido 
Comunista em seu país nas décadas de 1930 e 1940.  Com o tempo, desiludiu-se e afastou-se. (MILLS, 2011). 
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nome próprio [...] é uma forma de controle social da alteridade ontológica do 
sujeito ou da alteridade de um grupo.  Essa forma de controle não objetiva 
reduzir essa alteridade, mas, em certos casos, restaurá-la.  (CANDAU, 2011, 
p.69-67). 

 

Este apagamento de identidade e laços familiares é mais uma das sequelas na vida 

daqueles que cruzaram o oceano na diáspora forçada pelo regime escravagista colonial, e de 

seus descendentes.  

Para cumprir seu objetivo – levar os oprimidos à ação – a irmandade precisa de um 

líder, o que esclarece o motivo da contratação do narrador: “- [...]Você gostaria de ser o novo 

Booker T. Washington48?” (ELLISON, 2013, p. 308-309).Com sua nova identidade, o 

protagonista incorpora mais um estereótipo do afro-americano: o do líder ativista, redentor, 

libertador de sua raça do jugo do branco opressor. Seus discursos inflamados animam o povo; 

incendeiam as almas da gente negra.  Para ele, a tarefa de seus irmãos é a de se tornarem 

indivíduos, e terem seus direitos assegurados: “A consciência de uma raça é a dádiva de seus 

indivíduos que veem, avaliam, registram...”(ELLISON, 2013, p. 355).  Sua reflexão remete a 

Du Bois e sua percepção sobre a consciência dupla, o sentimento/luta de ser, ao mesmo 

tempo, africano e americano, e não desfrutar dos direitos de sua cidadania e, por isso, viver 

em um eterno conflito: “duas almas, dois pensamentos, duas lutas irreconciliáveis; dois ideais 

que lutam em um corpo negro” (DU BOIS, 2006, p.9, trad. livre).  

Apesar da desconfiança e da lembrança da profecia de seu avô, o Homem 

Invisívelentende sua participação na irmandade como sua grande chance de “ser mais do que 

um membro da raça”. (ELLISON, 2013, p.355).O narrador então se devota totalmente à 

organização e vê sua influência aumentar junto à comunidade negra; ele agora já não era um 

                                                

48Grande líder negro, ex-escravo, nascido na Virgínia(1856-1915). Educador, autor, orador, foium dos líderes 
mais proeminentes da comunidade negra estadunidense entre 1890 e 1915. Foi também fundador e presidente do 
Tuskegee Normal and IndustrialInstitute(atualmente, Tuskegee University). Defendia que era utópico imaginar 
que os negros teriam acesso a empregos de “colarinho branco” e que, assim, eles deveriam empregar suas 
habilidades na classe trabalhadora, o que poria um fim às desigualdades políticas e socias.  Sua proposta 
“modesta e gradual” foi mais tarde confrontada por W.E.B. Du Bois. 
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anônimo, mas “acostumara-se a ser apresentado como herói” (ELLISON, 2013,p.358).  

Entretanto, seu desejo de visibilidade social o entorpece temporariamente e o rapaz não 

percebe a manipulação a que está sendo submetido: “–[...] Diga o que o povo quer ouvir, mas 

diga-o de tal modo que ele faça o que queremos.”(ELLISON, 2013, p. 360, meus grifos). 

Em sua trajetória, o Homem Invisível conhece outros membros da irmandade, alguns 

dos quais negros, que, conscientemente ou não, foram peças importantes para seu 

despertamento.Um deles, o irmão Tarp, ex-presidiário, manco, simplório, lhe presenteia com 

um objeto inusitado, que “tinha um bocado de significado”: o elo partido da corrente que o 

prendera por quase vinte anos, símbolo incontestável da escravidão, para ajudá-lo a lembrar-

se contra o que eles realmente lutavam (ELLISON, 2013, p. 388).  O outro é TodClifton, 

também orador no Harlem, ooposto do irmão Tarp: jovem, “muito negro e muito bonito”, 

elegante, “feições cinzeladas em mármore negro [...]”; uma “face afro-anglo-saxônica” 

(ELLISON, 2013, p.363-364), tão entusiasmado com sua missão quanto o narrador.  

Em uma determinada manifestação, o protagonista e Cliftonsão confrontados e 

atacados fisicamente por Rás49, o Exortador, e seus seguidores, radicalmente opostos à união 

de brancos e negros, e adeptos da violência (praticamente proibida pela irmandade, que 

optava por um approach intelectual e ideológico). O líder radical tem um problema de dicção, 

é truculento, inculto; o estereótipodo negro bestial, selvagem, visão típica do discurso 

colonialista, para o qual não-europeus (e mulheres)são “parte da natureza, [...] carentes de 

liderança e orientação, [...]; incultos, ou por outro lado, perigosos, traiçoeiros, selvagens, 

ameaçadores, irracionais, quase animais, malignos, imprevisíveis.” (CARR, 1984apud 

LOOMBA, 1998, p.45, trad. livre).  É Rás quem desarquiva sua origem e os exorta a enxergar 

                                                

49 O nome do personagem (na verdade, um título) remete ao rastafarismo, movimento destinado “àquele espaço 
politizado mais amplo, de onde poderia falar por aqueles [...] despossuídos pela independência. [O movimento] 
se representou como um retorno. Mas aquilo a que ele nos retornou foi a nós mesmos. Ao fazê-lo, reproduziu a 
África novamente – na diáspora”.  (HALL, 2003, p. 43, grifos do autor). 
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a realidade, por meio de uma fala que apresenta a África como “[...] o significante, a 

metáfora, para aquela dimensão da nossa sociedade que foi maciçamente suprimida, 

sistematicamente desonrada e incessantemente negada.” (HALL, 2003, p.41):  

 

- Caala! [...] voucê é neglo, cala. [...] Plu que voucê está no meio dessa gente 
blanca? [...] Somos filhos da Mama Aflica [...] Voucê é neglo, NEGLO! [...] 
Voucê tem o cabelo ruim! Voucê tem os lábios glossos! Eles dizem que você 
fede! Eles odeiam você, cala! Você é aflicano, AFLICANO! [...]  
- Vamos embora, o homem é doido – disse eu, puxando-lhe o braço. 
- Eu, doido, cala! Você chama a mim de doido? Olhe voucês dois e olhe pala 
mim: é isso a sanidade? É essa a consciência [...]?  Pelo que vocês caem? 
[...]  
-  O que é o passado de voucês e pala onde vão?  (ELLISON, 2013, p. 371-
372-375, grifos do autor). 

 

Rás entende que homens como o protagonista e seu amigo se vendem aos brancos e 

uma das moedas de troca são “as mulheles fedidas” brancas (ELLISON, 2013, p.372).  

Efetivamente, affairscom mulheres brancas fazem parte da trajetória do narrador: Emma, 

amante de Jack, o olha com cobiça: “Talvez ela queira me ver suar alcatrão de hulha, tinta, 

graxa de sapato, grafite. O que era eu, um homem ou um recurso natural?”(ELLISON, 2013, 

p.307); umaoutra mulher rica, casada, evoca o estereótipo do negro sexualmente viril, voraz e 

perigoso50ao confessar a ele que o rapaz produzia nela sensações ambíguas: “- Você me dá 

uma grande sensação de segurança, embora [...] eu deva confessar que também me deixa com 

medo. É tão poderoso, tão, tão primitivo![...]”(ELLISON, 2013, p. 410-411, grifo do autor).  

A ênfase da mulher em primitivo deixa claro o seu distanciamento; para ela, o protagonista é o 

Outro que atende perfeitamente às suas necessidades; assim como para a irmandade – e para a 

sociedade colonial escravocrata do passado – ele é apenas uma ferramenta utilizada 

                                                

50O arquivo do negro como sexualmente ameaçador à mulher branca permeia tanto o imaginário coletivo como a 
Literatura há tempos, como sugere Shakespeare, com os personagens teatrais Otelo (Othello, 1604), Caliban 
(The Tempest, 1611) e Aaron (Titus Andronicus, 1593), por exemplo.   Na literatura dos EUA, cabe lembrar 
Native Son, de Richard Wright (1940), romance ambientado nos anos 1930, em que o protagonista Bigger 
Thomas mata, acidentalmente, a filha do patrão de sua mãe, desencadeando uma verdadeira tragédia afro-
americana, em que ocorre um equívoco atrás do outro, a partir do momento em que a comunidade assume que o 
jovem estuprara Mary antes de matá-la.  
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temporariamente, com vistas a um proveito próprio. Um tempo depois, mesmo suspenso da 

organização, o narrador ainda se envolve com Sybil, casada com um “dos maiorais” da 

organização (ELLISON, 2013, p. 509), que o vê como um “negão de peso” (ELLISON, 2013, 

p. 515) e lhe pede para violentá-la. Ao apontar para estes relacionamentos, Ralph Ellison está 

não apenas sinalizando a hipocrisia da sociedade, como remetendo o leitor às antigas senzalas 

e casas grandes, onde os ‘respeitados’ senhores de engenho faziam de escravas seus objetos 

sexuais, ao mesmo tempo em que proferiam severos discursos racistas.  Muitos foram os 

casos de filhos bastardos, gerados por estas relações e não reconhecidos por seus pais.   

Relações interraciais, socialmente malvistas nos Estados Unidos51são expostas por 

autores em suas obras, assim como os perigos daí advindos. Em sua peçaDutchman, 

AmiriBaraka (1964) mostra o entusiasmo inocente do afro-americano Clay por Lula, uma 

loura voraz, insana, que ele encontra no Metrô.  Sua falha em perceber o tom racista do 

discurso desconexo da mulherlhe custa a vida.  Ao contrário de Clay, entretanto, o narrador de 

Homem invisíveldesperta de seu sonho a tempo de não naufragar em sua busca existencial. As 

mulheres servem-se dele, mas ele se vinga dos brancos, servindo-se delas.  

 

 

 

 

1.3.4 “E CONHECEREIS A VERDADE E A VERDADE VOS LIBERTARÁ”52 

  

                                                

51 No final do séc. XIX os casamentos interraciais eram ilegais na maioria dos estados dos EUA, mas “depois da 
Segunda Guerra Mundial, as leis começaram a mudar na medida em que soldados dos Estados Unidos se 
casavam com mulheres japonesas e que o movimento pelos direitos civis começava a questionar normas 
discriminatórias nos tribunais. Em 1967, a Suprema Corte determinou que todas essas leis eram 
inconstitucionais, embora o Alabama somente tenha revogado as suas em 2000.”  (LOBE, 2005, p.1). 
52 João 8:32 
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 Com o passar do tempo, e bastante frustrado, os ideais da irmandade começam a 

desvanecer diante do narrador e ele finalmente desperta de seu sonho, carregando um grande 

peso de culpa: “Todo o nosso trabalho fora muito pequeno, e nenhuma grande mudança 

ocorrera.Estivera tão fascinado pelo movimento, que me esquecera de avaliar o que ele 

estava produzindo. Estivera sonhando, adormecido.”(ELLISON, 2013, p.440, meus grifos).O 

desaparecimento do irmão Tarp e a morte de Clifton, tratada com total descaso pela 

organização, são decisivos para o encerramento de sua ‘promissora’ carreira na irmandade.   

Sua eloquência e dedicação à causa o tornaram um grande orador e, apesar de se ver apenas 

como “uma peça da engrenagem numa máquina”, o Homem Invisível havia extrapolado os 

limites permitidos ao se tornar “o primeiro do povo negro “a atrair a atenção para si.” 

(ELLISON, 2013, p. 395-396), a sua voz precisava ser silenciada, o que os membros fazem de 

comum acordo, acusando-o de “oportunista” (ELLISON, 2013, p. 398).E, por mais estranho 

que possa soar, não são apenas os brancos que se importam com sua proeminência; até 

mesmo alguns negros, mais uma vez, se colocam contra o protagonista (fato que nos remete à 

sua própria conduta anterior). Agora, entretanto, ele se posiciona, ainda que isto não mude o 

rumo dos acontecimentos.As duras palavras que lhe são dirigidas o ajudam a discernir ainda 

mais a verdade: “–Você [...] não foi contratado para pensar. Você esqueceu isso?”[...] “- 

agora eu sei onde estou – [...] – e com quem.” (ELLISON, 2013, p. 463, meus grifos). 

Hambro, seu tutor na irmandade reitera tudo o que ele ouvira a vida inteira, sem entender: 

“[...] não temos de nos preocupar com a agressividade dos negros. [...] Na verdade, temos de 

abrandar sua marcha, para seu próprio bem. É uma necessidade científica.”(ELLISON, 

2013, p. 496-497,meus grifos).  Estas palavras desarquivam a imagem de inferioridade 

imputada ao negro, que, por isso, deveriaser conduzido, como um tipo de propriedade, 

exatamente como nos tempos da escravidão. Contudo é justamente ao confrontar esta 

ideologia, que se apresentara a ele tantas vezes ao longo dos anos (ora sutil, ora 
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explicitamente), que o narrador abre seus arquivos, confronta suas memórias mais dolorosas e 

se reconcilia com seu passado: 

 

Era tudo um embuste, um obsceno embuste! [...] comecei a aceitar o meu 
passado e, enquanto o aceitava, senti as lembranças que jorravam dentro de 
mim.  Imagens das humilhações passadas bruxuleavam pela minha. [...]   
Eram o que sou, e me definiam.  [...] Aqui, pensei, eu achara que eles me 
aceitavam por sentirem que a cor não fazia diferença alguma, quando, na 
realidade, não fazia nenhuma diferença pelo fato de eles não verem nem a 
cor, nem os homens.[...] Eu era simplesmente um material, uma fonte natural 
a ser utilizada. Eu passara do arrogante absurdo de Norton e Emerson para o 
de Jack e da irmandade, e tudo resultava no mesmo – à exceção de que eu, 
então, reconhecia minha invisibilidade.(ELLISON, 2013, p.500-501, meus 
grifos). 

 

Esta retrospecção lhe torna possível “suportar a duração: juntando os pedaços do que foi 

numa nova imagem que poderá talvez ajudá-lo a encarar sua vida presente”. (CANDAU, 

2011, p.15). 

O final do romance apresenta um violento conflito no Harlem, (arquivo histórico do 

eventoocorrido em 1ͦ de agosto de 194353), uma clara antecipação das turbulentas lutas raciais 

pelos Direitos Civis que assolariam os Estados Unidos nas décadas seguintes (inclusive o 

próprio Harlem, outra vez, em 1964). Rás, agora não mais o “Exortador”, mas o “Destruidor”, 

se refere ao narrador como um ‘Pai Tomás’54 (devido à sua oposição à violência)e o condena 

à forca (ELLISON, 2013, p. 548). O protagonista consegue fugir, mas, após ser perseguido 

por dois policiais brancos, cai em um bueiro, que passa a ser sua habitação.  O tropo do porão, 

referência a um dos mais assombrosos subarquivosda escravidão, eum dos mais emblemáticos 

lugares de memória da escravidão (locus de terror e morte nos navios negreiros), é aqui 

retomado por Ralph Ellison, que o ressignifica, transformando-o no lugar de refazimento do 
                                                

53 Rumores sugerem que o conflito tenha sido desencadeado por uma briga entre um policial branco e um 
veterano de guerra afro-americano. Estima-se que a rebelião tenha gerado um prejuízo perto dos cinco milhões 
de dólares e, de acordo com um relatório da polícia de Nova York, houve cinco mortos e aproximadamente 
quinhentas pessoas detidas; todas negras. (“Harlem Riots of 1943”).   
54Referência ao personagem Uncle Tom(em português, Pai Tomás), do livro Uncle Tom’s Cabin, de Harriet 
Beecher Stowe (1852), clássico da literatura abolicionista americana.  Por ser um escravo dócil, Uncle Tom se 
tornou sinônimo de subserviência e de conformismo. Rás emprega o termo de maneira bastante pejorativa.  
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protagonista.  Apesar de o bueiro ser o ponto onde ele sempre esteve, (ELLISON, 2013, 

p.556), o lugar adequado para um Homem Invisível,é ali onde ele, finalmente, ilumina “a 

escuridão da sua invisibilidade”.  

 

1.4 Os poetas, o historiador e a mulher: desarquivando angústias em Linden Hills 

 
My memory stammers, but my soul is a 

witness.(BALDWIN, 1985, p. xiii). 
 

Aparentemente, Linden Hills apresentaum enredo bastante prosaico: o romance narra 

alguns eventos que se desenrolam nos seis dias que antecedem o Natal, na vida dos moradores 

de um determinado suburb estadunidense. Entretanto, Gloria Naylor quebra o paradigma dos 

suburbs55 americanosaofazer de Linden Hills uma comunidade de negros abastados, e não de 

brancos da classe média/alta.  

À medida que a história se desenrola, a verdadeira face da comunidade – e de seus 

habitantes – vai sendo revelada. Arquivos coletivos e individuais são abertos e o leitor tem 

acesso a dramas existenciais que o dinheiro e o glamour ocultavam. Mesmo sem perceber, a 

maioria dos moradores de Linden Hills negocia valores, honra e ética para alcançar seus 

objetivos; alguns abrem mão de sua própria felicidade em troca de uma vida superficial e 

infeliz.  O preço é alto, mas eles só o percebem – quando percebem – quando alcançam o tão 

sonhado prestígio.Retomando oHomem invisível, o sempre presente paradigma, entendo que, 

conquanto não sejam invisíveis (ou lutarem por não ser), os moradores de Linden 

Hillstambém vivenciam angústias e frustrações silenciosas que os encerram em bueiros 

existenciais, alguns dos quais não nunca serão abertos.  

                                                

55 Optei pela utilização da palavra inglesa suburb(s) neste trabalho, pelo fato de que, em português, 
especificamente no Brasil, ela adquiriu uma conotação socialmente pejorativa, já que ‘subúrbio’ é o local onde, 
em geral, a população de baixa renda se estabeleceu, sendo, portanto, comumente associado à pobreza. Nos 
Estados Unidos, entretanto, se deu justamente o contrário: lá, os suburbs se tornaram o locus privilegiado da 
classe média branca.  A reapropriação deste espaço por Gloria Naylor será retomada no Capítulo 3, quando da 
análise do Signifyin(g). 
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Neste romance, Gloria Naylor abre arquivos que expõem algumas faces do legado do 

sistema escravagista, tão latentes naquela comunidade, mas tão avidamente evitadas.  Em 

minha leitura, aponto para quatro personagens exponenciais no que tange ao arquivo: os 

poetas de rua,Willie e Lester; o Dr. Braithwaite, o historiador que tudo vê;e Willa, a primeira-

dama de Linden Hills, mulher de Luther Nedeed.  Arcontes oficiais ou não, é por meio deles 

que a face oculta da comunidadeé descortinada ao leitor, como intento mostrar nas seções 

subsequentes.   

 

1.4.1 OS POETAS DE RUA: ARCONTES POR ACASO? 

 

 Às vésperas do Natal, Lester e Willie, jovens, poetas de rua e desempregados,  

resolvem ganhar dinheiro fazendo serviços domésticos para os moradores da comunidade.  

Lester é morador do local, mas a posição de sua casa (localizada no alto, distante da parte 

mais baixa) não confere à sua família o status desejado. Ao contrário da inquietação que isto 

gera em sua mãe e irmã, isto não faz a menor diferença para o rapaz, que intentava ser um 

poeta e defensor da causa negra, como Malcom X56“seu personagem favorito da história” 

(NAYLOR, 1985, p. 26).Seu amigo Willie(apelidado White), pois de “tão preto, que se 

escurecesse um tom, se tornaria branco” (NAYLOR, 1985, p. 24), de família humilde e 

desestruturada, mora em PutneyWayne, uma comunidade carente, mal-afamada, e indesejada 

pelos moradores de Linden Hills.   

                                                

56Nascido Malcolm Little(1925-1965), mais tarde adota o nome de Malcom X, para livrar-se do nome de 
escravo. De ex-presidiário a ativista, porta-voz dos direitos dos afro-americanos, o líder conseguiu mobilizar 
brancos e negros na conscientização sobre os crimes cometidos contra a população afro-americana.  Defensor da 
Fé Negra Muçulmana, desafiou o movimento de direitos civis dominante e a integração não violenta, defendida 
por Martin Luther King Jr, incentivando seguidores a defender-se da agressão branca “de qualquer forma 
possível”. Foi assassinado em 1965 e sua biografia promoveu suas ideias, principalmente entre a juventude 
negra, abrindo o caminho para o Movimento Black Power, nos anos 1960 (final) e 1970.  (“Malcom X”).  
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 À medidaque os jovens entram na intimidade dos moradores abastados, eles 

testemunham mazelas antes ocultas, tornando-se o que entendocomo arcontes não oficiais, 

que abrem para o leitor uma série de arquivos pessoais e coletivos – centros de interpretação 

(cf. Osborne, 1999) – a partir dos quais eles releem a comunidade. Em seu primeiro trabalho, 

no casamento do advogado Winston Alcott, os jovens ficam perplexos com tamanha pompa; a 

ostentação do lugar e a imponência dos convidados (todos negros), servidos por garçons 

brancos, é lamentável para Lester;já Willie sente um certo contentamento por ver que há 

negros que alcançaram aquele padrão de vida mas, ao mesmo tempo,uma grande inquietação, 

pois discerne a falta de espontaneidade no ambiente; mais sensível que o amigo, Willie 

observa que os negros ali “teriam medo de suar” (NAYLOR, 1985, p. 83).  

 Em outro momento, os jovensprestam serviço a Xavier Donnell, executivo ambicioso, 

que tem um romance não assumido com Roxanne (irmã de Lester) e prefere a companhia de 

mulheres brancas em público. O seu ‘mentor’ é Maxwell, colega de trabalho, alto executivo 

excêntrico, que descobrira que “só poderia dobrar suas chances de chegar em primeiro lugar 

se não carregasse o peso daqueles miligramas de pigmento em sua pele” (NAYLOR, 1985, p. 

102, meus grifos).  Esta postura remete ao narrador de Homem invisívelque apela, a princípio, 

para a tática de disfarçar o sotaque e anular os traços de sua origem sulista, imprescindíveis, 

em sua visão, para alcançar reconhecimento e visibilidade social; Maxwell, entretanto, vai 

muito além: para ele, não basta apagar alguns traços de suas origens; o que ele intenta é 

anular, o máximo possível, sua própria negritude.  

Para desconforto de Xavier, Maxwell chega à sua casa no mesmo momento em que 

Lester e Willie se apresentam para limpar sua garagem.  Dado o abismo social que os separa, 

apesar de serem todos negros, a interação entre os quatro é tensa e Willieconstata que se sente 

tão invisível diante daqueles homens impecáveis quanto diante de um branco (NAYLOR, 

1985, p. 113). Engles (2009) sugere que o embranquecimento (social) é um dos temas centrais 
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em Linden Hills,que critica a atitude do afro-americanode querer ‘tornar-se’ branco, “como 

um modo repressor de pensamento e comportamento que, paradoxalmente, apaga tantos os 

laços comunitários quanto as especificidades individuais”  (ENGLES, 1999, p.662, trad. 

livre).Em Linden Hills, o passing57, a tática de passar-se por branco, assume um cunho social, 

e não meramente racial: os habitantes da comunidade não negam sua cor, e não desejam ter a 

pele branca, mas, sendo ricos, se arrogam (ou desejam se arrogar) das prerrogativas da classe 

média branca estadunidense.  Se a cor é o grande causador de problemaspara o 

afrodescendente, a possível saída seria então, anulá-la tanto quanto possível. Já que 

biologicamente isto é inexequível, os moradores de Linden Hills optam pelo branqueamento 

de classe, que “[...] acarreta o apagamento daquilo que marca alguém como Outro.” 

(ENGLES, 1999, p.663, trad. livre).Como bem observado pelo narradordo romance, “Linden 

Hills não era negra; era vencedora.”  (NAYLOR, 1985, p.17). 

 Os jovens trabalham em outras casas, e vivenciam situações que os surpreendem, mas 

que abrem seus olhos às verdades individuais e sociais ocultas. Eles testemunham tragédias, 

como o incêndio na casa dos Nedeed, que põe fim àquela dinastia, assim como o suicídio da 

jovem e bela Laurel, a mais alta executiva da IBM, uma “amazona” (NAYLOR, 1985, p. 

228), mas absolutamente frustrada em sua vida familiar. Em meio ao tumulto causado pela 

morte, eles conhecem o dr. Daniel Braithwaite, vizinho da moça, que os leva à sua casa, para 

que se recomponham do incidente.  Lá, eles descobrem que o homem é um renomado 

professor de História e autor de registros da história da comunidade.  Ao contrário de Willie e 

Lester(arcontes de facto),cujas andanças os levaram ao encontro de arquivos pessoais e 

coletivos, mas cujo testemunho provavelmente não seria reconhecido, o historiador recebe da 

própria família Nedeed a incumbência de registrar as histórias de Linden Hills, tornando-se, 

assim, o arconte por excelência, de jure, como será apontado nos próximos parágrafos.  

                                                

57 Este tópico será retomado ainda neste Capítulo, na análise de The Man in My Basement. 
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1.4.2 A ELE FOI DADO O PODER: O ARQUIVISTA AUTORIZADO 

 

 Como já mencionado, para alguns teóricos, o arquivo está indissoluvelmente ligadoà 

memória e às questões de poder;Derrida (2001) atrela o conceito tanto a começo quanto a 

comando.  Para ele, o poder arcôntico, que está fundamentado sobre a autoridade de 

consignação (“reunião”), “concentra também as funções de unificação, identificação e 

classificação.” (DERRIDA, 2001, p.13-14). Foucault (1972) entende que as relações de poder 

que permeiam o arquivo são claras, uma vez que há um filtro que limita o que pode ou não ser 

veiculado; assim, a natureza do arquivo “é moldada por forças sociais, políticas e [até] 

tecnológicas” (MANOFF, 2004, p.12, trad. livre). Em Linden Hills, Gloria Naylor apresenta 

o arquivo sob diferentes enfoques e, no personagem do Dr. Braithwaite, o leitor encontra o 

arconte por excelência, aquele autorizado a consignar memórias – fatos e documentos – e 

arquivá-los no arkheion, que, no romance, é a sua própria casa.O personagem é um grande 

intelectual, que teve seus estudos patrocinados pelo avô de Luther. Quando volta para Linden 

Hills como historiador, recebe a incumbência de arquivar a história da comunidade, e é o 

único a ter acesso aos registros da família – relatórios, documentos oficiais e até notas de 

venda, datadas de 1820 –“informações de valor inestimável” (NAYLOR, 1985, p.259). Em 

suas mãos, aqueles arquivos receberam um status diferenciado, deixando de ser “o saldo mais 

ou menos intencional de uma memória vivida, [tornando-se] a secreção voluntária e 

organizada de uma memória perdida.” (NORA, 1993, p.16) Sua casa, um depósito de 

preciosidades acadêmico-literárias– inclusive um exemplar de The Philadelphia Negro58(DU 

                                                

58The Philadelphia Negro: A Social Study. University of Pennsylvania Press (1899). Um dos primeiros trabalhos 
a combinar a etnografia urbana, história social e estatística descritiva, tornou-se um clássico na literatura das 
Ciências Sociais. Du Bois é considerado um dos precursores da Sociologia Americana.  (cf. ANDERSON, 
1996).  
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BOIS, 1899), assinado pelo próprio autor – está localizada em um lugar privilegiado, que 

permite a ele a observação contínua de tudo e todos na comunidade; nada escapa a seu olhar.  

Assim, o historiador está em posição – figurada e literal – de arconte, para criar e gerenciar 

seus arquivos, realizando “o agenciamento necessário à sua constituição: [...] devido à 

autoridade de que dispõe, não apenas opera a seleção arquivística, como designa um domicílio 

(arkheion, [...]) aos documentos.’’ (SILVA, 2018, p. 79). 

 Sua coleção de doze livros sobre Linden Hills (onze completos e o último em 

andamento) lhe rendera inclusive uma possibilidade de indicação ao prêmio Nobel 

(NAYLOR, 1985, p. 261).  Entretanto, ao escrever o sexto volume, o historiador percebe uma 

mudança nos objetivos da população local e, para seu desapontamento,  entende que seu 

trabalho era um “relatório sobre pessoas perdidas”, em busca de poder e prestígio social 

(NAYLOR, 1985, p. 261). Lester oconfronta com duas perguntas bem interessantes: a 

primeira era por que o pesquisador não usava seu trabalho para “salvar vidas”, como a de 

Laurel, que ele sabia estar com sérios problemas existenciais.Distanciamento é a justificativa 

do doutor: ele apenas estudaas pessoas e, para isto, “era necessário andar em meio a elas, 

comer com elas e rir com elas”; mas para atingir seu objetivo, bem estabelecido desde o 

início, ele deveria evitar “todo e qualquer envolvimento”59(NAYLOR, 1985, p. 262). Segundo 

ele, aquelas pessoas, que “estavam caminhando para a perdição”, sequer se deram ao trabalho 

de se examinar “como ele as examinara” (ibid).  Assim, ele seria um tolo, “se não tirassse 

vantagem do acesso concedido pelos Nedeed a tantas informações preciosas. [...] minha única 

expectativa é a de registrareste conhecimento, não retificá-lo” (NAYLOR, 1985, p. 262, 

meus grifos).  Para Bradley (1999), esta postura é uma falácia; a neutralidade é utópica, 

                                                

59 Sua postura remete, ainda que sutilmente, à dos primeiros etnógrafos europeus, que, a princípio, recebiam 
informações sobre outros povos sem sair de sua terra.  Quando passaram a acompanhar as expedições, 
observavam de longe, sem se envolver com a comunidade estudada.  (cf. URIARTE, 2012). O estranho é que ao 
contrário daqueles, o historiador de Linden Hills não é o Outro ali.   
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pois,ao escrever a história, o pesquisador a reescreve, recriando o passado “em novos 

formatos.” (BRADLEY, 1999, p.109, trad. livre). Schwartz (2006) dialoga com Bradley ao 

defender que “arquivistas continuamente reformulam, reinterpretam e reinventam o arquivo,[o 

que] “representa um enorme poder sobre memória e identidade [...].” (SCHWARTZ, 2006, p. 

3, trad. livre). 

A segunda pergunta de Lester é sobre a fidedignidade das informações e a 

consequente legitimidade do trabalho do historiador, já que o material de sua pesquisa  

advinha de informações cedidas pelos Nedeed, os primeiros arcontes de Linden Hills: “Não 

importa o quão objetivo tente ser, o senhor só vê um lado da história – o lado deles.” 

(NAYLOR, 1985, p. 263).Com efeito, a legitimidade é uma das grandes discussões sobre o 

arquivo e abarca “não tanto os métodos de sua acumulação, mas [...] noções seminais sobre a 

verdade, realidade, e autoridade do conhecimento/poder [...] nos espaços físicos, intelectuais e 

metafóricos, onde conhecimento e poder se cruzam.” (SCHWARTZ, 2006, p. 5, trad. livre)O 

jovem parece perceber o poder seletivo de arcontes e arquivos de controlar o passado, 

marginalizando umas histórias e privilegiando outras (cf. SCHWARTZ, 2006).  Mais uma 

vez, o pesquisador responde de modo absolutamente técnico ao concordar que, caso se 

pautasse exclusivamente nos documentos cedidos pela família, seu trabalho estaria realmente 

comprometido, mas, uma vez que triangula todo o material que recebe com outras fontes 

(“transcrições de tribunais do distrito, minutas do conselho estadual imobiliário, entrevistas 

com moradores”), ele pode ter acesso à “verdadeira história” (NAYLOR, 1985, p.263). 

Para surpresa de Lester e Willie, até suas andanças e descobertas naqueles poucos dias 

haviam sido registradas pelo Dr. Braithwaite, que os viu como “brilhantes e ambiciosos”, 

jovens com um grande potencial(NAYLOR, 1985, p.265). Contudo, nem eles, nem o 

historiador, apesar de toda a riqueza de seus arquivos, e de conseguirem ler a comunidade 

com olhos iluminados, promovem qualquer tipo de mudança no local. Ao contrário, suas 
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interpretações os distanciam ainda mais dos moradores “irrecuperáveis” (ENGLES, 2009, 

p.674, trad. livre) e suas práticas desmedidas de alpinismo social.  

O pesquisador ‘absolve’ Luther e seus ancestrais de toda a responsabilidade pela 

tragédia social que se instalara na comunidade. Para ele, Linden Hills fora projetado para ser 

um modelo de “orgulho negro”, e que a grande culpa dos Nedeed– se é que eles tinham 

alguma – era ter desejado poder, “poder negro”: “Estas eram para ser casas negras com 

aspirações negras e histórias – boas ou ruins”.  Entretanto, a comunidade se esfacelara em sua 

busca desenfreada, e se tornara tão sem face “quanto o corpo de Laurel Dumont”, que 

representava, em última análise, “um sonho já despedaçado.” (NAYLOR, 1985, p.261). 

A opressão exercida por Luther é patente também em sua vida familiar, padrão vigente 

em toda a dinastia Nedeed.  Seus ancestrais tratavam suas mulheres como meras reprodutoras 

e, uma vez cumprida sua ‘missão’ de gerar um herdeiro, elas caíam, ou eram lançadas no 

ostracismo.  No caso do último Luther Nedeed, a situação é ainda mais grave, pois ele 

literalmente aprisiona sua mulher e filho no porão de sua casa. Conquanto muito parecida com 

o pai fisicamente, a criança tem um tom de pele mais claro, o que leva Luther a desconfiar de 

traição e executar seu juízo.  No confinamento, o menino, que já estava doente, acaba 

morrendo.  Passado o primeiro momento de sua enorme dor, quando quase enlouquece, Willa, 

a esposa, começa a se recompor e passa a viver seus dias lendo as memóriasdas Senhoras 

Nedeed, suas antecessoras, que ela encontra casualmente no porão. E é por meio do mergulho 

nestes arquivos pessoais, íntimos e esquecidos, que ela volta à vida e executa sua última e, 

talvez, mais importante missão.  

 

1.4.3 MAS ELAS REGISTRARAM TUDO: OS ARQUIVOS DAS MULHERES INVISÍVEIS 
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 O encontro de Willa com os arquivos de suas antecessoras foi casual e em meio a 

circunstâncias trágicas, fruto de um caos existencial já sinalizado, mas não percebido por ela.  

Assim como as outras mulheres dos Nedeed, ela fora levada para Linden Hills com um 

propósito muito claro: ser a geradora do futuro herdeiro daquele império, o que não 

significaria, absolutamente, uma vida feliz e realizada, assim como não significou para as 

outras. Uma vez que sua missão tivesse sido concluída, Willatambém seria anulada, algo que 

ela só veio a entender ao acessar as memórias da angústia silenciosa – e silenciada – de suas 

antecessoras.  Ao confrontar a realidade, até então oculta, naqueles arquivos pessoais, a 

mulher acaba tendo um encontro com sua própria vida e invisibilidade.  

 Seu casamento com Luther não fora baseado em amor, mas de uma 

escolhameticulosamente planejada por ele; assim como seus ancestrais, ele precisava da 

esposa perfeita para levar para Tupelo Drive.Luther, que se vê como um ótimo marido, 

oferece à esposa uma vida ‘perfeita’, um nome, uma bela casa e conforto: “[...] seis linhas de 

crédito, sem nunca lhe perguntar o que ela comprara e por quê.  E pedira a ela tão pouco em 

troca. Apenas que o respeitasse e cuidasse das rotinas da casa” (NAYLOR, 1985, p. 68, meus 

grifos).  Entretanto, seus planos são frustrados pois Willa gera um filho que tem todos os 

traços do pai60, à exceção  da cor, pois o menino é “branco”, o que não surpreende, pois a 

mulher tem um tom de pele “um pouco acima do pálido” (NAYLOR, 1985, p. 18). Entretanto, 

para Luther, atonalidade da criança é um espectro que assombra seu império, erguido há cinco 

gerações por seus ancestrais. Assim, o homem decide punir a ‘infidelidade’ da esposa e a 

encarcera – juntamente com o filho – no porão de sua casa, anteriormente uma sala de 

necrotério, local de trabalho dos homens da família (dona do único cemitério local).  O 

menino, que estava doente, não resiste e vem a falecer, o que leva Willa à beira da loucura.  

                                                

60 No célebre romance Dom Casmurro, de Machado de Assis (1899), a fidelidade de Capitu é questionada por 
Bentinho, seu marido, que vê em Ezequiel, o filho do casal, a imagem de seu amigo Escobar.  
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 Ao buscar um pano para enrolar o corpo do filho, ela encontra o primeiro arquivo: 

uma Bíblia, datada de 1837, que pertencera à LuwanaPackerville, a primeira das senhoras 

Nedeed. A mulher, uma escrava comprada – mas não alforriada – pelo marido, o tataravô de 

Luther, usava as páginas do livro para registrar seu sofrimento.Afastada do filho e da 

convivência familiar, Luwanapassa a escrever suas misérias para atenuar sua dor.A mulher se 

frustra profundamente ao entender que seu casamento, visto por ela, a princípio, como uma 

libertação, tinha sido, efetivamente, uma troca de donos: “Oh, Amado Salvador, será que eu 

troquei um senhor por outro? Será que os inocentes rabiscos que fiz somente para esconder-

me do desprezo de um marido são agora o diário de uma escrava?” (NAYLOR, 1985, 

p.117).Assim, ainda que não soubesse, ela estava apelando para o “poder memorial da escrita” 

(CANDAU, 2011, p. 108), que um dia tornaria conhecida sua verdadeira condição naquela 

dinastia. A descoberta deste primeiro arquivo é um choque para Willa, não apenas pela 

revelação do conflito familiar, como também pela referência explícita à escravidão, eterno 

fantasma para o afrodescendente.  

 Para espanto ainda maior de Willa, ela encontra quatro cartas, escritas por Luwana 

para si própria, nas quais narra a evolução de seu desespero.  À medida que o filho cresce, ele 

se aproxima mais do pai, e se afasta mais da mãe; sua interação não passa de uns polidos 

cumprimentos. Cada vez mais confinada à sua solidão ‘em família’, Luwanaescreve para ‘sua 

irmã’, para quem conta suas misérias e de quem, a princípio, recebe até ‘conselhos’.  Em sua 

última carta, ela narra a quantidade exata de vezes “que abrira a boca para falar em um ano 

inteiro: 332 para responder aos seusbom diae 333 para fazer o mesmo à noite”. O detalhe 

estarrecedor é que, para não se perder nas contas, Luwana marcara cada uma destas vezes 

literalmente, em seu próprio corpo,com um alfinete de prata “a fim de que não houvesse o 

perigo de apagá-las durante o banho.”(NAYLOR, 1985, p.124).Aqui, abre-se mais uma 

página sombria do arquivo da escravidão, a da marcação de escravos, feita com ferros em 
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brasa, anavalhamento do corpo ou outros tipos de mutilações, além de uma série de diferentes 

castigos físicos, de sadismo inominável61.   

 Ao ler as “memórias enterradas” de Luwana,Willa começa a ter um vislumbre de sua 

situação e se questiona sobre seu casamento: “Então, o que aconteceu seis anos atrás? Ela 

tinha estado tão ocupada sendo necessária que nunca se dera conta de que não estivera 

casada?” (NAYLOR, 1985, p.124).A escavação dos arquivos da primeira senhora Nedeed 

aciona em Willa “um senso de pertencimento.” (BRADLEY, 1999, p.110) e identificação, - 

na verdade, uma pós-memória (HIRSCH, 2001), ou, nas palavras de Pollak (1992) uma 

memória herdada, do sofrimento decorrente da escravização das Mrs. Nedeed 

anteriores(manifestada inclusive na representação específica dos corpos dessas mulheres que 

a antecedem). Assim, Willasente que precisava continuar ouvindo a voz de Luwana, que 

ecoara tão profundamente em sua alma; por conseguinte, ela sai da posição de leitora por 

acaso e, em seu confinamento naquele porão, assume a de arqueóloga,  

 

[...] que busca destravar os significados guardados, permitindo que as vozes 
do passado falem, especialmente as vozes daqueles convencionalmente 
silenciados em discursos oficiais, as famosas vozes do Outro62. [...] 
determinada a fazer ouvidos os emudecidos; mas ele [o arqueólogo] o faz 
engajando-se pessoal e diretamente no diálogo com eles. Ele não apenas os 
ouve falar, mas permite que eles falem! (BRADLEY, 1999, p.114, trad.livre, 
grifo da autora).  

 

Em sua busca por mais registros de Luwana, Willaencontra receitasculinárias, datadas 

de 1892, que pertenceram a uma determinada Evelyn CretonNedeed. Sem saber, ela estava 

prestes a abrir mais um arquivo lúgubre da família de Luther.  A princípio, Willa se aborrece, 

por achar que eram apenas informações sem importância sobre uma mulher que gostava de 

cozinhar. Entretanto, à medida que vai lendo as anotações, ela percebe que aquelas não eram 

                                                

61 “A História da Escravidão Negra no Brasil”- Revista Geledés online (2012).  
62 É interessante comentar que a alteridade das mulheres Nedeed (e das mulheres do romance em geral) é 
patente, mas por não ser este o foco da presente pesquisa, atenho-me a esta breve consideração.   
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simples receitas, mas registros de uma “mulher [que] cozinhava como se estivesse possuída”, 

e que anotava tudo – inclusive datas de compra e utilização dos ingredientes “com uma 

precisão fanática.” (NAYLOR, 1985, p.140).  

Os arquivos íntimos de Evelyn levam Willaa fazer inferências sobre a vida da mulher: 

que ela devia passar todo o seu tempo na cozinha, dias e noites, “chorando muito, de tanto 

descascar cebolas”(NAYLOR, 1985, p.140); que os ingredientes incomuns de algumas 

receitas ritualísticas (pimenta, raiz de marfim, coração de pombo, veneno de cobra) eram 

provavelmente utilizados em encantamentos para ‘transformar’ o sr. Nedeed em um bom 

marido; e que a mulher deve ter “morrido de tanto comer” (NAYLOR, 1985, p.140, p. 147-

148, p.190).  Bradley (1999) sugere que este preenchimento dos espaços vazios do passado é 

a “intoxicação suprema do arquivo: o salto da imaginação para além das vozes que clamam 

dentro dele, a fim de recuperar o que foi perdido e, ao mesmo tempo, descobrir o melhor de si 

mesmo” (BRADLEY, 1999, p.111, trad. livre, meus grifos).  O que Willa descobre em seu 

mergulho nestes arquivos não é o melhor de si mesma; ao contrário, ela percebe que seu 

relacionamento com Luther nunca fora natural, e que sua letargia e falta de percepção a 

haviam levado até onde ela estava, literalmente.  Entretanto, ao contrário de Luwana e 

Evelyn, ela não enlouquece, mas estava aprendendo a lidar com suas mazelas: “Se havia 

alguma loucura, estava nesta casa, no ar. Fora deixada pelo fôlego das mulheres que a 

antecederam [...]” (NAYLOR, 1985, p. 204). Para Willa, aqueles arquivos sãoum “cemitério 

povoado de vidas e memórias” (SOLLIS, 2014, p. 385) e estaespectralidade (cf. DERRIDA, 

2001)é tão pungente, e o peso de suas revelações tão asfixiante, queWilla resolve se livrar de 

tudo o que a ligasse àquelas mulheres e suas vidas “distorcidas e tristes”(NAYLOR, 1985, p. 

205). 

Ao começar a destruir roupas, chapéus, flores secas, a personagem se depara com um 

álbum de fotografias que, a princípio, também intenta eliminar. Todavia, os olhos de uma 
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mulher em uma foto atraem tanto sua atenção, que Willa, mais uma vez, decide explorar 

aquele que seria mais um arquivo potencialmente revelador – e bizarro – da família Nedeed. 

Em sua busca incessante na escavação destas memórias, entendo que Willase tornou uma 

pesquisadora que ‘contraiu’ o mal de arquivo (cf. DERRIDA, 2001); com efeito, para Sollis 

(2014), todo pesquisador/investigador sofre de mal de arquivo e, por isso, é compelido “a 

prosseguir por mais que os dados articulados no arquivo joguem ou concorram para fazê-lo 

abandonar o fio e desistir” (SOLLIS, 2014, p.383). Esta vontade de desistir é marcante em 

Willa, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, ela parecia intuir que aquele conhecimento 

seria libertador, uma vez que a levaria ainda mais fundo em sua descoberta de si mesma.   

Examinara atitude da mulher na primeira foto – fumando e posando ao lado de um 

carro – certamente subversiva para aquele contexto, leva Willa a achar, de imediato,  que não 

se tratava de mais uma senhora da família. Entretanto, logo depois, ela encontra uma nota de 

jornal anunciando o noivado e futuro casamento de uma determinada Priscilla McGuire com 

Luther Nedeed. As fotos iniciais revelam uma mulher sorridente e feliz ao lado de um marido 

de expressão taciturna. Há uma cronologia de fatos nas fotografias: o casamento do casal, o 

nascimento do filho e as diferentes fases de sua vida, registradas até os vinte e um anos do 

rapaz.  Contudo, este que deveria ser apenas mais um registro familiar corriqueiro, aterroriza 

Willa,pois ela notaque, com o passar dos anos, uma sombra projeta-se sobre a figura de 

Priscilla, que vai sendo literalmente apagada: “Luther: 21 anos. Ela não estava mais 

registrando o crescimento de uma criança; a única coisa que estava crescendo nestas fotos é 

sua ausência” (NAYLOR, 1985, p. 208-209, meus grifos).O acesso a este arquivo fotográfico 

foi fundamental para que Willa pudesse continuar na sua reconstrução daquele quadro 

familiar; com efeito, segundoCandau (2011), a invenção da fotografia tornou possível  

 

a construção e manutenção da memória de certos dados factuais – 
acontecimentos históricos, catástrofes –, mas também fatos familiares, [...]. 



73 

 

De uma maneira geral, todos os traços que têm por vocação fixar o passado 
(lugares, escritos, comemorações, monumentos etc) contribuem para a 
manutenção e transmissão da lembrança de dados factuais: [...]. (CANDAU, 
2011, p.117-118, grifo do autor). 

 

Como as demais senhoras Nedeed, incluindo ela própria,Willaentende que tinha 

apenas servido a um terrível propósito63 para aquela família e que, uma vez executado, ela 

deveria, como as outras, cair na solidão e no esquecimento.  ‘Encontrar-se’ com aquelas 

mulheres mortas por meio de seus arquivos foi decisivo para a reconfiguração da identidade 

de Willa, pois “[...] todo indivíduo morto pode converter-se em um objeto de memória e de 

identidade, tanto mais quando estiver distante no tempo.” (CANDAU, 2011, p. 143).Apesar 

de terrivelmente fraca, dado o tempo de confinamento, e esboroada emocionalmente, ela 

entende que “poderia reconstruir” (NAYLOR, 1985, p. 268). Assim, aquele porão não seria 

sua sepultura, mas a incubadora de seu renascimento, como será apontado no Capítulo 2 desta 

tese.  

Linden Hills, assim como os dois outros livros selecionados para esta pesquisa, é uma 

neonarrativa de escravidão de surpreendentes e profundos contornos; de temas que se abrem 

em um leque de infinitas possibilidades de análise.  Nos três romances, a escravidão e seu 

legado ao afrodescendente são desarquivados magistralmente, cada um com o toque de seu 

autor.  Neste romance de Gloria Naylor, seja pelos jovens poetas, despojados e atentos, pelo 

historiador eficiente e distanciado, ou pela mulher condenada ao porão, o leitor de Linden 

Hills é presenteado com a revelação dos mais profundos segredos arquivados nas vidas 

daquele lugar, “onde nada era o que parecia” (NAYLOR, 1985, p. 274).  

Passo agora para a análise da presença marcante do arquivo em The Man in 

MyBasement, de Walter Mosley (2004), considerado uma das grandes obras deste autor.  

                                                

63 Charles, o protagonista de “Corra!” sóconsegue entendero real perigo que está correndo junto à família de sua 
namorada (e sobre o qual já fora alertado) quando encontra uma caixa com fotos comprometedoras da moça com 
outros negros.  
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1.5 Máscaras, pinturas e confissões: arquivos do mal? The Man in My Basement 

 

Without understanding and repentance there can be only revenge. 

(MOSLEY, 2004, p.121). 

 

 

A criatividade de Walter Mosley é notória; sua obra vasta vai desde contos eróticos à 

ficção científica e detetivesca, como é o caso da série EasyRawlins64, o detetive 

afrodescendente. Ele é o autor mais conhecido65 da dinâmica ficção criminal de Los Angeles 

“e seu trabalho ilustra perfeitamente alguns dos caminhos pelos quais a ficção detetivesca 

pode ser usada para [...] dizer algo sobre a sociedade americana hoje, especificamente sobre 

raça [...].” (SALLIS, 2002 apud HORSLEY, 2005, p.216). 

The Man in MyBasementpropõe reflexões perturbadoras sobre temas como 

identidade/pertencimento, inocência/culpa, punição/expiação,Deus/homem, 

sociedade/indivíduo, sob a sombra ácida da raça.  Este thriller inquieta e prende o leitor do 

início ao fim ao apresentar, logo nas primeiras páginas, um homem branco misterioso, 

bemsucedido, que deseja se encarcerar no porão da casa de Charles Blakey, um 

afrodescendente de perfil bastante diferente do protagonista deHomem invisível, a começar 

por suas origens, já que seus ancestrais não haviam sido escravos.Charley, como é chamado 

pelos amigos, é um jovem de 33 anos, desempregado, que mora na casa deixada pelos pais, 

em uma tranquila e isolada vizinhança de maioria afrodescendente em SagHarbor66, 

                                                

64 A série inclui um total de quatorze livros, que vão desde 1990, com a publicação de Devil in a Blue Dress, 
chegando ao mais recente, Charcoal Joe (Vintage Crime/Black Lizard, 2016; reimpressão: 02/Maio, 2017). 
65Mosley ganhou ainda maior reconhecimento em 1992, quando (o então presidente dos Estados Unidos) Bill 
Clinton, fã de romances detetivescos, o elegeu como um de seus autores favoritos.  
66 Depois da Segunda Guerra Mundial, as vizinhanças de Sag Harbor Hills, Ninevah, Azurest, Eastville e 
Chatfield’s Hill foram disponibilizadas aos afro-americanos de classe média, e serviram de refúgio nos anos da 
segregação.À época, as propriedades eram pequenas, porém, com o tempo, algumas celebridades afro-
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LongIsland (NY).  Acusado de roubo no banco onde trabalhara (e que, de certa forma, 

cometera), o rapaz não consegue emprego, pois figura na lista negra das instituições locais. O 

protagonista leva uma vida medíocre: falido e com a responsabilidade da hipoteca da casa a 

ser quitada, Charles passa longos períodos bebendo e em jogatinas com amigos, com quem 

frequentemente pega dinheiro emprestado; tem muitos relacionamentos com mulheres, 

inclusive brancas, mas não se afeiçoa a ninguém; sua autoestima é baixa, em grande parte 

devido às palavras de um tio que durante toda a vida lhe espezinhara, e que se tornara figura 

recorrente em suas memórias.  O protagonista não é um mau caráter, mas nem de longe 

poderia ser visto como um herói, e uma de suas principais características é a mentira, que, 

para ele, “não era algo assim tão ruim.” (MOSLEY, 2004, p.51).  

A vida do rapaz sofre uma grande reviravolta, quando Anniston Bennet o procura para 

alugar o porão de sua casa por uma temporada, e lhe oferece uma vultosa quantia.  A 

princípio, Charles estranha a oferta e a recusa, mas depois resolve aceitá-la, uma vez que 

precisava do dinheiro para viver e preservar sua casa – o que remete à atitude do Homem 

Invisível, protagonista de Ralph Ellison: ambos estão com suas vidas esboroadase acabam se 

rendendo à ajuda (na verdade, ao dinheiro) de um branco para retomar sua vida.O que ele não 

esperava é que uma parte de sua história, até então despercebida, seria desarquivada em seu 

porão.  

 

 

1.5.1 ENCONTRANDO AS RAÍZES: OS ARQUIVOS FAMILIARES DOS BLAKEYS 

 

                                                                                                                                                   

americanas e executivos bem-sucedidos de Nova York construíram suas casas de veraneio ali, o que valorizou 
bastante o local. (EULER, 2015). 
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Antes de receber seu ‘hóspede’, Charles resolve organizar sua casa, tão fora de ordem 

como sua vida. Ao arrumar o porão, onde Bennet iria se instalar, o rapaz encontra, em meio à 

desordem, objetos de sua família, “um pouco de cada geração” (MOSLEY, 2004, p.39), há 

muito esquecidos ali.  Assim como se deu com Willa, a mulher no porão de Linden Hills, os 

arquivos íntimos iriam descortinar diante de Charles um passado com o qual ele não tivera a 

menor ligação até então, por ser ele uma pessoa “queestava sempre no presente, [interessado 

apenas] pelas pessoas e pelas coisas no meio das quais [ele] se encontra no momento.” 

(HALLBWACHS, 1990, p.31).Em meio a brinquedos e ferramentas, o rapaz encontra muitos 

livros, incluindo diários de três gerações da família, fotografias, cartas e quadros 

“horrorosos”, pintados por sua tia-avó Blythe (MOSLEY, 2004, p.39). Para o rapaz, todos são 

apenas objetos antigos sem o menor valor, mas Ricky, seu amigo, acha que poderia haver 

algum lucro com a venda dos achados e o convence a contactarNarcissGully, antropóloga e 

arqueóloga, dona de um antiquário, para avaliá-los. Quando vai à sua casa, a moça se debruça 

com extremo interesse sobre os objetos, “traçando uma história que teria atraído o interesse de 

historiadores e antropólogos da nação”; para o rapaz, entretanto, tudo não passava de “uma 

pilha de lixo que, se não fosse por ela, ele teria usado para fazer uma fogueira no quintal” 

(MOSLEY, 2004, p.57) – atitude que denota um total distanciamento do protagonista para 

com o passado de sua família. Entretanto, à medida que Narcissvai avaliando os objetos, ele 

começa a se entristecer ao vê-la desarquivar a história de sua família: “objetos particulares e 

eventos tornam-se o foco de uma memória contemplativa e geram, consequentemente, um 

senso de amor.” (SARUP, 1996, p.2, trad. livre).  Para Bradley (1999), a reação de Charles se 

explica tanto pelo fato de o arquivo ser um “lar”, como por produzir “um senso de 

pertencimento” (BRADLEY, 1999, p.110, trad. livre, grifo do autor). Esta evocação da 

“memória familiar, o primeiro recurso de que o sujeito se vale”, faz com que o protagonista 
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adentre um espaço temporal em que “a memória se faz instrumento para [sua] [re]construção 

identitária.” (SOUZA, 2014, p. 112). 

O rapaz tem um grande impacto, chegandoaté a sentir-se mal, quando Narciss encontra 

uma caixa com três máscaras escuras, entalhadas à mão: “figuras simples, com testas 

protuberantes e olhos como fendas. Uma estava sorrindo, uma era possivelmente selvageme a 

outra parecia estar assoviando. [...] eram bonitas e imponentes.” Para a moça, também 

afrodescendente, aquelas máscaras representavam “a história da história dele.”(MOSLEY, 

2004, p. 62-63).A arqueóloga, arconte de jure, parece ter uma especial atenção para com 

aquele tipo de material; um apego emocional, patente em grupos ou indivíduos, profissionais 

ou não, dedicados a resgatar e/ou conservar o passado, precisando, para isso, “encontrar ou 

fabricar tudo o que pode ter função de traços, relíquias, vestígios ou arquivos, ou seja, tudo o 

que permite a um grupo narrar-se a si próprio. Os traços possuem autoridade pela importância 

que lhes é conferida.” (SOUZA, 2014, p. 108). 

Ao se deparar com aqueles arquivos, Charles olha para trás, para um passado até então 

suprimido em sua memória: “As palavras soaram como verdade para mim. Eu acreditei que 

estava olhando para a mercadoria, transportada em algum navio europeu, de um africano que 

se vendera ao trabalho forçado. Talvez eles fossem seus deuses, [...]”. (MOSLEY, 2004, 

p.63). Para ele, as máscaras evocam dois subarquivosda escravidão: em primeiro lugar, o 

navio negreiro, que representava o deslocamento final, o absoluto desenraizamento do 

africano escravizado, e, em segundo lugar, os deuses africanos, a crença daquele povo – uma 

das poucas raízes que não foram arrancadas quando o negro passou pela Porta sem Retorno67.  

Com bastante sensibilidade, a antropóloga discerne que o mal-estar do rapaz fora 

gerado pela escavação destes arquivos pessoais e que negociá-los poderia soar como se ele 

                                                

67 Tomo por empréstimo a expressão usada por Dionne Brand, em seu livro A Map to the Door of No Return 
(2001), para referir-se à passagem do africano da liberdade para a escravidão, uma vez que ele cruzasse os mares 
nos navios negreiros, rumo ao Novo Mundo.  
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estivesse vendendo sua alma, “ou pior, a alma de seus ancestrais.”  (MOSLEY, 2004, p. 64). 

Ela estima o valor de todos os objetos, mas o aconselha a ficar com as máscaras por pelo 

menos um ano, a fim de buscar seu passado: “é mais importante que você guarde algo que 

tem suas raízes. Você deve dormir perto delas e sentir sua presença. [...]”(MOSLEY, 2004, p. 

67, meus grifos). Esta busca pelas raízes e os efeitos do desenraizamento68têm sido 

recorrentes nos debates pós-modernos e pós-coloniais sobre sujeitos deslocados, assim como 

em produções literárias (BRAND, 2001; PHILLIPS M., 1994, PHILLIPS, 2000).Para Sarup 

(1996), milhões de pessoas no mundo hoje, em busca de suas raízes, frequentemente viajam 

de volta à sua terra natal, onde tentam aprender algo sobre sua cultura e história. Segundo ele, 

os deslocados “têm dificuldade de firmarraízes, de se tornar firmemente estabelecidos; assim, 

ao aprender sobre suas raízes, eles (esperam) renovar o orgulho de sua identidade” (SARUP, 

1996, p. 3, trad. livre, grifos do autor).Para Gilroy (2012), entretanto, a ênfase não está nas 

raízes,mas sim nas rotas69, pois, em última análise, são elas os elementos mais atuantes na 

formação da identidade do sujeito deslocado.  

Mais adiante, Charles fica ainda mais perplexo quando Narciss lhe revela o que as 

máscaras representavam:  

 
“passaportes”, ela disse.“[...] usadas como identificação mas também como 
uma maneira de trazer o lar para perto quando você estivesse distante em 
uma longa jornada. 
 
[...] Elas eram usadas para identificação da tribo, mas também para lembrar 
seu dono de seu lar e família – seu povo. 
 
[...]poderiam representar uma família, talvez três irmãos ou amigos que 
partiram para a América como trabalhadores forçados. A maioria das 
máscaras-passaporte são feitas de madeira, então, o fato de estas serem de 
marfim poderia ter um significado especial. [...] Elas podem ter pertencido a 

                                                

68 Um exemplo muito interessante do apagamento da memória/raízes, e a angústia daí advinda, é dado por 
Dionne Brand em A Map to the Door of no Return (2001).  No diálogo inicial entre a protagonista e seu avô, ele 
diz lembrar-se de que povo eles eram oriundos.  A possibilidade de conhecer sua origem a deixa eufórica, 
entretanto, o avô se esquece e, apesar de suas tentativas de ajudá-lo a se lembrar, ele não consegue.  Ambos 
ficam profundamente desapontados e frustrados.    
69 Esta teoria, central para esta tese, será retomada e ampliada no Capítulo 2.  
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homens ricos, quem sabe até da realeza.  Sua família talvez descenda de uma 
linhagem direta de reis.”(MOSLEY, 2004, p. 96, p. 141,p. 97). 

 

 

Mais uma vez, o escrutínio daqueles arquivos familiares deixa Charles absolutamente 

desconfortável; para ele – assim como para Willa – o ato de lembrar-se não é indolor: “[...] 

nunca é um ato tranquilo de introspecção ou retrospecção. É um dolorosore-lembrar, é montar 

um passado desmembrado para tentar entender o trauma do presente” (BHABHA, 1994, p. 

63, trad. livre, meu grifo).  A possibilidade de uma ascendência real parece ainda mais 

distante para o rapaz – “Se eu havia sido um príncipe, eu também havia esquecido” 

(MOSLEY, 2004, p. 97),– que agora estava mergulhando em um passado que nunca antes 

fizera parte de sua vida.  

O desarquivamento daquelas memóriasabala o protagonista,pois ele passa a rever sua 

identidade como afrodescendente; estas lembranças, encontradas em “locais muito 

longínquos, fora do espaço-tempo de uma pessoa, podem constituir lugar importante para a 

memória do grupo, e, por conseguinte, da própria pessoa, seja por tabela, seja por 

pertencimento a esse grupo.”  (POLLAK, 1992, p. 202). A ascendência, até então, nunca lhe 

soara como uma desvantagem; ao contrário do Homem Invisível, que luta pelo 

reconhecimento do branco, ou de Maxwell Smyth, o afro-americano de Linden Hills que, se 

pudesse, apagaria sua cor, Charles percebia o preconceito, mas não era consumido por ele: 

“Não me importava o que pessoas brancas viam quando olhavam para mim. Por que eu me 

importaria?” (MOSLEY, 2004, p. 114). Para Sharma (2014), esta atitude de resignação do 

afrodescendente é um traço recorrente na produção literária de Fanon e Ellison, que se 

manifesta como desesperadora e frustrante, a ponto de levar o negro a clamar por justiça 

racial.  Entretanto, ao analisar o comentário de Charles, o crítico entende que sua resignação 

“é do tipo deprimida politicamente” (SHARMA, 2014, p. 670, trad. livre).  Com o devido 

respeito a este posicionamento, em minha leitura, essa postura do rapaz reflete a alienação e a 
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indiferença de alguém que não mostrava, até aquele momento, o menor comprometimento 

com qualquer causa que não fosse seu bem-estar.  Como ele mesmo reconhece, sua mãe o 

protegera excessivamente;nunca o deixara trabalhar, e seu tio Brent o atormentava 

incansavelmente por sua letargia.Assim como o Homem Invisível (ELLISON, 2013, p. 440), 

ele se dá conta que havia “[...] dormido a vida inteira” e que continuava vivendo “[...] como 

um morto-vivo” (MOSLEY, 2004, p.165). E assim teria permanecido caso não fosse 

confrontado pelos arquivos que se apresentaram diante dele, fazendo-o envolver-se com uma 

realidade que nunca cogitara existir, por meio de memórias que não eram suas.    

De fato, pode soar estranho que alguém se lembre de algo que não viveu ou sequer 

imaginou. Neste sentido, mais uma vez, faz-se necessário retomarmos o conceito de Hirsch 

(2001) de pós-memória, “a resposta da segunda geração ao trauma da primeira”, que dá conta 

do que acontece aqui com Charles (e com Willa em Linden Hills). Embora não tenham vivido 

pessoalmente aquelas agruras familiares e/ou sociais, eles acabam por relembrá-lase 

incorporá-las por meio dos arquivos a que são expostos: “será que a repetição retraumatiza, 

transformando expectadores distantes em vítimas postiças [...] que adotaram as imagens, 

trazendo-as para dentro de suas narrativas e memórias e assim se tornaram ainda mais 

vulneráveis a seus efeitos?” (HIRSCH, 2001, p.8, trad. livre).Esta “memória herdada” aponta 

justamente para a “ligação fenomenológica entre a memória e o sentimento de identidade.” 

(POLLAK, 1992, p.204). 

O protagonista de The Man in MyBasement é vulnerabilizado por aqueles arquivos, 

pois, apesar de as máscaras não mais o inquietarem, elas entram para sua intimidade ao serem 

colocadas em seu quarto, tornando-se elementos de contemplação e inspiração: “a memória se 

enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto.” (NORA, 1993, p.9).Ele se 

envolve de tal forma com o passado, que viaja até ele, e começa a tecer possíveis histórias 

para os donos daqueles objetos, que, no final, desembocam na sua própria: 
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Muitas noites eu imaginava algum marinheiro do Senegal ou do Congo em 
um navio português, carregando sua máscara para uma terra nova. [...] Um 
homem negro, infinitamente mais escuro que eu [...] trilhando seu caminho 
para um novo mundo que seu povo nunca imaginara.  Mas quando ele viu a 
América, pulou do navio. Os brancos o temiam como ao diabo. [...] Ele veio 
exatamente para onde estou agora e construiu uma vida que a maioria das 
pessoas jamais suspeitou. (MOSLEY, 2004, p. 145). 
 
Lá no meu quarto, eu estudava as máscaras-passaporte no parapeito da 
janela. 
Talvez eles tenham sido traficantes de escravos, eu pensei, e talvez o 
ancestral de Anniston Bennet fosse o dono do navio que eles utilizavam.Eu 
me dei conta de que não estava mais com medo ou perturbado pela primeira 
vez em muitos anos.(MOSLEY, 2004, p. 153, grifos do autor). 
 
Todas as noites eu sentava até tarde com meus ancestrais. Leonard, o 
esquisito, Jojo, o guerreiro, e Singer, o de boca aberta. Eu dei nomes a eles e 
pensei neles.  Eu criei personagens e histórias, mas elas eram reais para mim.  
[...] Singer era um sacerdote, [...] ele era do Congo, eu acho, e não conhecia 
Leonard, que traficava escravos, ou Jojo, que protegia Leonard, mesmo 
sabendo que o que o irmão fazia era errado. Eu conversava com eles por 
horas [...].(MOSLEY, 2004, p. 232). 

 

Ao relatar suas ‘conversas’ com os antepassados, o protagonista admite sua mudança: 

“Eu não era louco, mas meu mundo havia desintegrado. Ou talvez nunca houvesse tido de fato 

uma vida, mas não havia percebido, então estava feliz na minha ignorância” (MOSLEY, 

2004, p.232-233). Embora não tenha sido Charles a desarquivar as memórias de sua família, o 

confronto com aqueles arquivos é o primeiro grande catalisador da sensível transformação na 

vida do rapaz. Ele não apenas traz as memórias para dentro de sua vida, mas, como ele 

mesmo admite, passa a ter uma vida a partir delas; um passado que ele ignorava entra em seu 

presente, por meio daquele “patrimônio memorial” (CANDAU, 2011, p.159) e lhe 

proporciona uma reconfiguração identitária.   

O segundo grande catalisador de sua transformação é o conhecimento que advirá do 

convívio do protagonista com Anniston Bennet, que abrirá para Charles arquivos aterradores 

– sociais, psicológicos, filosóficos –de uma face sombria da humanidade, até então oculta 

para o rapaz.  Definitivamente, Charles jamais seria o mesmo.  
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1.5.2 CRIMES CONFESSADOS: EXPIAÇÃO DO HOMEM BRANCO OU ARQUIVOS DO MAL? 

 

Quando decide alugar o porão de sua casa para aquele misterioso homem branco de 

intensos olhos azuis, Charles nem de longe desconfia que sua vida estava a um passo de sofrer 

uma absurda reviravolta.  A começar pelo fato de que as intenções de Anniston Bennet não 

são reveladas logo de imediato pois, a princípio, ele diz ao protagonista que queria apenas se 

confinar para ler, pensar e escrever.  Entretanto, ao receber o material de Bennet, enviado 

previamente para sua casa, o protagonista percebe algo estranho: em meio a livros e roupas, as 

caixas também continham uma celae instruções para montá-la. Mais adiante, o rapaz começa 

a perceber que uma atmosfera absolutamente enigmática ronda aquele homem rico e poderoso 

de Connecticut.  

Quando Bennet chega à estação de trem onde Charles o aguarda, ele é incisivo sobre 

seu “recolhimento”: ninguém sabia onde ele estava – e nem poderia – pois ele desejava ficar 

“completamente afastado de seu mundo”(MOSLEY, 2004, p. 117).  A figura imponente de 

Bennet – “um homem que faria você fazer o que ele quisesse” (MOSLEY, 2004, p. 119) e a 

possibilidade de haver algo ilegal naquela situação deixa o protagonista bastante assustado. 

Quando estão na estrada, indo para a casa do rapaz, o homem dá uma risada, e quando 

Charles lhe pergunta o motivo, ele simplesmente diz que aquela poderia ser uma “risada de 

prazer ou o último suspiro de um homem à beira da morte” (MOSLEY, 2004, p. 117) Ao 

chegar à casa, o homem engatinha para dentro da cela, “com um pouco de esforço”e 

finalmente expõe suas intenções: “Você já entendeu? [...] Esta é minha prisão e você é meu 

carcereiro e meu guarda”(MOSLEY, 2004, p. 118-119). O impacto daquela revelação é 

tamanho, que o jovem tem vontadede correr.  A partir daquele momento, ele conviverá com 
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uma perplexidade crescente, à medida que os arquivos misteriosos e atormentadores de 

Bennet forem sendo abertos.  

Mais do que simplesmente se instalar no porão de uma casa, o homem branco queria 

se encarcerar, literalmente, para expurgar sua alma da culpa que carregara ao longo de anos, e 

que será revelada progressivamente, ao longo dos dias em que ele permanecerá em seu 

cativeiroautoimputado, na casa do protagonista.  Ele se confessa “um criminoso que desejava 

pagar por seus crimes”, mas que não reconhecia “nenhuma forma de aplicação da lei ou 

governo para aquele caso”.  Quando Charles lhe pergunta sobre o tipo de crimes a que ele se 

referia, o homem responde que eram os piores: “Pense no pior crime que puder imaginar e 

torne-o ainda pior. Então, você terá um vislumbre do que eu fiz.” (MOSLEY, 2004, p. 120-

121).Embora alegasse não quererfazer parte daquele plano, e que não alugara seu porão para 

ser um cárcere, o protagonista fica impotente ao perceber que Bennet sabe tudo sobre sua 

vida.  Sem perceber, ele também seria, figuradamente, aprisionado em seu porão.  

O acordo inicial previa que Charles apenas levasse o alimento para Bennet, mas, com 

o passar do tempo, o rapaz se torna, ainda que contra sua vontade, o arconte dos arquivos 

confidenciais e aterradores daquele homem. Em uma de suas primeiras conversas, Charles 

fica aturdido com um objeto antigo, “com mais de mais de cento e cinquenta anos”, que 

Bennet usaria paratrancar sua cela: “um cadeado utilizado para prender escravos nos velhos 

navios negreiros” (MOSLEY, 2004, p. 125).  Aquele instrumento imediatamente leva o 

protagonista a cogitar que sua família, até onde ele sabia, não descendia de escravos: “Nós 

viemos para cá para trabalhar em servidão por contrato70e como marinheiros em navios 

espanhóis e portugueses. [...] Muitos de meus parentes não gostavam de imaginar que nós 

                                                

70Indentured servants: trabalhadores contratados por um determinado período que recebiam acomodação, 
alimentação e passagens para viagens marítimasem troca de seus serviços.  Na América colonial, estes 
trabalhadores não eram apenas de origem africana, mas irlandeses, escoceses, ingleses e alemães. (“History of 
Slavery in America”). Linebaugh e Rediker (2008, p. 69) apontam este sistema como o fundamento sobre o qual 
a escravidão americana se apoiou.  
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éramos parte daquele monte de negros neste país.” Embora ele não sentisse sequer “uma 

pontada de identidade quando a escravidão era mencionada”, Charles acha aquele cadeado 

“hediondo” (MOSLEY, 2004, p. 124), essas palavras a princípio soam contraditórias: se 

aquele objeto não remetia a um passado reconhecidamente seu, por que a angústia? Adiante 

entenderemos que o protagonista iria transcender os laços familiares e abraçar a história de 

seu povo; aquela inquietação era apenas uma semente do que estava sendo gerado em seu 

íntimo.   

Com o passar do tempo, o rapaz decide que Bennet só teria acesso aos privilégios 

(“comida, água, luz e livros”) caso respondesse a determinadas perguntas e comprovasse sua 

veracidade (MOSLEY, 2004, p. 180). Involuntariamente, Charles se torna um pesquisador, 

“que monta o arquivo em termos das perguntas que devem ou não ser feitas, de temas que 

devem ser retirados das entrevistas e que palavras devem ser registradas” (BRADLEY, 1999, 

p. 115, trad. livre). E será por meio destas entrevistas que segredos do homem branco serão 

descortinados, assim como o entendimento de Charles sobre questões pessoais e sociais até 

então ignoradas.  

Anniston Bennet, o americano calvo, de profundos olhos azuis, não existe; sua 

identidade é completamente forjada. Ele é, na verdade, TamalKnossos,filho de Maria 

Knossos, uma grega, com um turcode nome Tamal, viciado em heroína, que vivera 

ilegalmente nos Estados Unidos, e que ele nunca conhecera. Com a morte da mãe, ele é 

enviado para um orfanato e, ao crescer, inventa uma história de vida, a partir de seu nome.  

Com um passado ignorado e uma identidade esvaziada de laços familiares ou culturais, o 

homem decide que iria vencer naquele lugar. Para isso, até suas características físicas são 
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forjadas, a fim de que se passe71por branco: seus olhos negros são disfarçados por lentes azuis 

e, para esconder os cabelos escuros, ele recorre à eletrólise para tornar-se calvo.  Sharma 

(2014, p.669) aponta que,em narrativas que exploram o tema do passing (passar-se por 

branco), “a raça se configura como algo que tem autoridade de definir um indivíduo e 

outorgar a ele ou ela uma posição particular na ordem social racializada dos eventos 

[...].”(trad. livre) Este é o fenômeno – na verdade, uma tática (CERTEAU, 2014)– por meio 

da qualnegros mais claros e/ou mestiços se passam por brancos, com o intuito de conseguir 

acesso a prerrogativas legais exclusivamente direcionadas a estes, como cidadania (e o 

consequente direito ao voto), direito à propriedade e casamento (cf. KOSYRAKIS, 2014).  

Este “ultrapassar de fronteiras da cor” (SOLLORS, 1997 apudAGUIAR, 2012, p.13) começa 

a ser problematizado por autores afro-americanos a partir da segunda metade do século XIX, a 

fim de investigar “as complexidades e contradições da categoria de raça nos Estados 

Unidos.’’. Assim, ‘’ [...] o passing questiona e problematiza a ontologia das categorias de 

identidade e sua construção.” (ROTTEMBERG, 2003, p.435, trad. livre). 

Anteriormente interpretado de forma negativa como trapaça, uma maneira de negar e 

afastar-se de suas origens, o passing foi libertado, pela visão pós-moderna de identidades 

flutuantes/em permanente construção, “do estigma de traição e engano” (AGUIAR, 2012, 

p.14, trad. livre). Como observado por Cary (1996), “o passing é [agora] reconhecido como 

um meio de fortalecimento por meio da resistência e apropriação do status de poder; [...] [e] 

possibilita atos potencialmente subversivos [...].” (CARY, 1996, p.190-191, trad. livre)Por 

meio deste homem “sem cor”, Mosley apresenta o tema de forma bastante “inusitada” 

                                                

71 Não é a primeira vez que Walter Mosley apresenta este tema em uma obra. Em Devil in a Blue Dress (1990), a 
personagem Daphne Monet, na verdade Ruby Hanks, se passa por branca, mas sua mãe é negra, o que, naquele 
contexto, também a classificava como tal.   
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(SHARMA, 2014, p. 669, trad. livre), enfatizando o poder que ser branco confere a um sujeito 

naquela sociedade.  Neste sentido, a abordagem literária do passing72 

 

prova que raça é muito mais do que uma questão de fenótipo. Ao atuar como 
uma determinada identidade étnica ou racial, o passer[aquele que se passa 
por] ficcional subverte as categorias de raça e etnia, expõe suas 
ambiguidades e reitera o conceito de identidade como um processo contínuo, 
em vez de um estado. (KOSYRAKIS, 2014, p.5, trad. livre). 

 

Aqui, quem tenta passar por algo que não é – inclusive reconfigurando seu biotipo – é o 

homem branco, apontando assim para o uso que Mosley faz do Signifyin(g)ao criar um 

personagem branco que se vale do passing. Neste sentido, o autor sugere que brancos, tanto 

quanto negros, podemapelar para esta tática a fim de alcançar um determinado objetivo de 

vida.  

Durante as entrevistas, Charles descobre que seu inquilino – “o diabo morando em 

meu porão” (MOSLEY, 2004, p. 156) – cometera terríveis crimes contra a humanidade, em 

sua maioria em países africanos, que iam desde roubos, homicídios, exploração de trabalho 

escravo, tráfico de órgãos, até o inominável ato de entregar um bebê “como um presente” ao 

cachorro de um homem, que queria saber “se o mito dos lobos que criavam homens era 

verdade” (MOSLEY, 2004, p. 215).  A criança foi devorada e ele testemunhou a cena 

hedionda.  Tamal também confessa que não impedira o massacre em Ruanda73, embora 

pudesse tê-lo feito, para não perder seu poder, pois teria se tornado “uma formiga sob os pés 

de um homem como ele” (MOSLEY, 2004, p. 219). 

                                                

72 Duas obras de relevo que abordam este tema são The Autobiography of an Ex-Colored Man, de James Weldon 
Johnson (Vintage Books, 1989) e The human stain, de Phillip Roth (Vintage Books, 2000).  
Embora este não seja um dos temas basilares da presente tese, sua relevância é inquestionável, uma vez que se 
apresenta tanto em The Man in My Basement quanto em Linden Hills, no qual há um passing social, que será 
discutido no Capítulo 3. 
73 Um dos piores genocídios da humanidade, ocorrido em Ruanda, em 1994, levando à morte cerca de 800.000 
pessoas, em sua maioria da etnia tutsi, massacradas por milícias hutus. (“Entenda o genocídio em Ruanda” / BBC 
News Brasil online /2014).  
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A relação de Tamal com sua culpa tem duas faces: embora se veja com um “bom 

cidadão e o pior dos demônios” (MOSLEY, 2004, p. 217), esteja encarcerado por reconhecer-

se culpado, “não por ter sido pego”, e sua entrega sacrificial à punição torne o mundo “um 

lugar melhor” (MOSLEY, 2004, p. 134), o homem conhece profundamente o sistema 

selvagem que regula a humanidade e é consciente de sua função nele, a sua memória é 

conflitiva, “dividida entre um lado sombrio e outro ensolarado: é feita de adesões e rejeições, 

consentimentos e negações, aberturas e fechamentos, aceitações e renúncias, luz e sombra 

[...].” (CANDAU, 2011, p.72).Como diz a Charles, “a fim de que haja sobrevivência da 

espécie, tem que haver pessoas como eu. Pessoas têm que morrer para que outras produzam. 

As mortes são erradas, mas a preservação do mundo é mais importante”. Neste sentido, o 

homem se vê como um mero instrumento, “[...] uma ferramenta de precisão. Uma arma de 

destruição. Uma arma do dólar, do euro e do yen. [...] Não é uma questão de bem ou mal. É 

uma questão de humanidade, e o que você faz em nome dela” (MOSLEY, 2004, p. 217, p. 

229).Segundo Sharma (2014, p.665, trad. livre), por meio da figura de Bennet/Tamal, Walter 

Mosley fustiga o capitalismo74, “baseado em trabalho escravo e corrupção. [...] um quadro 

sombrio da ordem mundial, na qual o capitalismo [...]e a exploração não estão sujeitos a 

nenhuma lei.”Mais ainda, ao situar os crimes de Tamal na África, em sua maioria, Mosley 

aponta para o subdesenvolvimento resultante do colonialismo voraz que imperou no 

continente e do qual ainda não se recuperou. O sofrimento do africano representaria, então, a 

figura universal do pobre, “como uma forma de contrastar [...] os abastados com aqueles cujas 

vidas não são reconhecidas como dignas de existir.” (ibid.). 

                                                

74 Ampliando este entendimento, sugiro que Mosley fustiga o modus operandi dos diferentes sistemas sócio-
políticos, pois, segundo o próprio Bennet/Tamal, ele trabalhara para o Comunismo e fora, inclusive, preso e 
torturado por regimes ditatoriais africanos. 
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A severidade das macabras revelações nega a qualquer ser humano a possibilidade de 

passar incólume diante delas.  O que Charles entendeu como “segredos antigos revelados 

coincidentemente em sua frente” (MOSLEY, 2004, p.152), era, na verdade, o 

desarquivamento de arquivos do mal, “desastres que marcaram a humanidade [...] promovidos 

constantemente pelas intensas guerras em vários lugares do mundo, em geral incentivados 

pelos interesses escusos das potências [...]” (SOLLIS, 2014, p. 375). Após o longo contato 

com seu ‘tutor’, o protagonista descobre o lado oculto da humanidade, e o seu próprio.  Para 

Bennet, ele e o protagonista são opostos de muitas formas, principalmente no que tange à 

inocência/culpa: “Toda a sua vida poderia ser considerada um fracasso. Cada segundo até este 

momento foi desperdiçado. Mas ainda assim, você é realmente inocente enquanto eu, que 

mudei o curso das nações, não sou digno de ser chamado de seu amigo.”. Estas palavras 

levam Charles a um olhar introspectivo: “[...] Se ele era o mal, eu era um fracasso; talvez seja 

esta a diferença entre as pessoas boas e ruins do mundo.”  (MOSLEY, 2004, p. 220). 

No final do romance, alguns dos arquivos familiares dos Blakeys, como as pinturas da 

tia-avó de Charles,são vendidos para um museu de história afro-americana na Carolina do 

Sul; outros, como as máscaras e os diários das tias (contendo preciosas informações sobre 

seus ancestrais, que remontavam a mais de duzentos anos), passam a compor o material do 

museu de história afro-americana, que Charles inaugura, a conselho e sob a administração de 

Narciss.  

Os outros arquivos, as confissões de Bennet – “fantásticas e doentias” – foram 

gravadas em quarenta fitas e enterradas “em um lugar secreto” no porão (MOSLEY, 2004, p. 

240), assim como as cartas pessoais que o homem deixara para alguns familiares e amigos, 

aos cuidados de Charles, antes de morrer.  O protagonista também queima as roupas e demais 

pertences do homem “que estava no centro do sofrimento que ele nunca soubera existir”. 

Recai então sobre o rapaz, “confidente e cronista” (MOSLEY, 2004, p. 240-241) dos pecados 
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de Bennet, arconte auto instituído daqueles arquivos do mal, o poder de consigná-los até 

quando quisesse. 

 

1.5.3 COMO SEMPRE, O ARQUIVO 

 

Em um de seus artigos, Harriet Bradley conclui que sua história acadêmica com o 

arquivo foi marcada por uma crescente conscientização sobre “a complexidade de 

interpretação e a impossibilidade de recuperar as vozes perdidas do passado no seu 

significado original” (BRADLEY, 1999, p.117, trad. livre).  Ao refletir sobre as palavras 

desta pesquisadora, cuja definição foi adotada como uma das âncoras temáticas de minha 

pesquisa,pude enxergar nas obras literárias aqui analisadas um salto para além da simples 

recuperação das vozes do passado.  Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley 

conseguem, por meio de seus romances, levar o leitor ao passado junto com seus personagens 

e observar como eles, nesta visitação, puderam ressignificar eventos traumáticos e, por que 

não dizer, a si mesmos.  

Ao sair do Sul, em sua busca desenfreada e inocente por reconhecimento e 

visibilidade, o protagonista de Homem invisível se depara com os dolorosos arquivos da 

escravidão e seu legado ao afrodescendente, que ele tanto evitara. Encontrar-se com alguns 

estereótipos da sociedade estadunidense e encarnar, em si, mesmo alguns deles, culminou 

com o reconhecimento de uma invisibilidade contra a qual ele tanto lutara, mas que, no final, 

se não lhe trouxe alegria, pelo menos lhe deu o alívio de uma alma em liberdade.  

Ao contrário dele, entretanto, a maioria dos moradores de Linden Hills continuou 

caminhando “como ovelhas para o matadouro”75, ao abrir mão de valores morais e históricos 

em prol de uma vida de sucesso.  O pavor do fantasma da escravidão e a luta por anular suas 

                                                

75 Romanos, Cap.8:36.  
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consequênciasanestesiaram aquelas pessoas, deixando-as alheias aos arquivos que poderiam 

fazê-las confrontar e resistir lucidamente a uma realidade imposta há séculos a seu povo.  Ao 

retratar esta comunidade, a autora disseca a questão da “morte da alma (negra) gerada pela 

busca do sonho (branco) americano de prosperidade material” (FOWLER, 1996 apud 

ENGLES, 2009, p. 662, trad. livre).  Todavia há o contraponto.  Por meio dos poetas, do 

historiador e da mulher no porão, Gloria Naylor aponta para aqueles que não venderam “seu 

espelho de prata” e que entenderam que o conhecimento é libertador.  Apesar de jovens, 

Willie e Lester conseguem discernir o que estava ocultonaquela atmosfera e usam esta 

descoberta para não se contaminar, ainda que se envolvam e se angustiem muito com tudo o 

que veem.  Já para o Dr. Braithwaite, a escavação daqueles arquivos pessoais é encarada com 

o frio distanciamento profissionalde alguém que precisava se resguardar; que registra, mas 

não se envolve e, consequentemente, não sofre.  Com Willa, a autora nos mostra a mulher que 

põe fim a seu sofrimento justamente por rebuscar e se envolver com segredos pessoaisde 

outras mulheres, que lhe fizeram entender, finalmente, sua função naquele inferno familiar e 

social.  Os arquivos que se abrem diante dela não discutem apenas a escravidão do negro, mas 

sugerem a escravidão dentro da escravidão, o outro do outro, o cativeiro da mulher negra. 

Assim, o romance de Naylor discute o lado multifacetado da identidade, “em termos não 

apenas de raça, mas também de classe, gênero e sexualidade” (ENGLES, 2009, p.662, trad. 

livre).  

Em The Man in MyBasement, vemos o despertar de um afro-americano por meio de 

seu confronto não apenas com arquivos familiares, mas também com os arquivos do mal, 

enterrados na alma do homem branco preso em seu porão.  Seu encontro com tantas verdades 

ocultas é, a princípio, aterrador;  mas, assim como foi para o Homem Invisível, a dor da 

revelação traz à existência um amadurecimento que, ao que parece, não lhe trouxe paz, e sim  

um novo olhar sobre humanidade.   
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Como apontado no início deste capítulo, as obras selecionadas para esta tese abordam 

uma infinidade de temas complexos e inquietantes, todos traçados pelo fio condutor da 

escravidão do africano traficado e seu legado.  Aqui, a pulsão de morte proposta por Derrida 

(2001) foi permeada não pelo apagamento, mas pela ignição da memória, que conduziu a 

novas consignações dos arquivos apresentados (BIRMAN, 2008).  Foi através da memória e 

dapós-memória que histórias não vividas, mas inscritas em arquivos familiares, sócio-

histórico-culturais, foram trazidas à existência e impressas nas histórias dos personagens.  Por 

isso, quer descendam de uma família de escravos ou de uma linhagem real, quer sejam poetas 

de rua ou renomados profissionais, visíveis ou invisíveis, eles foram, de alguma forma, 

tocados pelo arquivo.  

Os estereótipos raciais, o elo da corrente do irmão Tarp, as marcas no corpo de 

Luwana eo cadeado do navio negreirosão ícones tão marcantes da escravidão quanto o porão 

– em minha leitura, oponto crucial de contato entre as três obras–cujo significadoe relevância 

serãoapresentados no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  PORÃO: ARQUEOLOGIA DO ARQUIVO CONTRADISCURSIVO 

 

2.1 A espoliação oficializada: Imperialismo e Colonialismo 

 

[... ] É necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de 
partida o fato de que existe uma hierarquia de raças e 
civilizações, que nós pertencemos à raça e civilização 

superior [...]. 
 (Jules Harmand, defensor francês do Colonialismo, 

1903, apud SAID, 1993, p.38). 
 

O projeto de alargar fronteiras não foi exclusividade dos contemporâneos de Cabral e 

Colombo; relatos históricos atestam que, por necessidade ou demonstração de poderio, o 

homem sempre buscou novas terras, por meio dos métodos dos quais dispunha.  No século II 

da era cristã, o Império Romano atingiu a Armênia e o Atlântico; os mongóis, sob o comando 

de Genghis Khan, conquistaram o Oriente Médio e a China no século XIII; o Império Asteca 

se estabeleceu no México subjugando outros povos, entre os séculos XIV e XVI (LOOMBA, 

1998); entre outros. Com o advento das grandes navegações, o alcance das conquistas seria 

bastante ampliado, uma vez que “a ‘descoberta do mar’ pelos europeus, que a coroa de 
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Castela involuntariamente acelerou, com a chegada de Colombo à costa das Américas em 

1492, inaugurou uma nova fase de formação de impérios mundiais” (COLÁS, 2010, p.7, trad. 

livre, grifos do autor).  

O fator complicador é que as novas terras, via de regra, pertenciam a outrem, o que 

transformou o sonho de expansão dos conquistadores no pesadelo76 da espoliação para os 

conquistados. Surgia, assim, o Imperialismo, “traço essencial da Modernidade [...]”, um 

sistema de governo político-econômico “centralizado, hierárquico, conquistado e sustentado 

pela coerção, por meio da qual um território central domina territórios periféricos, intermedia 

as principais interações e canaliza recursos das periferias e entre elas” (MANN, 2012, apud 

JERÓNIMO, 2013, p.953, trad. livre); para Said (1993), o sistema é “a prática, a teoria e as 

atitudes de um centro metropolitano dominante governando um território distante.” (SAID, 

1993, p.29). 

Colás (2010, p.8-9) pontua três características básicas do Imperialismo moderno: o 

caráter mercantilista dos novos impérios (cuja economia passa a se expandir com o comércio 

além-mar); a expansão territorial, e a colonização das Américas, África, Austrália e Ásia. 

Uma vez estabelecida esta dominação imperial, iniciava-se o processo de exploração de 

recursos – naturais e/ou humanos. Como consequência da implantação deste domínio, surge o 

Colonialismo77, “componente central da expansão europeia do século XVI” (FERREIRA, 

2014, p.255); “um sistema de conquista e controle de terras e bens de outros povos” 

(LOOMBA, 1998, p.12, trad. livre). Os impérios europeus se espalharam (e enriqueceram) 

vertiginosamente a partir do século XV pelos continentes ‘não civilizados’, onde 

                                                

76 Este pesadelo seria intensificado a partir dos anos 1880, quando o Imperialismo se tornou uma prática 
“dominante e notadamente mais agressiva entre os países europeus, por uma variedade de razões políticas, 
culturais e econômicas.” (ASHCROFT et alii, 2007, p. 111, trad. livre). 
77 Embora caminhem juntos, Imperialismo e Colonialismo são sistemas distintos.  O primeiro se origina na 
metrópole; o segundo é o resultado da ação da metrópole nos territórios ocupados, as colônias. O 
império/metrópole é de onde flui o poder que controla a colônia. É possível haver um império (como os Estados 
Unidos atualmente) sem colônias oficialmente implantadas; o colonialismo, entretanto, não existe sem as 
mesmas. (cf. LOOMBA,1998, p. 6-7, trad. livre). 
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estabeleceram assentamentos – as colônias78 – dependentes de um governo exterior – a 

metrópole.    

Como apontado por Esteves (2012), a colônia servia amplamente aos interesses das 

metrópoles não apenas por ser fonte de bens materiais e humanos, como também por ter se 

tornado um local de escoamento, para onde se deportava a população excedente e 

marginalizada dos países colonizadores, “o que contribuiria para solucionar, ou pelo menos 

amenizar, graves problemas sociais que poderiam ocorrer nas metrópoles, motivados pela 

marginalização econômica e política a que considerável parcela da população havia sido 

submetida pelo capitalismo.” (ESTEVES, 2012, p. 23). A implantação do Colonialismo 

praticamente drenou os recursos das colônias, criando, “o desequilíbrio econômico necessário 

para o crescimento do capitalismo e industrialização europeus; [...] o Colonialismo é a 

parteira que presenciou o nascimento do capitalismo europeu […].” (LOOMBA, 1998, p.13, 

trad. livre). 

Na tentativa de justificar a espoliação de bens e terras dos povos conquistados, os 

impérios europeus levantaram a falsa bandeira de ‘levar a civilização aos bárbaros’, pois 

assim eram vistos os não europeus. Deste modo, a noção de império envolvia não somente a 

conquista e exploração de povos e territórios estrangeiros, o controle/supressão de sua 

soberania, mas também uma ‘missão de civilização’ cujo objetivo era “gerar ordem, progresso 

e estabilidade ao redor do mundo.” (COLÁS, 2010, p.7, trad. livre). A ‘missão’ do europeu 

ariano e ‘superior’ vestia-se, assim, de trajes de uma benevolência e humanidade, que 

abertamente se apoiavam em  

 
potentes formações ideológicas que incluem a noção de que certos territórios 
e povos precisam e imploram pela dominação, bem como formas de 
conhecimento filiadas à dominação: o vocabulário da cultura imperial 
oitocentista clássica está repleto de palavras e conceitos como raças ‘servis’ 

                                                

78 Segundo Ferreiro (2014, p.276), a palavra colônia, de origem latina, designava um assentamento fora de 
Roma.  
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ou ‘inferiores’, ‘povos subordinados’, ‘dependência’, ‘expansão’ e 
‘autoridade’. (SAID, 1993, p.30, grifos do autor). 

 

O encontro (confronto) entre os europeus com povos cultural, linguística e 

fenotipicamente diferentes foi, desde o início, permeado pela alteridade (nós X eles/os 

outros):  “a etnicidade é um tipo organizacional em que itens biológicos e culturais são usados 

como sinais diacríticos para demarcar fronteiras” (BARTH, 2000 apud FERREIRA, 2014, 

p.260).  A alteridade ergueu (e apoiou-se em) ideologias racistas e a própria noção de raça 

(com o subsequente racismo), foi um produto do período pós Renascimento. Assim, o mundo 

colonial passou a ser entendido como um lugar habitado por pessoas “intrinsecamente 

inferiores, não apenas à margem da história e civilização, mas também geneticamente 

predeterminadas à inferioridade. Sua sujeição não era apenas uma questão de lucro ou 

conveniência, mas um estado natural.” (ASHCROFT et alii, 2007, p. 41, meus grifos). O 

racismo foi um traço preponderante do colonialismo, principalmente por servir de sustentação 

ideológica para um sistema formado por/para brancos europeus, que buscavam justificar – 

inclusive por meio de teorias médicas79 – a exploração econômica e a espoliação cultural a 

que expunham as sociedades que vitimavam. Tal ideologia parece ter contaminado a tal ponto 

o imaginário coletivo, que não suscitou qualquer tipo de problematização à época; ao 

contrário, como apontado por Ferreira (2014, p.255), “ela foi naturalizada nos campos 

literário80, ideológico e científico”.  

                                                

79 Segundo Fanon (1979 apud ESTEVES, 2012, p. 30), os ‘achados científicos’ do dr. A. Porot, apontam para a 
inferioridade biológica dos nativos da África do Norte, que, segundo ele, eram “seres primitivos, não evoluídos, 
e, por isso, delinquentes; num estágio inferior da evolução”. É óbvio, então, que os tais ‘seres’ precisavam ser 
‘domesticados’, missão que os ‘evoluídos’ arianos europeus prontamente abraçam. A teoria da Evolução de 
Darwin (1858) também se adequou perfeitamente aos interesses do Imperialismo, intensificado no final do 
século XIX. (ASHCROFT et alii, 2007, p. 41). 
80Em O filho de todos (UMRIGAR, 2017), a autora propõe uma interessante reflexão sobre as ‘boas intenções’ 
do homem branco ao criar um enredo contradiscursivo no qual um juiz branco, filho de senador, adota um 
menino negro de nove anos, cuja mãe era viciada em drogas. Apesar de, inegavelmente, proporcionar uma vida 
melhor a Anton, o juiz Coleman utiliza meios escusos para realizar a adoção e apazigua seus conflitos morais por 
meio da justificativa de ter ‘redimido’ a vida do menino.   
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Neste período, o comércio marítimo passa a ser a menina dos olhos dos centros 

imperialistas, que agora recorriam diretamente à fonte para obtenção de seus produtos. Com a 

intensificação do sistema, houve um aumento da produtividade nas metrópoles, o que gerou 

um aumento da demanda de mão de obra. À espoliação de bens e terras somar-se-ia a 

espoliação da vida humana, pois, juntamente com os metais preciosos, pedrarias, especiarias e 

tecidos, transportados das colônias para as metrópoles, um outro ‘produto’ – o escravo – 

passaria a ser traficado. E com este tráfico humano inaugura-se um dos episódios mais 

lamentáveis da humanidade.  

 

 

 

2.2 O tráfico negreiro 

 

Uma viagem para este inferno singular começa com a 
paisagem marinha humana.  Histórias de pessoas cujas 

vidas foram moldadas pelo tráfico de escravos.  Pessoas 
de todos os tipos [...] foram tragadas pelo turbilhão em 

movimento, surreal, do tráfico. 
 (REDIKER, 2001, p.23). 

 
 

Ultimamente, temos testemunhado com grande assombro o penoso deslocamento de 

grandes massas humanas ao redor do globo. São incontáveis registros de pessoas fugindo de 

guerras, perseguições religiosas ou fome, o que, segundo Edward Said, é uma das 

características “mais infelizes de nossa era [...] o surgimento/aumento do número de pessoas 

deslocadas (...) resultado de grandes conflitos pós-coloniais ou imperiais.” (SAID, 1993, 

p.332, trad. livre). Entretanto, o deslocamento não é algo recente, nem inerente à nossa época, 

mas um fenômeno social que tem marcado a humanidade ao longo de sua existência; arquivos 

sobre fluxos populacionais remontam a antigas civilizações. Seja devido a radicais mudanças 
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climáticas, que transformavam o habitat à sua volta, seja devido a ataques de inimigos, o ser 

humano, ao longo de sua existência, decidiu ou precisou, muitas vezes, se deslocar para 

sobreviver. Contudo, para alguns, este deslocamento foi forçado por circunstâncias acima de 

sua vontade ou controle, como no caso da diáspora negra, que arrastou milhares de africanos 

em navios negreiros, rumo à escravidão.   

A História aponta que este regime não começou ou se limitou ao continente africano. 

A guerra, prática inerente às civilizações desde os primórdios, muitas vezes gerava escravos, 

uma vez que os derrotados passavam a servir aos vencedores – egípcios escravizaram núbios, 

atenienses escravizaram espartanos, romanos escravizaram gregos. Daí a utilização da palavra 

cativo (prisioneiro de guerra) como sinônimo de escravo que, como aponta Pinheiro (2011, p. 

224), era sempre “o Outro ou o Estrangeiro, estivesse ele próximo ou distante; “[Os cativos] 

em muitos casos, possuíam características fenotípicas diversas” (PINHEIRO, 2011, p. 224), o 

que acentuava ainda mais sua alteridade.   

Os primeiros contatos dos povos europeus com os da África Subsaariana começaram 

no século XV, sendo Portugal o pioneiro nesta empreitada. Entretanto, a escravidão não se 

inicia neste momento; ela já existia81 – sendo uma prática amplamente aceita naquelas 

sociedades – mas era exercida em moldes diferentes do que seria praticado a partir de então 

(cf. PINHEIRO, 2011). Segundo os arquivos históricos, a maioria dos seres humanos 

traficados no continente africano foi vítima de seus próprios irmãos de cor, devido a intensas 

guerras tribais – motivadas por ganância e poder – muito antes da chegada dos europeus. 

Rediker82 (2011) sugere três aspectos essenciais para a obtenção de escravos: o primeiro eram 

                                                

81 Entre os séculos VII e XIX, mais de nove milhões de pessoas foram levadas pelo tráfico transaariano 
“organizado por comerciantes árabes do norte do continente e seus aliados muçulmanos”. (REDIKER, 2011, p. 
86). 
82Embora haja diferentes obras sobre o tráfico de escravos e o navio negreiro (BURNSIDE e ROBOTHAM, 
1997; CHRISTOPHER, 2006; CURTIN, 1969; DIEDRICH, GATES e PEDERSEN, 1999; GILL, 1961; 
ROMOLA e ANDERSON, 1963; STAMMERS, 1994), minha opção pelo livro de Rediker como fonte principal 
sobre este tópico deveu-se não apenas à riqueza de sua pesquisa e o consequente detalhamento de suas 
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as guerras, que não se configuravam, necessariamente, naquilo que entendemos como tal; ou 

seja, até mesmo um desentendimento, “uma briguinha à toa” – como observado por John 

Matthews (ativo defensor do tráfico humano) sobre o comportamento dos nativos em Serra 

Leoa (REDIKER, 2011, p. 109) – era entendido como guerra para os africanos; pilhagens e 

expedições piratas também configuravam guerras. E, sempre que um navio chegava à costa, 

sequestros eram organizados para obtenção de ‘material’: “se o navio não vier, senhor, não 

pego escravos” – palavras de um africano a um membro da tripulação de um navio negreiro. 

Assim, o termo guerra passou a ser usado como um “eufemismo para o rapto organizado de 

seres humanos.” (REDIKER, 2011, p.109).OludahEquiano, da terra dos ibos (atual Nigéria), 

um dos expoentes do Abolicionismo – “a primeira pessoa a escrever extensamente sobre o 

tráfico de escravos da perspectiva do escravizado. [...] a voz dos que não tinham voz” 

(REDIKER, 2011, p. 119, grifos do autor) – foi uma das vítimas do comércio africano de 

escravos83. O segundo aspecto eram as questões judiciais: ao ser condenada por algum crime, 

a pessoa era julgada, sentenciada à escravidão e vendida a um traficante africano, que a 

‘repassava’ a um capitão de navio negreiro. O terceiro era o comércio realizado em mercados 

e feiras do interior do continente, um tanto distantes da costa, muitas vezes ligados ao tráfico 

islâmico de escravos (REDIKER, 2011, p. 110).  

O contingente dos negros traficados era formado, em sua maioria (2/3), por homens 

jovens – “mais brutos e robustos” e 1/3 de mulheres (sendo 1/4 destas ainda crianças).  Os 

                                                                                                                                                   

informações, mas, principalmente, à humanidade de sua narrativa, ao envolvimento com o drama dos homens e 
mulheres traficados pelas águas do Atlântico. Como ele mesmo descreve, “foi doloroso escrever este livro” (p. 
21); a leitura desta obra é igualmente dolorosa, embora grandemente enriquecedora.  
83Sequestrado aos onze anos, pelos aros, e levado para um navio negreiro, seu encontro com os brancos é tão 
chocante, que ele pensa estar na presença de espíritos maus.  Há quem duvide da autenticidade de sua origem, 
como o autor Vincent Carretta (Equiano, the African: Biography of a Self-Made Man, 2007), para quem Oludah 
nasceu na Carolina do Sul e “inventou para si origens africanas para combater o tráfico de escravos com maior 
autoridade moral” (apud REDIKER, 2011, p. 118-119). Contudo, a riqueza e pungência de suas descrições sobre 
as situações vivenciadas dentro e fora dos navios negreiros deixam, em minha leitura, pouca margem para 
dúvida.  
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números são assustadores: estima-se que, ao longo dos quatro séculos84 de tráfico (entre o fim 

dos séculos XV e XIX), doze milhões e quatrocentas mil pessoas tenham sido arrancadas de 

suas vidas e arrastadas para os navios negreiros. Muitas, sequestradas e conduzidas em 

comboios por longos períodos, desde o interior da África até a costa, nem chegavam ao navio, 

pois morriam pelo caminho; entretanto, não há registros precisos sobre estes quantitativos.  

Muitos dos que embarcavam, não suportando as condições desumanas a que eram expostos, 

morreram – aproximadamente um milhão e oitocentos mil – e tiveram seus corpos lançados 

ao mar, onde tubarões, assíduos seguidores dos navios, os devoravam imediatamente. Os 

escravos que sobreviveram às primeiras etapas, aproximadamente dez milhões e seiscentos 

mil, foram lançados “nas entranhas sangrentas de um sistema de plantation85 assassino.” 

(REDIKER, 2011, p. 13). 

 Chegando ao continente africano, a princípio atento às suas riquezas naturais, o 

explorador branco se deparou com a oferta de um ‘produto’ inusitado – um ser humano 

‘inferior’, de cor diferente, ‘bárbaro’, que serviria muito bem a seus interesses. Assim, é 

inegável o elo entre colonialismo e escravidão: “o sistema de escravidão racial e seu lugar no 

desenvolvimento do comércio global forneceram bases fortes para a análise da escravidão, da 

plantation, e de outras modernidades coloniais” (GILROY, 2012, p.11).  Diante da 

necessidade de viabilizar a chegada do novo produto a seus clientes, surgem os navios 

negreiros, que, longe de serem apenas meios de transporte, passaram a ser verdadeiras 

câmaras de tortura e morte.  

 

                                                

84 Como observado por Rediker (2011, p. 13), o ápice do tráfico ocorreu entre 1700 e 1808, período em que 
houve o maior número de transportes de escravos (aproximadamente 2/3 do total), sendo três milhões em navios 
britânicos ou americanos. 
85 Sistema econômico originário do Mediterrâneo medieval, encontrado nas ilhas de Açores, Madeira, Canárias e 
Cabo Verde, e que se desenvolveu no Novo Mundo (Brasil, Caribe e América do Norte), no século XVII. 
(CURTIN, 1990 apud REDIKER, 2001, p. 52). 
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2.3O Navio Negreiro: a masmorra flutuante 

 

O navio negreiro é um navio-fantasma que viaja nas 
fímbrias da consciência moderna. 

(REDIKER, 2011, p.21). 
 

Como já visto na primeira seção deste capítulo, uma das mais importantes 

(provavelmente a maior) contribuições para o avanço das grandes navegações e, 

consequentemente, para a emergência do capitalismo, foi o aprimoramento das embarcações. 

Entretanto, tal progresso não trouxe apenas benefícios para a humanidade; ao contrário, em 

breve tempo, o navio iria se tornar um triste palco “para a representação do grande drama 

humano do tráfico de escravos” (REDIKER, 2001, p. 50). O navio negreiro teve sua origem 

no final do século XV, com as viagens dos portugueses à costa ocidental da África, onde 

obtinham ouro, marfim e seres humanos, iniciando, assim, o tráfico negreiro no Oceano 

Atlântico. Segundo Rediker (2011), este navio estava ligado à ascensão do capitalismo e à 

consequente série de mudanças econômico-político-sociais dele advindas:  

 

a tomada de novas terras, a expropriação de milhões de pessoas e sua 
recolocação em crescentes setores da economia orientados para o mercado; a 
exploração de minas de ouro e prata, o cultivo do tabaco e da cana-de-
açúcar; o concomitante desenvolvimento do comércio de longa distância; e, 
finalmente, uma acumulação planejada de riquezas e capitais. [...] Cada fase 
do processo – exploração, colonização, produção, comércio e o 
estabelecimento de uma nova ordem econômica – exigia grandes frotas de 
navios, com sua capacidade de transportar tanto trabalhadores expropriados 
como as novas mercadorias.  O navio negreiro foi uma peça fundamental do 
sistema.  (REDIKER, 2011, p. 52). 

 

As dimensões variavam, e embarcações de qualquer tamanho poderiam se transformar 

em navios negreiros. Os traficantes americanos preferiam embarcações menores (chalupas e 

escunas), com uma tripulação menor e menos escravos; já os britânicos, com vistas a maiores 

lucros, preferiam as maiores.  Assim, havia navios como o Parr, “um monstrengo de 566 

toneladas”, com dois conveses, trinta metros de comprimento por 9,7 de largura e três 
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mastros; “o maior navio negreiro não apenas de Liverpool, mas também de todo o Atlântico 

britânico” (REDIKER, 2011, p. 72); e os pequenos que, inegavelmente, acrescentavam ainda 

mais sofrimento aos escravos. Um dos grandes abolicionistas ingleses do século XVIII, 

Thomas Clarkson, ficou estarrecido ao constatar, em suas pesquisas, que embarcações 

pequenas, de 25 toneladas, 12, 11(Sally e Adventure), e até 10 toneladas (Hesketh) foram 

usadas para transportar escravos. As suas descobertas, resultado dos inúmeros depoimentos de 

informantes (na maioria, marinheiros), o deixaram tão impressionado que ele chegou a 

duvidar da veracidade das informações. Uma delas, sobre um navio construído no rio Severn, 

informava que a área onde os escravos iriam ficar – ou seja, o porão – tinha “9,5 metros de 

comprimento, estreitando-se para 1,5 metro nas extremidades.  [...] [Desta forma] cada 

escravo disporia de 0,28 metro quadrado”. Em uma embarcação menor, o alojamento dos 

escravos tinha 6,7 metros de comprimento e 2,4 metros de largura: “a altura medida entre a 

quilha e o tabuado do piso do convés era de 1,7 metro, mais 0,9 metro eram ocupados por 

lastro, carga e provisões, sobrando para cada um dos trinta escravos 0,37 metro quadrado e 

cerca de 0,20 metro de espaço vertical.” (REDIKER, 2011, p. 72). A tripulação também podia 

variar mas, via de regra, era composta pelo comandante/capitão, dois pilotos, marinheiros e 

até médicos, para cuidar da ‘mercadoria’, que precisava chegar ‘bem’ a seu destino, para 

evitar sua rejeição e a consequente perda dos lucros.  

A vida no porão, teoricamente, dispensaria descrições, pois é possível imaginar as 

agruras enfrentadas pelos infelizes escravos a bordo dos navios da morte. Entretanto, em O 

Navio Negreiro,Rediker (2011) apresenta um quadro tão detalhadamente penoso, que julgo 

interessante apresentar, uma vez que, nem de longe, a imaginação humana conseguiria 

vislumbrar a real dimensão dos dramas ali vivenciados. Como se não bastasse o espaço 

exíguo no local, havia outros fatores que aumentavam a tortura dos negros traficados. O livro 

apresenta diferentes relatos – de marinheiros, escravos, escritores, abolicionistas, 
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comerciantes, pobres e ricos, cultos e incultos – sobre a desgraça vivida no porão.  Como não 

haveria espaço nesta pesquisa para comentar todos (e nem é este meu objetivo), foi necessária 

uma seleção. Apresento três relatos que, em minha leitura, retratam com clareza as angústias 

dos “condenados da Terra”86.    

O livro se inicia com a história de uma mulher africana87 anônima, que fora 

sequestrada e levada para o “owbacoocoo”, o navio negreiro, “a maior punição imaginável” 

(REDIKER, 2011, p.9).  Em um ímpeto de coragem e desespero, ela se joga da canoa onde 

estava sendo transportada, mas um tubarão se aproximava e, sem alternativa, é recapturada.  

Ao chegar ao navio, depois de três meses sendo vendida ao longo do caminho, a mulher se 

depara com outros escravos, todos nus, ao lado de porcos, cabras e aves, que ocupavam o 

convés.  Logo neste início, ela é vítima do assédio sexual de um branco, e, para proteger-se, o 

ataca, o que resulta numa violenta surra de chicote. Depois de examinada pelo médico, a 

mulher é empurrada para o porão do navio, onde pavor e sofrimento seriam seus 

companheiros de viagem: 

 

Quando descia os degraus de uma escada que levava ao convés inferior, um 
cheiro horrível penetrou-lhe as narinas, deixando-a de imediato tonta, 
debilitada e nauseada.  Ela reconhecia o cheiro como sendo de awawo, isto 
é, de morte.  Ele vinha de duas mulheres doentes que jaziam sozinhas num 
canto escuro, abandonadas perto ao athasa, ou tina da porcaria, como os 
homens brancos chamavam.  As mulheres morreram no dia seguinte, e seus 
corpos foram jogados ao mar. Quase de imediato as águas em volta se 
agitaram, giraram em turbilhão e se tingiram de vermelho. (REDIKER, 
2011, p. 12, grifos do autor). 

 

 

Não há mais nenhuma informação sobre esta mulher depois disso.  Em 1801, o jovem 

branco John Riland, herdeiro de uma fazenda na Jamaica, após entrar em contato com os 

                                                

86 Expressão que deu título ao livro de Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. (2ͣ  ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1979). Título original: Les damné de la Terre. 
87 Fatos baseados no depoimento de William Butterworth, marinheiro do Hudibras, sobre uma prisioneira levada 
a bordo, em 1786, no porto de Calabar, baía de Biafra. (REDIKER, 2011, p. 368). 
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ideais abolicionistas na faculdade, faz uma viagem de navio negreiro88, a mando do pai, para 

verificar a veracidade dos boatos sobre as condições desumanas a bordo.  Ele testemunhou 

que os duzentos e quarenta escravos ficavam trancafiados no porão por cerca de dezesseis 

horas por dia.  Os homens eram presos dois a dois, para evitar fuga ou rebelião; quando 

precisavam fazer suas necessidades fisiológicas, eles tinham que contar com a anuência do 

companheiro (normalmente de outra tribo, que não falava sua língua), e caminhar juntos por 

cima dos demais; mulheres e crianças geralmente tinham mais liberdade e não ficavam 

agrilhoadas.  O porão, praticamente sem ventilação, tinha uma atmosfera “poluída e 

asfixiante” e era “pequeno demais para permitir conforto e saúde.” (REDIKER, 2011, p.78).  

Desnecessário mencionar que as condições de higiene – inexistentes – abriram a porta a um 

incontável número de doenças e epidemias. Náuseas, vômitos e disenterias eram frequentes, o 

que tornava o ambiente absurdamente fétido, “a níveis quase além do suportável.” 

(REDIKER, 2011, p.79). Um outro aspecto que muito impressionou o rapaz foram as 

correntes que prendiam os escravos e os instrumentos de tortura89: “[...] algemas e grilhões, 

gargalheiras, correntes de vários tipos [...], [inclusive] um “esmaga polegares, instrumento 

medieval de tortura” (REDIKER, 2011, p. 81).  

James Field Stanfield, homem culto, escritor e ator, participou de uma viagem de 

tráfico, entre 1774-1776, de Liverpool para Benin e Jamaica. Anos mais tarde, também 

influenciado pelos crescentes movimentos abolicionistas, resolveu relatar o drama que 

testemunhou, sendo um dos pioneiros a escrever sobre o tráfico em primeira pessoa e rejeitar 

os estereótipos raciais, por crer que todos os povos tinham o mesmo sangue.   Entre outras 

coisas, ele narra o drama da escassez de água a bordo do True Blue, “que se transformou 

numa câmara de horrores ainda mais macabra. [...] essa terrível parte da viagem não passa de 

                                                

88Ironicamente, este navio chamava-se Liberty. 
89 Em 02/08/1804, o jornal Connecticut Centinel anunciou uma venda de instrumentos de tortura “a preços de 
ocasião, [...] em bom estado, para a contenção e sujeição de escravos” (REDIKER, 2011, p. 81).  
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uma interminável cena de barbárie, trabalho contínuo, mortalidade e doença. Os açoites, [...] 

eram a principal forma de divertimento90”. Para Rediker, o relato de Stanfield era “mais 

detalhado, mais assustador [...] e mais dramático” do que todos os outros que tinham sido 

publicados até maio de 1778: “a aguda percepção da cena horrenda[...] dava ao seu relato um 

grande poder de evocação.” (REDIKER, 2011, p. 157-163, grifos do autor). Sua experiência 

foi o instrumento fundamental para a conscientização sobre a injustiça da escravidão e a 

imprescindibilidade da abolição. Segundo o escritor, “[...] um MINUTO passado inteiramente 

nos alojamentos dos escravos na Passagem do Meio91 faria mais pela causa da humanidade do 

que a pena de um Robertson ou toda a eloquência coletiva do Senado Britânico.” (REDIKER, 

2011, p. 165, grifo do autor). 

O pouco alívio para as vidas nos porões era veiculado pela interação social, apesar das 

inevitáveis brigas ocasionais.  Para os brancos, ali estava um bando de negros iguais, já que 

eles não percebiam a diferença (e, naturalmente, nem se interessavam por isto). Entretanto, 

várias etnias dividiam o sofrimento naquele lugar: “[...] ibos, nupes, igalas, idomas, tivs, 

agatus, ijos, ibibios, anangs, efiques, ododops, ekois, eajaghams [...].” (REDIKER, 2011, 

p.127). Apesar de suas diferenças culturais e linguísticas, eles desenvolveram mecanismos de 

interação e novos laços sociais que se formavam nos navios, pois a vida no cárcere os 

aproximava; outros chegavam aos navios com suas famílias, ou pelo menos com algum 

membro dela. Entretanto, este aparente alento tornava-se, a longo prazo, mais uma grande 

dor, pois, na maioria das vezes, ao chegar aos portos, as famílias eram separadas pela venda 

de seus membros a senhores diferentes. E este foi um dos aspectos que mais assombrou 

Stanfield: a dor que a separação causava nos escravos, que tentavam, inutilmente, agarrar-se 

                                                

90 O livro denuncia a crueldade insana de comandantes/capitães dos navios, como o Cap. Wilson James D’Wolf, 
inclusive com sua tripulação, o que levou muitos à deserção ou ao suicídio (REDIKER, 2011).   
91 Um dos mais tenebrosos trechos da viagem; situava-se no ‘triângulo do tráfico’, que trazia os escravos da 
África Ocidental para as Américas e o Caribe. Em condições favoráveis, a travessia do trecho demorava três 
semanas, mas condições climáticas adversas tornavam a viagem muito mais longa.   
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uns aos outros, familiares ou amigos, para escapar a mais um martírio. Uma destas cenas foi 

registrada em verso pelo escritor:  

 

Um grito terrível se ergue ao céu assustado: 
Amigos que se chamam ao serem apartados, 
Com ferozes imprecações, cheias de terror, 
A mãe, desvairada, reclama o filho amado. 
A balbúrdia geral os ares atroa 
De barco a navio um som alucinado ecoa. (REDIKER, 2011, p.162). 
 

 

OludahEquiano também registrou sua angústia ao presenciar cenas de separação entre 

parentes e amigos que iriam perder “o pequeno conforto de estarem juntas” e que nunca mais 

iriam se ver: “foi muito comovente ver e ouvir seus prantos à hora da despedida.” (REDIKER, 

2011, p. 133). 

Milhões de homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas casas, famílias e 

vidas, e arrastados para o Novo Mundo92, para servir aos interesses do colonialismo e do 

capitalismo nascente. Entre 1884 e 1885, a Conferência de Berlim regulamentou a disputa 

pelos territórios africanos (Cf. BRUNSCHWIG, 1993 apud ESTEVES, 2012, p.22), o que fez 

com que mais de 90% do continente ficassem subjugados por um longo período.  Para 

Linhares (1981), “a África sofreu a espoliação mais completa que se conhece em homens, 

recursos e valores culturais" (LINHARES, 1981 apud ESTEVES, 2012, p.24). 

Indiscutivelmente, o navio negreiro foi o maior instrumento de execução dos planos 

europeus neste aspecto; afinal, sem a mão de obra escrava, o que teria sido dos sistemas em 

expansão? Concomitantemente, ele foi também o instrumento da maior tragédia perpetrada ao 

povo africano, ao longo de quatro séculos de injustiça. Não foi à toa que o poeta Castro Alves 

                                                

92Há quem veja o ‘o lado bom’ destes acontecimentos. Para Marx e Engels, “embora moralmente condenável, 
havia algo de progressista no colonialismo”, uma vez que “inseriu a África no sistema capitalista mundial”. 
(ESTEVES, 2012, p. 24) Entretanto em que momento os africanos foram inquiridos sobre a necessidade ou sua 
vontade de serem inseridos no progresso europeu? Ao que parece, o lado bom desta história foi vivenciado 
exclusivamente pelo branco europeu.  
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bradou em sua escrita “- Colombo, fecha a porta dos teus mares!”, em “Navio Negreiro”, mais 

um dos muitos clamores abolicionistas que a História ouviu:  

 

Ontem a Serra Leoa, [...] 
Hoje... o porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar... 
E o sono sempre cortado 
Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo ao mar... 
 
Ontem plena liberdade, 
A vontade por poder... 
Hoje... cúm'lo de maldade, 
Nem são livres p'ra morrer.  (CASTRO ALVES, 1880). 

 

Visto como o Outro dentro de sua própria terra, o negro teve sua liberdade extirpada e 

sua vida praticamente aniquilada. Os que sobreviviam ao sequestro e às longas viagens rumo 

ao navio, ao chegarem a seus destinos, se deparavam com uma realidade ainda mais dolorosa. 

Muitos, por não suportar suas perdas, tentavam o suicídio; outros caíam em profunda 

depressão; os que ficavam tentavam aplacar sua angústia emocional e física se solidarizando 

com os companheiros de infortúnio.  Assim nasceram, no porão do navio, outras 

comunidades; entretanto, foi ali também que estas mesmas comunidades seriam 

despedaçadas, como observado por Equiano, “todos os sentimentos ternos que se tinham 

desenvolvido a bordo do navio agora seriam sacrificados à avareza, ao fausto e à cobiça” 

(EQUIANO, 1879 apud REDIKER, 2011, p. 133).   

Logo, se há uma palavra que bem caracteriza a vida do africano é desenraizamento. 

Ao ser sequestrado e arrancado de sua vida, o negro perdia, acima de tudo, sua identidade e 

raízes93 que precisaram ser reconstruídas, reformuladas ao longo dos séculos. Agora se trata 

                                                

93Muitos tiveram inclusive seus nomes trocados, como Equiano que, ao longo das viagens, recebeu quatro nomes 
diferentes.  Por fim, ao chegar a bordo do Industrious Bee, o capitão Pascal lhe chamou de Gustavus Vassa, que 
ele tentou recusar.  Diante de sua recusa, o capitão lhe deu tantas surras, que, “com o passar do tempo, terminei 
por me submeter”. Como observado por Rediker, “ele perdeu seu nome original pela violência e ganhou outro 
por força do mesmo recurso” (REDIKER, 2011, p. 139).   
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de um povo em trânsito, roubado de sua terra, origens e história; arrastado numa diáspora 

forçada para o Novo Mundo. Justificativas históricas não apagam as marcas resultantes deste 

sistema; é irrefutável o legado sócio-histórico-cultural turbulento deixado aos escravos e seus 

descendentes: sua humanidade perdida precisava ser restaurada; sua identidade anulada, 

reconstruída. E, para entender esta reconstrução identitária, é fundamental apreender o sentido 

de diáspora e seu irremediável entrelaçamento com a história do povo africano traficado.   

Inquietações com o deslocamento/pertencimento têm sido o cerne de incontáveis 

produções crítico/literárias pós-colonialistas, por estar diretamente ligado à construção 

identitária do indivíduo. Um dos grandes enfoques destas produções tem sido a diáspora 

africana, uma vez que dela afluem todos os fenômenos que moldaram a formação da 

identidade do povo negro traficado. Renomados teóricos como Stuart Hall e o sociólogo Paul 

Gilroy figuram no cenário das importantes discussões pós-colonialistas sobre a identidade 

afrodescendente. Este último, inspirando-se em Du Bois (principalmente), Richard Wright, 

Martin Delany e Frederick Douglass, cria o conceito do Atlântico negro, que entende a 

formação da identidade africana no cenário mundial a partir do conceito de diáspora 

(importado da história do povo judeu). Sendo este um dos alicerces desta pesquisa, é 

fundamental delinear seu escopo.  

 

2.4Rotas que arrancaram raízes: a diáspora africana e o Atlântico negro 

 

Diaspora does not simply refer to geographical dispersal 
but also to the vexed questions of identity, memory and 

home which such displacement produces.  
(ASCHROFT et alii, 2002, p.217-218). 

 

Uma menção à palavra diáspora (do grego diasporá, de diaspeirein = espalhar, 

dispersar; de dia = através; speirein: espalhar, dispersar) (ALCÂNTARA, 2013) pode nos 
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remeter a uma imediata analogia com o povo judeu, visto que sua história foi delineada por 

este evento, em diferentes gerações. A partir de sua saída do Egito e o estabelecimento em 

Canaã, a Terra Prometida, os hebreus viveram diversos momentos nos quais tiveram suas 

vidas transportadas para outras terras, sob o domínio de diferentes povos, onde 

experimentaram a reconstrução de sua história. Entretanto, como já dito anteriormente, 

vivemos em tempos em que os grandes deslocamentos de indivíduos/grupos estão 

redesenhando não só o globo terrestre, mas a própria identidade do sujeito. As nações agora já 

são lidas como “comunidades imaginadas”, cujos membros “nunca conhecerão, encontrarão 

ou até ouvirão uns dos outros; contudo, em suas mentes está a imagem de sua comunhão.” 

(ANDERSON, 2006, p.5-6). Neste contexto, seria no mínimo limitante equacionar o conceito 

de diáspora, “um significante, não apenas de transnacionalidade e movimento, mas de lutas 

políticas” (CLIFFORD, 1994, p. 308), exclusivamente com o fenômeno que marcou a história 

dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. É preciso ampliar e problematizar este conceito 

“amplamente não teorizado ou sub-teorizado” (ALPERS, 2001, p.3, trad. livre). 

 Em “DefiningtheAfricanDiaspora”, Edward Alpers (2001) aborda a visão de 

diferentes teóricos da diáspora sobre o conceito: George Shepperson (1976) foi um dos 

primeiros a equacionar a diáspora judaica com o fenômeno que arrastou milhões de africanos 

de suas terras para o Novo Mundo, pois ambas as dispersões se deram sob o cetro do 

imperialismo/escravidão. Entretanto, sua intenção era estender o escopo da definição da 

diáspora africana a fim de ressaltar sua influência sobre a História daquele continente e de seu 

povo. Embora reconheça a ocorrência de diferentes movimentos migratórios africanos, para 

Shepperson, o “período de quase quatrocentos anos da escravidão dos africanos pelos 

europeus continua sendo o coração da diáspora africana”, englobando as reações “à coerção, à 

imposição de domínio político e econômico, [...] à escravidão e ao imperialismo” 

(SHEPPERSON, 1976 apud ALPERS, 2001, p.5, trad. livre).  
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Harris (1993) vê a diáspora como um fenômeno complexo e contínuo, que extrapola 

limites temporais, geográficos, de classe e gênero; a “dispersão global (voluntária e 

involuntária) de africanos ao longo da história [que gerou uma identidade cultural no exterior] 

baseada em origem e condição social; e o [sonho do] retorno psicológico ou físico à terra 

natal” (HARRIS, 1976 apud ALPERS, 2001, p.5, trad. livre).  Para Jalloh (1996), a diáspora 

africana é o resultado da dispersão voluntária e involuntária do povo africano para diferentes 

lugares do globo, mas, indubitavelmente, a migração forçada pelo comércio escravocrata 

através do deserto do Saara e dos oceanos Atlântico e Índico “é responsável pela maior parte 

da presença negra fora da África” (JALLOH, 1996 apud ALPERS, 2001, p.9, trad. livre).  

Um dos aspectos mais controversos – e um tanto limitantes – nos estudos sobre a 

diáspora é a ênfase sobre o estabelecimento de critérios classificatórios. Segundo Willian 

Safran (1991), autor de “Diasporas in ModernSocieties: MythsofHomelandandReturn”, um 

dos textos exponenciais sobre o assunto, a experiência do povo hebreu com relação ao projeto 

de retorno à terra natal é fundamental para a definição de diáspora. O teórico estabelece 

alguns pré-requisitos para a classificação de determinado movimento migratório como 

diáspora (embora ele mesmo entenda que nenhuma diáspora contemporânea preenche todos 

os requisitos): a dispersão espacial para uma ou mais regiões; a memória coletiva dos que 

foram dispersos; o entendimento de que nunca serão aceitos pelos países hospedeiros, o que 

os leva a uma separação parcial; a idealização da terra natal; o comprometimento com a 

reconstrução da terra natal94; o relacionamento contínuo com sua terra natal, “por meio de 

uma consciência étnica e de comunidade, assim como de solidariedade.” (SAFRAN, 1991, 

p.83-84, trad. livre). 

                                                

94 Um conhecido exemplo deste comprometimento se acha no livro de Neemias, o copeiro hebreu, escravo na 
corte do rei persa Artaxerxes (430-400 a.C) que, ao saber da assolação de Jerusalém, pede uma liberação ao rei 
para reconstruí-la, e tem grande êxito em sua missão.  
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Apesar de criticado (CLIFFORD, 1994; COHEN, 1997; MARTIN, 1991 apud 

ALPERS, 2001), o modelo proposto por Safran trouxe uma grande contribuição para os 

estudos diaspóricos, uma vez que almeja evitar um ab-uso do conceito. Em “The ‘diaspora’ 

diaspora”, Brubaker (2005) desaprova a excessiva abrangência do significado/utilização95 do 

termo, que leva a uma perda de sentido do mesmo; para ele, diáspora não deve ser encarada 

como uma entidade fechada, mas assimilada como um projeto, “uma alternativa à 

essencialização do pertencimento, mas também pode representar uma forma não-territorial 

deste […].” (BRUBAKER, 2005, p. 12, trad. livre). O teórico observa que o grande interesse 

de diferentes campos do conhecimento pelo assunto96, principalmente no final da década de 

1980, levou à “diáspora da diáspora”:  

 

uma dispersão de significados do termo no contexto semântico, conceitual e 
disciplinar. [...] Como muitos grupos emigrantes têm sido considerados 
diáspora, o termo perde seu poder discriminatório. A universalização da 
diáspora implica o desaparecimento da diáspora. (BRUBAKER, 2005, p.1, 
p.3, trad. livre). 

 

Por isso, ele também defende a adoção de três elementos básicos 

constitutivos/característicos de uma diáspora: a dispersão espacial; a referência/orientação a 

uma terra natal; a preservação de uma identidade distinta dentro da sociedade hospedeira. 

Entretanto, Brubaker aponta para autores como Clifford (1994), que não enfatizam a 

orientação a uma terra natal como ideia central da diáspora, mas sugerem, em vez disso, que 

“conexões laterais podem ser tão importantes quanto aquelas formadas em torno da ideia de 

teleologia origem/retorno.” (CLIFFORD, 1994, p.306, trad. livre). Com efeito, uma vez 

                                                

95Cohen (2008) salienta que, a partir da metade da década de 1990, o conceito de diáspora passou a ter uma 
conotação ‘badalada’, ‘chique’ e, “parece, quase todos queriam pertencer a uma”.  Assim, a palavra “escapou de 
sua gaiola conceitual e começou a ser usada para descrever cientistas, intelectuais, engenheiros e jogadores de 
futebol.” (COHEN, 2008, p. 8, trad. livre). 
96Clifford (1994) atribui esta ampla apropriação do discurso sobre diáspora “a razões ligadas à descolonização, 
imigração, comunicações globais, e transporte”.  (CLIFFORD, 1994, p. 306, trad. livre). 
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arrancadas as raízes e desconstruídas as identidades primeiras, muitos sequer saberiam para 

onde ou porque voltar: “eles [os negros traficados] podem ter mesmo chegado a aceitar a 

possibilidade de que não são mais o que já foram um dia, e não podem, portanto, rebobinar as 

fitas de suas caóticas histórias culturais.” (GILROY, 2012, p. 20). Construir uma nova 

identidade tornou-se, então, uma perspectiva mais factível do que o resgate de uma essência 

esfacelada espacial e temporalmente.  

Cohen (2008) propõe uma abordagem histórica sobre a utilização do conceito, que 

começa com a diáspora (modelo) judaica; nas décadas de 1960-1970, o sentido é ampliado 

para abarcar a dispersão dos africanos, armênios e irlandeses. A partir da década de 1980, 

diáspora recebe um sentido metafórico, e passa a descrever diferentes categorias de pessoas 

deslocadas, como expatriados, refugiados políticos, imigrantes; nos meados desta década, 

começa a haver o entendimento de que, como em um mundo pós-moderno, identidades estão 

em contínua (des)construção; consequentemente, o conceito de diáspora precisava ser 

“radicalmente reordenado para dar conta desta complexidade.” (COHEN, 2008, p.2, trad. 

livre). A virada do século XX testemunha uma fase de consolidação do conceito, incluindo 

elementos constitutivos básicos e tipos ideais.  

Clifford (1992) vê a diáspora como uma formação social historicamente produzida e, 

ao refletir sobre o que está em pauta política e intelectualmente nas discussões sobre o 

assunto, questiona a validade do ‘modelo ideal’, uma vez que nem todos os movimentos 

diaspóricos apresentam todos os requisitos propostos por Safran.  Ele entende que a validade 

de se estabelecerem contrapontos com a diáspora judaica  pode enriquecer os estudos 

diaspóricos, mas tê-la como padrão ideal ou ater-se a determinadas características 

classificatórias limitam o entendimento sobre o assunto: “não é possível definir diáspora 

estritamente recorrendo-se a traços essenciais ou oposições fechadas. Mas é possível perceber 
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uma constelação desarticuladamente coerente de respostas a um viver em deslocamento.” 

(CLIFFORD, 1994, p.310, trad. livre).   

Conquanto discordem sobre a adoção (ou não) de critérios classificatórios, ou sobre a 

existência de um modelo ideal, as visões dos teóricos aqui apontados confluem para o 

entendimento da inegável influência da diáspora africana sobre a construção da história deste 

povo. Na contramão deste entendimento, entretanto, Tony Martin (1993) defende que o termo 

diáspora deve ser completamente rejeitado,  

 

tirado do nosso dicionário, porque reforça a tendência, entre os que escrevem 
a nossa história, a vê-la sempre em contraste com a do branco. [...] Devemos 
nos livrar da expressão diáspora africana porque não somos judeus.  Vamos 
usar outra terminologia. Vamos falar de dispersão africana ou África 
desarraigada, como sugerido, ou África espalhada.  (MARTIN, 1993 apud 
ALPERS, 2001, p.10, grifos do autor). 

 

O posicionamento deste professor e ativista, embora soe um tanto radical, pode 

amparar-se no sentimento de repúdio à contínua comparação que permeia a história do povo 

africano que, normalmente, tem feito deste, o Outro ‘pior’ – ao lado do ‘melhor’ branco 

europeu. Contudo, em minha leitura, o conceito de diáspora está inexoravelmente atrelado à 

história do povo africano e entendo, assim como Sundiata (1996) a importância de se 

reconhecer não uma, mas diferentes diásporas, “[...] cada qual criando sua própria história, e 

projetando-a para o passado, como a experiência diaspórica” (SUNDIATA, 1996 apud 

ALPERS, 2001, p.24, trad. livre, grifo do autor).  Os povos cuja história foi marcada pela 

diáspora viveram de maneira específica suas agruras, o que não foi diferente com o povo 

africano97. A África pré-diáspora tinha uma face que foi notadamente redesenhada com a 

partida de seus filhos para longe. Em última análise, todo o mundo foi redesenhado a partir 

deste evento.  

                                                

97Nas palavras de Cohen (2008, p. 38, trad. livre), a “diáspora das vítimas” – a dispersão oriunda de um evento 
traumático – a escravidão. 
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Na presente pesquisa, a diáspora africana é entendida como o deslocamento forçado de 

milhões de negros agrilhoados, amontoados nos porões dos navios negreiros, rumo à 

escravidão no Novo Mundo, onde suas vidas precisaram ser (re)construídas em meio a povos 

que, não raro, não os acolheram. Este não-pertencimento tornou-se não apenas um traço 

característico, mas um dos elos das novas comunidades que surgiram: “membros de 

comunidades diaspóricas reconhecem seu deslocamento, a opressão e alienação nos lugares 

onde residem” (PALMER, 1998 apud ALPERS, 2001, p.18).  

Refletindo sobre as rotas que arrancaram raízes, o intelectual Paul Gilroy, um dos 

grandes nomes no cenário das discussões sobre a identidade negra, propõe o conceito do 

Atlântico negro (GILROY, 1993)98, no qual problematiza as confluências entre a diáspora 

africana e a construção de identidades diaspóricas, e discute as questões de pureza racial, 

identidade, etnia, cultura, nacionalismo, hibridismo, multiculturalismo.O teórico assume que 

alguns temas da diáspora judaica – foram “um rico recurso” para ele, ao refletir sobre 

questões de identidade e alteridade na diáspora do Atlântico negro, daí o escrutínio da obra de 

teóricos judeus, nas quais ele encontrou fundamentação para “mapear as experiências 

ambivalentes dos negros dentro e fora da modernidade”. (GILROY, 2012, p.383). 

São axiomáticos os pontos de contato entre a experiência do povo negro com o povo 

hebreu: a esperança pela intervenção do Deus de Israel em sua história, livrando-os do jugo 

opressor da escravidão, assim como Ele fizera aos judeus; (CONE, 1980 apud GILROY, 

2012, p.385); sua condição de exílio forçado; a cooperação entre os dois povos, como, por 

exemplo, a visita da Rainha de Sabá ao Rei Salomão (I Reis, cap. 9; II Crônicas, cap. 10); a 

noção/expectativa de retorno “a um ponto de origem”; a ideia do “poder redentor”99 do 

                                                

98The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1993). Na presente pesquisa, optei pela utilização 
da edição (brasileira): 2a Edição. São Paulo: Editora 34, 2012. 
99Note-se, entretanto, que o sofrimento vicário dos hebreus é entendido como um que trará benefícios espirituais 
para a humanidade; o dos negros trouxe aqueles que o branco buscava: materiais.   
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sofrimento de ambos os povos, “não apenas para eles mesmos, mas para a humanidade como 

um todo.” (GILROY, 2012, p.388). Segundo Raboteau (1980), o Êxodo representava “um 

evento arquetípico para os escravos [...]; uma maneira de articular sua consciência de 

identidade histórica como povo.”  (RABOTEAU, 1980 apud GILROY, 2012, p.386). 

O Atlântico negro assinala a ideia de desterritorialização da cultura, em oposição à 

ideia de uma cultura territorial, estanque: “como uma alternativa à metafísica da raça, da 

nação e de uma cultura territorial fechada, (...) a diáspora é um conceito que ativamente 

perturba a mecânica cultural e histórica do pertencimento.” (GILROY, 2012, p.18, grifo do 

autor). O teórico não está sozinho ao evocar o impacto da diáspora/movimentos migratórios 

na sociedade: Ashcroft et alii (2002) observam que um traço comum das 

literaturas/sociedades pós-coloniais é a dialética lugar/deslocamento100, que atua diretamente 

na formação da identidade – “é aqui que aquela crise de identidade pós-colonial vem a existir: 

a preocupação com o desenvolvimento ou resgate de uma efetiva relação de identificação 

entre o ser e o lugar.” (ASHCROFT et alii, 2002, p.8-9, trad. livre). 

Nas palavras de Gilroy, a “razão primordial” para escrever seu projeto foi a luta para 

conceder aos negros o poder sobre sua história/vidas, insistentemente negado pelo racismo 

moderno, que não os reconhece101 “como pessoas com capacidades cognitivas e uma história 

intelectual.” (GILROY, 2012, p.41). Trabalhando com diferentes produções literárias e 

musicais de afrodescendentes, Paul Gilroy discerne o sofrimento do povo traficado, mas 

aponta sua dispersão pelo Atlântico – e seu consequente estabelecimento em novas terras – 

como a geradora de novas perspectivas identitárias e culturais: 

                                                

100 place and displacement. 
101Como já exposto nesta pesquisa, o não reconhecimento teve origem nas justificativas de 
dominação/escravização do negro africano, visto (convenientemente) como inferior e bárbaro; alguém que não 
dispunha de capacidades intelectuais e/ou sociais para caminhar sozinho, precisando, assim, ser conduzido a um 
estágio de civilização até então desconhecido por ele. Ironicamente, esta condução ao estágio ‘superior’ só 
trouxe benefícios para os ‘condutores’; os ‘conduzidos’ continuaram em sua condição de vilipêndio.   
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A relação da cultura com o lugar, suas implícitas ecologias de pertencimento e sua 
persistente dinâmica imperial, colonial e pós-colonial estão todas sob um novo 
escrutínio. [...] Utilizei o modelo do Atlântico negro para identificar outras 
possibilidades e interpretações. As culturas do Atlântico negro criaram veículos de 
consolação através da mediação do sofrimento.  Elas especificam formas estéticas e 
contraestéticas e uma distinta dramaturgia da recordação que caracteristicamente 
separam a genealogia da geografia, e o ato de lidar com o de pertencer”. (GILROY, 
2012, p.13, grifos do autor). 

 

O Atlântico negro reconhece e valoriza parentescos sub e supranacionais, questionando, 

assim, relatos essencialistas de formação de identidades primordiais, “que se estabelecem 

supostamente tanto pela cultura como pela natureza.” (GILROY, 2012, p. 19). Tomando por 

empréstimo o conceito de rizoma (DELEUZE e GUATTARI, 1995), Paul Gilroy confronta a 

ideia de origem – “afrocentrismo” – e a (quase) obsessão que ela exerce em estudos sobre as 

culturas afro-americanas: “[...] Embora já existam, no campo acadêmico substanciais esforços 

para desconstruir a ideia de origem e seus desdobramentos [preservação cultural, tradição, 

religião, identidade], ela continua impregnando os estudos culturais e as identidades afro-

americanas.” (MARCHESI, 2013, p.1). O conceito de rizoma é encontrado, primariamente, 

em Botânica, para referir-se a determinadas ramificações multidirecionais subterrâneas de 

algumas espécies de plantas. Deleuze e Guattari (1995) adaptaram este comportamento 

vegetal a modelos de pensamento, atentando para a multiplicidade da natureza do rizoma:  

 
Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também 
retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. [...] 
Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 
estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc; mas 
compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem 
parar. [...] Estas linhas não param de se remeter umas às outras. [...] Ele não 
é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele 
não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 
transborda. (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.6,p.15). 

 

Gilroy percebe uma analogia entre estas infinitas ramificações e as culturas 

diaspóricas (notadamente as afro-americanas e afro-britânicas, foco de seu trabalho) às quais 
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ele denomina “culturas rizomórficas”, tecidas em “padrões fractais de troca e transformação 

cultural e política.” (GILROY, 2012, p.80, p. 58). Para ele, mais importante do que rastrear 

origens é atentar para os infinitos fluxos que, incessantemente, (re)constroem as culturas dos 

africanos dispersos, constituídas “por fazerem parte de um rizoma, de uma multiplicidade 

desenraizada e movediça, que pode ser chamada de Atlântico negro.” (MARCHESI, 2013, 

p.104). A conexão estabelecida por Gilroy é corroborada pelos teóricos franceses, para quem 

os movimentos de desterritorialização e processos de reterritorialização são relativos, e estão 

“em perpétua ramificação, presos uns aos outros.” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.6). 

A centralidade dos fluxos no Atlântico negro está intrinsecamente ligada à figura do 

navio, concebido por Paul Gilroy, como um “símbolo organizador [...] um sistema vivo, 

microcultural e micropolítico em movimento [...].”  (GILROY, 2012, p.38).Essa visão 

transcende a imagem dos navios como um mero meio de transporte e os eleva à categoria de 

“meios vivos”, uma instância que deve ser encarada como “[...] unidades culturais e políticas 

em lugar de incorporações abstratas do comércio triangular. Eles eram algo mais – um meio 

para conduzir a dissensão política102 e, talvez, um modo de produção cultural distinto.” 

(GILROY, 2012, p.60, meus grifos). Estas culturas distintas – “planetárias, fluidas e menos 

fixas” (ibid, p.15) – foram tecidas pela infinita cadeia de rotas por onde os navios passavam, 

singrando o Atlântico, transportando as vidas desenraizadas dos escravos africanos. Este 

desenraizamento, como já observado, praticamente inviabiliza a busca por essências ou 

origens - daí a ênfase em rotas (routes), e não em raízes (roots): “Atribuir igual importância a 

raízes e rotas [...] deveria destruir o apelo purificado do afrocentrismo ou dos eurocentrismos 

[...].  Este livro se preocupa mais com os fluxos, as trocas e os elementos intermediários que 

                                                

102Gilroy observa que, em Blake; or the huts of America (DELANY, Martin. Boston: Beacon Press, 1970), o 
autor incorpora a topografia do Atlântico negro, e os navios ocupam um lugar “político e primordial”.  Na obra, 
dois capítulos recebem o nome de “Transatlântico” e “Middle Passage”, que relata o evento de um escravo 
lançando corpos ao mar. (GILROY, 2012, p. 79). 
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podem colocar em questão o próprio desejo de ser centrado.” (GILROY, 2012, p. 357). Uma 

vez que tenham atravessado a “porta sem retorno”, a construção de suas identidades 

descentradas (HALL, 2011) torna-se mais atrelada às rotas do que às origens/raízes. Embora 

esta (quase) impossibilidade de resgate de uma essência seja inquestionável – principalmente 

para os afrodescendentes que não conheceram seus antepassados – entendo que não se deva 

negar também a ocorrência de uma certa nostalgia por um passado distante e desconhecido 

(em alguns sentidos, até idealizado), uma escavação, ainda que não deliberada, dos arquivos 

da memória – no imaginário coletivo negro, demonstrado, muitas vezes, em suas produções 

artísticas, por exemplo. Como já exposto no Capítulo 1, em Homem invisível, o 

revolucionário Rás não só reivindicava (ferozmente) sua filiação à “Mãe África”, como 

também impunha esta retórica a seus seguidores; em The Man in MyBasement, Charles, o 

protagonista a princípio indiferente, torna-se interessado por sua ancestralidade a partir de seu 

encontro com as máscaras africanas; já em Linden Hills, se dá o contrário, uma vez que 

grande parte dos personagens se esforça por afastar-se o máximo possível de sua negritude 

(atitude levada a extremos pelo personagem Maxwell Smyth cujo comportamento excêntrico 

beira a loucura). Assim, de formas distintas, Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley 

apontam para uma ideia de origem/essência, mas sua ênfase recai sobre as consequências do 

desterro sobre a vida do afro-americano.  

O Atlântico negro, assim como outras teorias, tem sido alvo tanto de aplausos quanto 

de críticas.  Em “RewritingtheAfrican Diáspora: Beyondthe Black Atlantic”, o crítico literário 

e romancista Paul TiyambeZeleza (2005) observa que o termo diáspora se tornou popular na 

crítica e no discurso público – popularidade compartilhada com narrativas de globalização e 

transnacionalismo “que buscam contestar as antigas identidades estabelecidas de nação e raça 

[...] e celebram as energias de múltiplas subjetividades.” (ZELEZA, 2005, p. 35, trad. livre). 

Segundo ele, a DiásporaAfricana goza de grande destaque nos estudos diaspóricos, mas, 
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apesar de sua popularidade na literatura, o entendimento geral sobre a diáspora africana é 

limitado devido a dois fatores: à própria dificuldade de definição do conceito103, e ao 

privilégio dado à diáspora de escravos traficados na rota do Atlântico (anglófona) ou, mais 

precisamente, à vertente americana da diáspora africana (ZELEZA, 2005, p.36)104, sendo 

justamente este último fator uma das críticas do autor ao modelo do Atlântico negro.  Zeleza 

reconhece as contribuições de Gilroy para os estudos culturais e diaspóricos, assim como a 

importância das conexões das diásporas africanas dos Estados Unidos e da Inglaterra na 

construção das modernidades negras. Contudo, para ele, a proposta de Gilroy falha em alguns 

pontos, como por exemplo, na questão do androcentrismo predominante no que tange à 

construção da identidade e modernidade negra do Atlântico; por não considerar as 

conexões/relações entre as demais populações diaspóricas negras, além do “mundo 

anglófono” – inclusive a diáspora negra na Bahia, reputada como a maior do mundo –, e por 

universalizar a experiência da minoria racializada dos afro-americanos. A ênfase – “obsessão” 

– com a diáspora afro-americana “é um tributo tanto à própria sedução da expressiva cultura 

afro-americana, inclusive as próprias noções de diáspora e negritude, quanto à hegemonia do 

imperialismo americano.” (ZELEZA, 2005, p.37, trad. livre). 

Embora repute o conceito do Atlântico negro como incompleto, a crítica e autora 

Jacquelyn Johnson (2009) reconhece a importância da obra e a validade de suas discussões 

sobre a diáspora africana, e faz importantes considerações sobre o livro. Em “Paul Gilroy, The 

Black Atlantic: AnIncompleteParadigm”, ela observa que os negros americanos sofreram um 

regime de segregação estrita (oficialmente instituída no fim do século XIX), diferentemente 

                                                

103“Há muitas dificuldades conceptuais para definir a diáspora africana, inclusive o próprio termo ‘diáspora’. Em 
muitos casos, […] é usado de maneira vaga, não-histórica e acrítica, de forma que deslocamentos entre/dentro 
dos países, são compreendidos de maneira geral, e nenhuma consideração é dada às condições históricas ou 
experiências que produzem as comunidades diaspóricas e sua conscientização.” (ZELEZA, 2005, p. 39, trad. 
livre). 
104Este autor entende que existem quatro dimensões dominantes da diáspora africana, que ocorreram: dentro do 
próprio continente africano; no Oceano Indico; no Mediterrâneo e no Atlântico (“Intra-African, Indian Ocean, 
Mediterranean, and Atlantic diasporas”). (ZELEZA, 2005, p. 36, trad. livre). 
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do que ocorreu nos países da América Latina, onde havia mestiços, negros e índios. Este 

regime se apoiava em teorias que viam o negro como uma raça inferior e defendiam a 

existência de uma herança racial transmitida pelo sangue105– sancionada pela regra da gota 

única de sangue (onedroprule), que orientou toda a legislação americana e britânica 

(JOHNSON, 2009). A autora entende que a teoria de Gilroy falha ao considerar “os negros 

dos Estados Unidos e do Reino Unido como as únicas vozes com autoridade para expressar a 

experiência africana no Atlântico, ignorando que as relações raciais no Brasil […] 

representam muito mais a consciência racial do Atlântico negro.” (JOHNSON, 2009, p. 79, 

trad. livre).106  Seu comentário ecoa a posição de Zeleza (2005) e de Clifford (1992), que 

também critica Gilroy por seu ‘apego’ à experiência afro-americana no Atlântico negro: “Não 

há razão para que seu privilégio ao Atlântico negro deva necessariamente silenciar outras 

perspectivas diaspóricas”. (CLIFFORD, 1994, p.320, trad. livre). Uma outra consideração de 

Johnson é sobre a concepção de Gilroy – segundo ela, equivocada – de uma experiência 

comum, compartilhada pelos escravos traficados e seus descendentes, para onde quer que 

tenham sido levados.  

É indiscutível a importância da interação crítica/teoria e do enriquecimento acadêmico 

(muitas vezes) daí oriundo. Teorias não devem ter um caráter de impermeabilidade, pois é 

justamente no embate das ideias que melhores ideias podem surgir. Entretanto, é fundamental 

um posicionamento frente a uma teoria que se opte por adotar, e sua escolha deve ser pautada 

nos objetivos pretendidos da pesquisa. Embora considere absolutamente pertinentes as 

ponderações dos críticos do Atlântico negro, entendo que a análise de Gilroy da experiência 

afro-americana, feita por meio de  “leituras penetrantes de textos afro-americanos”  

                                                

105Intimamente ligada a esta ideia está a questão da classificação por ancestralidade, conduzida pelos regimes 
escravocratas americano e britânico: filhos de escravos eram escravos. Isto se estendeu de forma a considerar 
como negros todos os que tivessem uma ancestralidade negra, ainda que fossem brancos.  Walter Mosley retrata 
isto através da personagem Daphne Monet, (Devil in a Blue Dress/1990), que tem pele branca, mas por ser filha 
de uma negra, era considerada negra, e tenta esconder sua ascendência se passando por branca. 
106 ARISTIMUNHO (2010) e SANTOS (2002) também apontam para esta lacuna no Atlântico negro.  
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(GRUESSER, 2007, p.5, trad. livre), reflete sua opção por um determinado escopo em sua 

pesquisa (o que está bem estabelecido no livro), fato que não apaga o valor de sua 

contribuição. Ademais, julgo que o modelo proposto pelo teórico também pode ser uma 

valiosa ferramenta para análises de produções de outras culturas diaspóricas e pós-coloniais, 

desde que feitos os devidos ajustes.   

Gruesser (2007) defende a validade do modelo do Atlântico negro com base em quatro 

razões principais: a intenção de Gilroy de inscrever a escravidão e a ideologia racista na 

modernidade levantou importantes questionamentos, que ficaram sem atenção por um 

período; o destaque dado às interações transculturais afro-americanos/afrodescendentes 

ingleses e caribenhos; a influência que a viagem transatlântica exerceu sobre o 

posicionamento de figuras afro-americanas de destaque; e o emprego de conceitos teóricos 

pós-coloniais na leitura dos textos de autores afro-americanos. Para o crítico, a teoria de Paul 

Gilroy – “a mais profunda tentativa de correlacionar o Pós-colonialismo com os estudos afro-

americanos” – aponta para “as vantagens da utilização de conceitos teóricos do Pós-

Colonialismo, análise do discurso, e uma referência ampliada para a análise da literatura afro-

americana.” (GRUESSER, 2007, p.5, trad. livre). 

A adoção da proposta do Atlântico negro na presente pesquisa ampara-se no fato de 

ela apontar para aspectos essenciais em minha análise: o caráter fluido da identidade 

diaspórica– já que o poder do território para determinar a identidade se rompe com o 

deslocamento forçado pela escravidão107; a contestação de uma pureza racial; e a atenção dada 

às culturas híbridas, frutos da diáspora  

 

[...] uma cultura que não pode ser identificada exclusivamente como 
caribenha, africana, americana, ou britânica, mas todas elas ao mesmo 
tempo.Trata-se da cultura do Atlântico negro, uma cultura que, pelo seu 

                                                

107Gilroy atribui isto ao rompimento dos “laços explicativos entre lugar, posição e consciência” (GILROY, 2012, 
p. 18). 
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caráter híbrido108, não se encontra circunscrita às fronteiras étnicas ou 
nacionais. (SANTOS, 2002, p.273). 

 

 

De grande relevância para meu trabalho é o olhar de Gilroy sobre a identidade do 

afrodescendente, inegavelmente forjada - assim como a cultura - pela experiência da 

escravidão. A ideia da identidade “enraizada, supostamente autêntica, natural e estável, 

veiculada pelo pensamento negro nacionalista negro nos anos 1960” (SANTOS, 2002, p.274) 

é refutada pelo autor. Ao analisar o conceito do Atlântico negro, Mattos (2002) observa que 

entender a formação das identidades sob a lente da diáspora permite a Gilroy transcender a 

noção de raça  

 

como estruturadora dessas culturas e identidades. As identidades negras da 
diáspora, culturalmente híbridas e dinâmicas, se constroem não apenas a 
partir da memória do trauma original da escravidão e da vivência posterior 
da violência racial e do racismo, mas também a partir de uma experiência 
radical de desenraizamento e constante metamorfose cultural […].  
(MATTOS, 2002, p.413). 

  

No início de seu livro, Paul Gilroy reflete sobre a dificuldade enfrentada pelo 

afrodescendente na Europa, expandindo assim, a questão da consciência dupla (DU BOIS, 

1903; 2006) sobre a vida do afro-americano nos Estados Unidos: “[...] Du Bois produziu este 

conceito não só para expressar o ponto de vista distintivo dos negros americanos, mas 

também para esclarecer a experiência das populações pós-escravas em geral.” (GILROY, 

2012, p.249). A vida do sujeito diaspórico negro europeu é permeada pela necessidade de 

desenvolver formas de consciência dupla, atitude vista “como uma provocação […] um ato de 

insubordinação política” (GILROY, 2012, p. 34).  Gilroy considera a questão da consciência 

dupla 

 

                                                

108 Na verdade, a hibridização de culturas é um traço de culturas pós-coloniais (e não apenas das 
afrodescendentes), já que um total apagamento da influência cultural do colonizador é praticamente impossível.  
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a mais famosa resolução de um conhecido problema que aponta para a 
dinâmica central da oposição racial, bem como para a antinomia 
fundamental dos negros da diáspora. [...] esta duplicidade, aquilo que 
Richard Wright chama de objetividade aterrorizante109, decorrente da 
situação de ser interno e ao mesmo tempo externo ao Ocidente [...]. 
(GILROY, 2012, p. 84, meus grifos). 

 

Para Du Bois, o conflito entre as duas identidades - negra/americana - é resultado do 

duro regime de segregação racial nos Estados Unidos, iniciado no século XVIII e estendido 

até meados do século XX, que ‘criou’ duas raças.  Gilroy amplia o conceito de Du Bois ao 

defender o poder da diáspora de (re)definir identidades: “a dupla consciência emerge das 

experiências de deslocamento e reterritorialização das populações negras, que acabam 

definindo o senso de pertença110.” (SANTOS, 2002, p.276). 

Em The Souls of Black Folk (1903)111, W.E.B. Du Bois, sociólogo, historiador e autor 

afro-americano propõe que o problema do século XX (e por que não do século XXI?) é a cor, 

uma vez que, em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, a ideologia racial 

ainda impera. Como argumenta Philipsen (2003), apesar de décadas de lutas por direitos civis 

e oportunidades iguais, de leis que proíbem a discriminação racial, e da comprovação 

científica de que raça não tem base significativa na biologia humana, “a sociedade 

estadunidense ainda tem uma ideologia racial112 arraigada, que é parte de sua estrutura social.”  

                                                

109Expressão utilizada em The Outsider (1953); já em White Man Listen! (1964), Wright emprega a expressão 
“existência dual”, para se referir ao mesmo conceito. (GILROY, 2012, p.84). 
110Este senso de pertença conflitado não é exclusividade do afrodescendente. Um interessante exemplo disto é 
apresentado em Árbol de Familia (LOJO, 2010) cuja autora fala sobre sua condição de “sujeito transcultural”, 
por ser argentina, filha de espanhois.  “Ao expressar o sentimento de sentir-se estrangeira em sua própria terra, 
Lojo se filia ao grupo geracional que recebeu o desterro como herança: [...] la sensación que yo no estaba donde 
debería estar, ni que era quien deberia ser.[...] Soy gajo de árbol caído/Que no sé donde cayó/¿Dónde estarán 
mis raíces?/ ¿De qué árbol soy yo?” (LOJO, 22/04/2013 informação verbal apud COELHO, 2014, p.44-45).  
111Cf. a tradução para o português. GOMES, H. T.  Edição Crítica de As Almas da Gente Negra, de W.E.B. Du 
Bois: Introdução, Notas, Tabela Cronológica. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1999. v. 1. 322p. 
112Uma grande falácia segundo Philipsen (2003) pois, ainda que fosse possível definir raça com clareza, 
estadunidenses (assim como brasileiros, por exemplo) são um povo de herança mista, fruto da miscigenação.  
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(PHILIPSEN, 2003, p. 190, trad. livre) A angústia existencial daí advinda levou Du Bois a se 

perguntar por que Deus o tinha feito um  pária e um estranho em sua própria casa”113.   

Este embate racial aflui para o racismo114, uma tensão marcante entre as culturas negra 

e branca. Du Bois (2006) defende que paira “uma sombra de desespero sobre os negros” – o 

preconceito – justificado como sendo “a ‘defesa natural da cultura’ contra a barbárie, 

conhecimento contra ignorância, pureza contra crime, as raças ‘melhores’ contra as piores” 

(DU BOIS, 2006, p.13, trad. livre, grifos do autor).  Em The FactofBlackness,Frantz Fanon 

(1925-1961) revalida a constatação de Du Bois, ao exporo quão distorcida é a visão do branco 

sobre o negro: “O Negro é um animal, o Negro é mau, o Negro é perverso, o Negro é feio”. 

(FANON, 2003, p.324, trad. livre). 

No Brasil, o racismo é supostamente115 menos declarado porque a nação brasileira tem 

uma formação histórica inegavelmente pautada na miscigenação racial, fato que, de certa 

forma, parece ser percebido por (pelo menos) parte da população.  Além disso, aqui não 

houve o processo de segregação racial geográfica que ocorreu em países como a África do Sul 

e os Estados Unidos, por exemplo. Neste último, a notória distinção entre negros e brancos 

tem um profundo impacto na vida em sociedade:  

 

Não apenas os Americanos, geração após geração, aprendem a ver certas 
pessoas como Brancas e outras como Negras, como mantêm um completo 
sistema social de recompensas e punições baseados nesta diferença 
superficial. Brancos são invariavelmente privilegiados sobre negros.  
(PHILIPSEN, 2003, p.191, trad. livre). 

  

                                                

113“Why did God make me an outcast and a stranger in mine own house?” (Du Bois, 2006, p. 8). 
114 Segundo Hall (2003, p. 69), uma prática discursiva [que] “tenta justificar as diferenças sociais e culturais que 
legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e biológicas, isto é, na natureza.”. 
115Digo ‘supostamente’ devido ao caráter velado do preconceito racial em determinadas instâncias no Brasil.  
Não são raros, contudo, os casos de racismo declarado aqui: negros sendo ‘convidados’ a usar o elevador de 
serviço; perseguidos em lojas por seguranças desconfiados; preteridos em determinados empregos. 
Recentemente, em um salão de cabeleireiros em um bairro de classe média alta no Distrito Federal, uma 
‘madame’ se recusou a ser atendida por uma manicure negra. Deste modo, como mostra Fernando Henrique 
Cardoso, “a dualidade entre a existência da discriminação e sua negação oficial caracteriza o estilo de nossas 
relações raciais”. (CARDOSO, 2017).  
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Viver sob o “véu da cor” (DU BOIS, 2006) suscita, não raro, a resistência, que pode se 

manifestar de diferentes formas, desde rebeliões civis (riots116) a manifestações artísticas e 

literárias, cuja intenção é motivo de questionamento para Gilroy:  

 

Afinal de contas, a quê estão se opondo os movimentos de escravos e seus 
descendentes: à escravidão? Ao capitalismo? À industrialização forçada? Ao 
terror racial? Ou ao etnocentrismo e ao solipsismo europeu que esses 
processos ajudam a reproduzir? Como devem ser pensadas as histórias 
descontínuas da diáspora? Como essas histórias têm sido teorizadas por 
aqueles que experimentaram as consequências da dominação racial? 
(GILROY, 2012, p.83). 

 

No que tange aos romances selecionados para esta pesquisa, entendo que Ralph 

Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley vão muito além da mera retomada da desconsolação 

de um evento que não pode ser apagado. Como procurei apontar no Capítulo 1, eles 

evidenciaram a escravidão confrontando a herança deixada aos afrodescendentes por meio de 

multifacetadas manifestações do arquivo. No presente capítulo, discuto como estes autores 

propõem a ressignificação de um dos mais emblemáticos símbolos do sistema escravocrata – 

o porão – transformando-o em um lugar de refazimento e libertação.  

 

2.5 De volta ao porão 

 

Imagina os homens encerrados em morada subterrânea e 
cavernosa que dá entrada livre à luz [...]. 

(Platão – "O mito da caverna"). 
 

O refúgio em lugares escondidos, sombrios, parece ser um evento recorrente na 

história da humanidade. Relatos históricos apontam a caverna como a habitação do homem 

                                                

116 Eventos que marcaram a história dos Estados Unidos do século XVIII até hoje, sendo alguns mais marcantes, 
como o que houve no Harlem (The Harlem Riot of 1964) e as marchas de Selma a Montgomery (1965).  
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primitivo; mais do que isso, o lugar onde ele arquivava seus feitos, descobertas e memórias117.  

Mais à frente no tempo, a Bíblia narra histórias de homens notáveis, como reis e profetas, que 

um dia abrigaram-se em cavernas, em busca de refúgio, repouso ou respostas a seus 

questionamentos. No século IV A.C., em “O Mito da Caverna”, Platão revisita o lugar e 

confere a ele uma formatação filosófica, equacionando-o com o mundo; aos homens 

acorrentados na caverna118, na semi-obscuridade, falta o conhecimento libertador.  Séculos 

mais tarde, a Psicanálise de Freud (1856-1939), ao analisar as facetas da personalidade, 

aponta para o inconsciente, o lugar sombrio, quase inatingível da psiquê, uma verdadeira 

caverna na alma do homem.  

Espaços lúgubres, fechados, como cavernas, grutas e porões são, muitas vezes,  

equacionados a sítios de aprisionamento, onde imperam impotência e morte, e exemplos desta 

imagem são frequentes em diferentes áreas, como a Literatura, por exemplo.  No conto “The 

OneswhowalkawayfromOmelas” (LE GUIN, 1973), a autora apresenta Omelas, “que parece 

uma cidade num conto de fadas” ; um lugar onde o (aparente) bem estar impera, em meio a 

um festival de verão, onde pessoas desfilam seus rostos alegres; “um lugar onde ninguém é 

culpado” (ibid, p.2, trad. livre). No entanto, em um dos seus belos edifícios públicos, a face 

oculta da cidade se esconde em um porão, que serve de cela a uma pobre criança, que 

“poderia ser um menino ou uma menina [...] débil mental” (LE GUIN, 1973, p.3, trad. livre).  

A descrição da criança e da terrível condição de sua existência é, ao mesmo tempo, nauseante, 

atormentadora e capaz de gerar profunda indignação naqueles que vão até lá para vê-la: “Eles 

sentem asco, [...] raiva, vergonha, impotência, apesar de todas as explicações. Eles gostariam 

                                                

117 Estes arquivos compõem a chamada arte rupestre: figuras encontradas em paredes de cavernas, que retratam 
cenas do cotidiano: rituais religiosos, plantas, animais, astros etc. Segundo estudos, remontam a 
aproximadamente, 40.000anos. (MORAES, 2015).  
118 Renomados autores de língua portuguesa também revisitaram a caverna: Em “Ideias do Canário” (Coletânea 
Páginas Recolhidas, 1899), Machado de Assis transforma a caverna em uma gaiola, e o homem acorrentado em 
um canário falante, que pensa ser o dono do mundo.  Em A Caverna, José Saramago (Companhia das Letras, 
2000) faz uma releitura do mito de Platão, por meio da qual expõe a tirania do capitalismo e da tecnologia no 
mundo contemporâneo. 
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de fazer algo pela criança. Mas não há nada que possam fazer.” (LE GUIN, 1973, p.4, trad. 

livre). O sofrimento e abandono daquela vida serve a um propósito: ela é um sacrifício vivo 

para que os demais sejam felizes; na verdade, a felicidade do lugar depende de seu sofrimento 

– fato que não é desconhecido pelos habitantes do local:  

 

Todos sabem que aquilo está lá, todas as pessoas de Omelas. Alguns vieram 
ver, alguns se contentam apenas por saber que está lá.  Todos sabem que 
aquilo tem que estar lá.  Alguns entendem porque, e alguns não, mas todos 
sabem que sua felicidade, a beleza da cidade, a ternura de suas amizades, [...] 
e até a abundância de suas colheitas e os generosos climas de seus céus 
dependem completamente da abominável miséria desta criança. (LE GUIN, 
1973, p.3, trad. livre, meu grifo). 

 

Aqueles que não compactuam com isso, uma vez que não conseguem mudar o estado 

das coisas, acabam indo embora, passando pelos “belos portões” da cidade “[e] parecem saber 

onde estão indo, aqueles que vão embora de Omelas.119” (LE GUIN, 1973, p.4, trad. livre). 

Em A Poética do Espaço120, Gaston Bachelard (1996) propõe uma visitação 

fenomenológica/psicanalítica121 a espaços como a casa e seus diferentes compartimentos. Ao 

comparar o sótão com o porão, o autor postula que a racionalização é mais rápida no sótão, 

“onde camundongos e ratos podem fazer seu alvoroço, [mas] quando o dono da casa chegar, 

eles voltarão ao silêncio da toca”. (BACHELARD, 1996, p.37). Não obstante, no porão – o 

inconsciente – “agitam-se seres mais lentos, menos saltitantes, mais misteriosos. [...] No 

porão a racionalização é menos rápida e menos clara; nunca é definitiva. No sótão, a 

experiência diurna pode sempre dissipar os medos da noite. No porão há trevas dia e noite.”  

(BACHELARD, 1996, p.37, grifo do autor). 

                                                

119 Este conto de Le Guin tem um viés de suspense, e aponta para interessantes possibilidades de análise, pois, 
apesar de breve, apresenta variados temas de complexos contornos.  Entretanto, por não ser este o objetivo da 
presente pesquisa, optei apenas por mencioná-lo, dada sua confluência com o tópico central deste capítulo.   
120La Poétique de L’Espace.  Presses Universitaires de France, 1957.  Edição utilizada nesta tese: São Paulo: Ed. 
Martins Fontes, 1996. 
121 A esta análise psicanalítica da casa o autor dá o nome de topoanálise, “um estudo psicológico sistemático dos 
locais de nossa vida íntima.” (BACHELARD, 1996, p. 28). 
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Tomando por empréstimo este comentário de Bachelard, faço uma analogia com os 

porões dos navios negreiros por dois motivos – um literal e um figurado: literal porque, para 

os escravos, que passavam horas trancados nos porões dos navios, não havia discernimento 

entre dia e noite; figuradamente, porque as trevas do sofrimento, do medo e da morte enchiam 

o local diuturnamente.  Entretanto, como tenciono apontar em minha análise, em Homem 

invisível, Linden Hills e The Man in MyBasement, o porão assume uma nova roupagem e lá, 

nesse lugar de memória, de impossibilidade e anulação, vidas antes apagadas serão 

iluminadas.    

 

2.5.1 O HOMEM INVISÍVEL, WILLA E CHARLES: POR QUE DESCER AO PORÃO? 

 

Englobar negros (assim como qualquer outro grupo étnico) em uma redoma 

classificatória tem sido objeto de críticas por parte daqueles que advogam sua causa.  Em 

“New Ethnicities”, Stuart Hall (2003) aponta para “a extraordinária diversidade de posições 

subjetivas, experiências sociais e identidades culturais que compõem a categoria [política e 

socialmente construída] negro”.  (HALL, 2003, p.225, trad. livre, grifo do autor). Para ele, 

perceber esta diversidade enfatiza a grande diferenciação histórico-cultural da experiência do 

negro como sujeito social, que em muito extrapola a simples semelhança da cor: “[...] a 

questão do negro não pode ser representada sem uma referência às dimensões de classe, 

gênero, sexualidade e etnia122...” (HALL, 2003, p.226, trad. livre). 

A Literatura também se faz representar sobre essa questão. Em Point ofDarkness 

(1994), Mike Phillips faz de seu protagonista, o jornalista/detetive Sam Dean, jamaicano 

radicado na Inglaterra, um perito em perceber as diferenças dentro da diferença:  

                                                

122 Para o teórico, etnia refere-se às dimensões histórica, política e cultural que constroem a subjetividade do 
afrodescendente, o que se opõe a uma definição “firmada em características naturais ou qualquer outra garantia 
essencial.” (HALL, 2003, p. 226, trad. livre). 
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[…] parado na estação de Parsons, todos que eu podia ver eram negros. As 
nuances variavam: algumas peles eram muito escuras […]; alguns com tons 
de pele mais claros do que muitos europeus que eu conhecia; e no meio 
havia uma infinita variedade de misturas complexas. (PHILLIPS, 1994, p. 
28, trad. livre).123 

 

Sam não percebe apenas a diferença da cor, mas até o provável lugar de origem de 

seus pares (PHILLIPS, 1994, p. 23). Essa percepção evoca a ideia de cultura política de 

diferença – “uma rejeição ao impulso da homogeneização que oferece semelhançasem 

reconhecer a heterogeneidade das posições subjetivas negras e da diversidade multicultural” 

(WEST, 1993 apud HORSLEY, 2005, p.201, meus grifos). Tal postulação remete a Hall124 

(2011, p.86), em seu posicionamento contra os modos oposicionais de pensamento. 

Utilizando-se do dialogismo proposto por Bakhtin, ele entende que a interpretação da cultura 

requer “o reconhecimento dos diálogos que acontecem em meio a uma gamade vozes 

marginalizadas.” Como já apontado nesta tese, o fator determinante da anulação da diferença 

em prol de uma utópica unidade, no que tange ao povo negro, advém do fato de que, para o 

branco, negros eram todos iguais.  Aliás, historicamente, para o branco europeu, não faria a 

menor diferença visualizar ou entender a diferença; o que ele precisava era de servidão e 

subserviência.  Assim, não é equivocado depreender que o véu da cor proposto por Du Bois 

(2006) realmente embaça a visão do branco sobre o negro125, fazendo de todos, apenas o 

Outro. 

                                                

123“[…] standing at the Parsons bus station, everyone I could see was black. The shades varied: some skins were 
deep and dark; […] people with skins lighter than many Europeans I knew; and in between there was an infinite 
variety of complex blends.”(PHILLIPS, 1994, p. 28). 
124 “O que essas comunidades têm em comum, o que elas representam através da apreensão da identidade negro, 
não é que elas sejam, cultural, étnica e linguística ou mesmo fisicamente, a mesma coisa, mas que elas são vistas 
e tratadas como a mesma coisa (isto é, não brancas, como o outro) pela cultura dominante.”  (HALL, 2011, p. 
86, grifos do autor). 
125 Chamo a atenção para a complexidade de afirmações generalizantes como esta, assim como para “irmãos de 
cor/irmãos de raça”. Entretanto, nesta tese, para efeito do todo, utilizo-me de tais termos/expressões no sentido 
macro, mas entendo, evidentemente, que assim fazendo, posso estar eu mesma, incorrendo em uma 
generalização penosamente equivocada, que não leva em consideração uma série de variáveis.  Insisto: não é esta 
minha intenção; decidi apenas   tratar de determinadas questões de forma generalizada.  
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Uma das críticas ao Atlântico negro de Paul Gilroy é o (suposto) fato de apontar para 

uma experiência única dos negros traficados, como se todos fossem realmente iguais. Não 

entendo que seja este o objetivo do crítico em sua análise, mas antes o de ressaltar pontos de 

convergência da experiência do afrodescendente que, inegavelmente, vivenciou a experiência 

do desterro ou suas consequências (ainda que nem sempre se apercebam disso): “[...] gostaria 

que considerássemos o caráter cultural e as dimensões políticas de uma narrativa emergente 

sobre a diáspora que possa relacionar, senão combinar e unificar, as experiências modernas 

das comunidades e interesses negros em várias partes do mundo.”  (GILROY, 2012, p.11, 

meus grifos). 

Lugares como o porão (e a senzala) podem evocar a figura do negro, assim como a do 

gueto (e dos campos de concentração, a do judeu) – dado seu poder de arquivamento de 

memórias – mas isto não deve ser uma prerrogativa, nem de longe, para alocar estes povos em 

categorias estanques de classificação; ou seja, ao admitir a possibilidade de 

experiência/memória coletivas, não intento apontar para o negro (ou o judeu) como se todos 

fossem um.  Ressalto que não proponho uma análise reducionista, mas, dado o escopo do 

trabalho, foi necessário optar por uma delimitação e abordagem das obras que viabilizassem o 

estudo.  Conquanto estejam inseridos em contextos distintos, o Homem Invisível, Willa e 

Charles tiveram que descer ao porão onde atingiram epifanias que literalmente determinaram 

seus futuros.   

O Capítulo 1 desta tese apresentou não apenas os contextos sóciohistóricos das obras, 

como a vida de alguns personagens. No caso das obras de Ralph Ellison e Walter Mosley, o 

foco de minha análise recai sobre os protagonistas, o Homem Invisível e Charles, 

respectivamente; já o blacksuburbde Gloria Naylor apresenta diferentes núcleos, com seus 

respectivos protagonistas; Willie e Lester são os personagens principais da trama maior, que 

tece todo o enredo; o aprisionamento de Willa no porão de sua casa fez dela personagem alvo 
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de meu estudo.  Dos três personagens, apenas Willa é forçada a ir para o porão; o Homem 

Invisível cai, por acaso, em um bueiro aberto da cidade; e Charles desce ao local de certa 

forma, espontaneamente.  

 

2.5.2 E O NEGRO FUJÃO CAIU NO PORÃO 

 

Após experimentar sucessivos reveses e decepções ao longo de sua vida, 

principalmente depois de chegar a Nova York, o Homem Invisível se vê no meio de um 

violento conflito interracial no qual, sem opção, se disfarça e foge.  Em sua fuga, o jovem 

apanha de um grupo de negros e é confundido – por policiais brancos – com Rinehart, um 

grande embusteiro camaleônico, que se apresenta ora como líder espiritual, ora como cafetão.  

Um grupo de negros vem em sua direção e um deles censura a confusão dos policiais brancos: 

“Esses branquelos devem ter ficado totalmente cegos. Qualquer um pode ver que você não é 

Rinehart” (ELLISON, 2013, p. 486).  Entretanto, ele parece ser o único a perceber a 

diferença, pois outros negros já o haviam confundido com o líder, o que leva o protagonista a 

se questionar sobre sua identidade:  “Que era aquilo que estava se escondendo por trás de 

tudo? Se os óculos escuros e um chapéu branco haviam podido disfarçar a minha identidade 

tão depressa, quem efetivamente era quem?” (ELLISON, 2013, p. 487, meus grifos). O que 

ele ainda não havia constatado era que sua personalidade começara a esgarçar-se antes mesmo 

de ele sair do Sul, em busca do ‘admirável Norte novo’.  Bourassa (2006) pontua que a vida 

do protagonista segue um compasso de intermináveis crises de identidade, frutos de 

constantes “renomeações, esquecimentos, apagamentos” (BOURASSA, 2006, p.2, trad.livre).  

Talvez, por estar acostumado à frequente pressão que o cerca, é naquele contexto de extrema 

violência que o protagonista começa a ter insights, provocados porpistas que pareciam surgir 
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em seu caminho, e que o levariam à epifania pouco tempo depois, em sua estada no 

bueiro/porão.  

Ao passar pela porta da igreja do ‘Reverendo’ Rinehart, o Homem Invisível  recebe 

um folheto que aponta para sua realidade:  

 

 Eis o Invisível. [...]  
 Verás as maravilhas desconhecidas. 
 [...] Eis o visto nunca visto 
 Eis o Invisível 
 Vós que estais cansados, vinde para casa! 

 

Aqui, Ellison apresenta um interessante trocadilho com versículos bíblicos.  “Invisível” 

aponta tanto para Jesus Cristo126, como para a invisibilidade do protagonista e de sua raça, de 

forma geral. No último verso, o autor se apropria127 de Mateus 11:28128,  ressaltando a 

condição do povo negro (cansaço), e faz um convite de retorno à terra mãe: “vinde para casa”. 

Como já abordado nesta pesquisa, para teóricos mais conservadores, o anelo pelo retorno à 

terra natal era uma das características sinequa non das ‘verdadeiras’ diásporas. 

Independentemente de classificações, a referência (subliminar ou não) à Mãe África muitas 

vezes apontava para um lugar de (re)pouso para os afrodescendentes. 

Os momentos de fuga durante o conflito, a parada na ‘igreja’ de Rinehart e sua ida à 

casa de Hambro (um dos companheiros da Irmandade), foram marcados por lampejos de 

revelação sobre sua condição, por um tempo ignorada: “Qual era a realidade afinal? [...] Posso 

ter estado louco e cego” (ELLISON, 2013, p.491); ele se dá conta de que pertencer à 

Irmandade não lhe conferira a visibilidade desejada: “Fora da Irmandade, estávamos fora da 

história, mas, dentro dela, eles não nos viam. A circunstância toda era infernal enós não 

                                                

126 “Assim, ao Rei Eterno imortal, Invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém” (1 
Timóteo 1:17). 
127 Vejo aqui um exemplo de Signifyin(g), tema que será abordado no Capítulo 3 desta tese.  
128 “Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.”  
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estávamos em parte alguma.” (ELLISON, 2013, p.493, meus grifos) Aqui, Ellison aponta 

(ainda que de maneira um tanto velada) para a imagem do Holandês Voador129, normalmente 

associada à falta de pouso do afro-descendente. Em Point ofDarkness (PHILLIPS, 1994), o 

protagonista Sam Dean fala com sua prima Bonny sobre o aspecto positivo de pertencer a um 

povo (de certa forma) errante, o que, para ela, soa absurdo130. Para Wells (1999), a evocação131 

da figura mitológica do Holandês Voador 

 
(...) esboça o dilema do indivíduo diaspórico, que, por um lado [...] 
personifica a liberdade de uma existência sem raízes, mas, por outro, [...] 
luta com os caprichos do não-pertencimento, com o sentimento solitário de 
estar fora procurando.   (WELLS, 1999, p. 219, trad. livre). 

 

  

Ao ser convocado para intervir em mais um conflito no Harlem, o protagonista se vê, 

mais uma vez, imerso no caos, só que, desta vez, sem perceber, leva um tiro, que o obriga a 

correr: “Corri cegamente, fervendo com violência, desespero e riso áspero. Correr das pessoas 

para quê? Eu não sabia: corria. O que, afinal, estava fazendo ali?” (ELLISON, 2013, p. 

526).Esta pergunta é retórica: uma vez que já descobrira, em sua conversa com Hambro, qual 

era o seu papel naquela engrenagem, por que sacrificar sua vida? 

 

- Olhe para mim! Olhe para mim! – exigi. – Em todo lugar em que fui, 
alguém quis me sacrificar para o meu bem – só que eram essas outras 
pessoas que se beneficiavam. E agora partimos para o velho subterfúgio 
sacrificial. [...] É essa a definição verdadeira, e a irmandade é uma questão 
de sacrificar o fraco? (ELLISON, 2013, p.498). 

 

                                                

129O lendário navio fantasma (fluyt) condenado a navegar até o final dos tempos sem atracar.  Sua aparição era o 
presságio de uma tragédia iminente para aqueles que o viam.  (“Portal dos Mitos”, 2013). 
 
130 'That's miserable', Bonny said sullenly. 'That's the two of you.I know that my parents come from somewhere 
else but this is where I live. I don't want to drift backwards and forwards.  That's a punishment, man.  The Flying 
Dutchman.Wandering the earth for eternity. You crazy?'  (PHILLIPS,  p. 92-93). 
131 Phillips volta a mencionar esta lenda em seu livro posterior, An image to die for (1995).  
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Esta indagação do personagem ecoa a de um escravo sendo levado cativo pelo branco, 

nos navios da morte.  Levar a ‘civilização, o progresso e a cultura’ para a África foi, como já 

exposto anteriormente, a justificativa para reconciliar a mentalidade ‘cristã’  do homem 

branco com as imposições do sistema em que ele se inseria, e que só a ele beneficiava; assim 

como em Omelas (LE GUIN, 1973), o bem-estar dos ‘melhores’ justificava o sacrifício dos 

‘piores’.   

Ainda pior, o Homem Invisível entende que havia mão negras sacrificando outros 

negros, assim como acontecera no continente africano, onde os próprios negros vendiam seus 

irmãos à escravidão: 

 

Hambro me olhou como se eu não estivesse ali.  
- No momento apropriado, a ciência nos deterá. [...] Você deve, por 
conseguinte, ter confiança na naqueles que o chefiam [...]  
Saí dali pior do que havia chegado. (ELLISON, 2013, p.498-499). 

 

Finalmente, com sua “identidade em ruínas” (ELLISON, 2013, p.541), e sob o peso da 

verdade que se tornava cada vez mais nítida: “E eu fora usado como ferramenta. Meu avô 

estivera errado em lhes dizer sim até a morte e a destruição [...]” (ELLISON, 2013, p.555) – 

ele decide que o melhor a fazer seria acabar com a irmandade, e vai atrás de Jack, um dos 

líderes.  Em seu caminho, depara-se com dois policiais brancos, que o inquirem sobre o 

conteúdo da pasta que ele carregava.  Como não suporta a pergunta, que “fez brotar uma onda 

de vergonha e de raiva” (ELLISON, 2013, p.555), ele corre, mas cai em um bueiro aberto da 

cidade, sobre uma pilha de carvão, que lhe serve de camuflagem: 

 

- Olha, Joe, você acha que o filho da puta tá morto?  
- Quem sabe? Mas ele certamente está no escuro. Você não pode ver nem os 
olhos dele. 
- Preto na pilha de carvão, hein, Joe? [...] 
- O que você tem na pasta?  
- Você – disse eu, subitamente rindo. [...] 
- Você é doido! [...] O que você furtava? 



134 

 

- Você não pode ver? Acenda um fósforo. (ELLISON, 2013, p.556). 
 

Paradoxalmente, naquela escuridão, o protagonista, exausto da corrida da fuga e da 

corrida “noite adentro, para dentro de si” (ELLISON, 2013, p.526), é iluminado e passa a 

enxergar com uma clareza ainda não experimentada:  

 

[...] Eles baixaram a cabeça, como numa prece, incapazes de me enxergar 
atrás do carvão. 
- Ha, ha! Mantive vocês na minha pasta o tempo todo e vocês não me 
conheciam, nem podem me ver agora. [...] Aí eu pensei: é este o ponto em 
que sempre estive, mas só agora eu percebo. [...] Ali era como se o conflito 
houvesse acabado [...]. É uma espécie de morte sem enforcamento, pensei, 
uma morte viva.  [...] Fui me afastando sobre as águas negras, flutuando, 
suspirando...dormindo invisivelmente. (ELLISON, 2013, p. 557, meus 
grifos). 

 

A escuridão e a solidão não lhe trazem angústia; ao contrário, lhe fazem repousar. E 

sua quietude era o preâmbulo do refazimento que ele estava prestes a vivenciar.  

 

2.5.3 A PRIMEIRA-DAMA ENCERRADA NO PORÃO 

 

Ao contrário do Homem Invisível, a descida de Willa ao porão não acontece por 

acaso, e não lhe traz descanso, mas inquietação e desespero. A sua história se inicia inmedias 

res, contada pelo narrador onisciente de Linden Hills, e o leitor a conhece quando seu destino 

já está selado.  Assim como uma escrava sequestrada, ela é levada ao porão (anteriormente, 

uma sala de necrotério, onde os homens da família preparavam os corpos para o 

sepultamento), onde vivenciaawawo (morte) – literalmente, por causa da morte do filho, e 

figuradamente, por seu desespero.  Como já exposto no Capítulo 1 desta tese, seu marido, 

Luther, o ‘dono’ de Linden Hills, imputa à esposa a culpa de uma suposta traição e a condena, 

juntamente com seu filho, ao isolamento no porão, onde ela iria ‘refletir’ sobre sua atitude:  
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[...] Mulher. Ela se tornou uma constante irritação para Luther, [...]. Em 
algum lugar dentro dela deve haver uma fenda profunda ou ela não teria sido 
capaz de tamanha traição. [...] Obviamente, ele tinha permitido a entrada de 
uma prostituta em seu lar.  [...] Agora, que fique lá embaixo como seu 
bastardo e pense sobre o que fez. Pense sobre com quem ela estava 
brincando.  (NAYLOR, 1985, p. 19-20, trad. livre). 

 

Willa  não é informada, a princípio, sobre o motivo de sua condenação (o fato de seu 

filho, apesar de se parecer muito com o pai132, ter a pele clara), o que aponta para o caráter 

mercantilista de seu casamento: ela (assim como suas antecessoras) fora ‘comprada’ para um 

propósito e, exatamente como os escravos traficados, seu ‘dono’ não lhe devia satisfações; a 

ele cabia o direito de fazer o que quisesse com sua ‘mercadoria’. Neste sentido, tanto para as 

senhoras Nedeed, quanto para outras mulheres, Linden Hills é uma “plantation moderna”, 

onde impera a “covardia masculina [...].”  (OKONKWO, 2001, p.123, trad. livre). A inércia 

imposta (de forma ainda mais contundente) às mulheres, aponta para a condição dos 

subalternos, definidos por Spivak (2010) como “todos aqueles que não participam, ou que 

participam de modo muito limitado. [...] sujeitos mudos pelo imperialismo cultural e pela 

violência epistemológica”.  Neste sentido, não seria exagerado afirmar que a subalternidade 

de Willa é potencializada pelo fato de ser mulher e, como tal, “duplamente colocada na 

sombra.”  (SPIVAK, 1988, p.28, trad. livre). 

A obsessão de Luther com o legado de seus antepassados o leva ao extremo de enviar 

esposa e filho para o porão para que ela aprendesse a fazer o que lhe fosse determinado: “Seus 

pais se escravizaram para construir Linden Hills e o mesmo lar que ela tentara destruir. Levou 

mais de cento e cinquenta anos para erguer o que ele tinha agora. Está para nascer o dia133 em 

                                                

132 De fato, todos os herdeiros Nedeed são tão parecidos em sua compleição física (que se assemelha a de um 
sapo: peito estufado, pernas arqueadas, olhos protuberantes e empapuçados, lábios inchados), que o povo de 
Linden Hills se referia ao pai e filho como “Sapão e Sapinho. [...] Quando o primeiro Luther morre em 1879, 
parecia que ele não havia morrido de maneira alguma porque seu filho único era a cara dele”. A grande 
contradição é que, estes sapos que parecem humanos deveriam ser os príncipes das senhoras Nedeed, inclusive 
de Willa, mas se revelam “um animal insensível e desinteressado, e a raiz de seu sofrimento.” (MOORE, 2000, 
p.1415-1416, trad. livre; grifos do autor). 
133“It would be a cold day in hell before he saw some woman tear it down.” 
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que ele permitiria que uma mulher fizesse isso.” (NAYLOR, 1985, p. 20). A possibilidade de 

um divórcio fora descartada, pois isto abalaria a tradição de seus antepassados, que usavam 

suas esposas para lhes gerar herdeiros – em uma prática análoga à verificada nos tempos da 

escravatura, durante os quais o “fruto dos corpos de mulheres negras era fundamental para 

sustentar a produtividade da terra, principalmente depois do fim oficial do tráfico negreiro 

transatlântico em 1807”  (HOLT, 2002, p. 38). No caso dos Nedeed, a terra era o império 

Linden Hills, que precisava continuar produzindo. Uma vez que gerassem herdeiros, as 

mulheres eram relegadas à solidão, mas a separação não era cogitada, até porque, de fato, elas 

eram consideradas propriedade de seus maridos, pelos quais haviam sido compradas, de uma 

forma ou de outra.  Assim como elas, Willa é uma “mulher da diáspora” e, como tal, “[...] 

presa entre patriarcados134, passados ambíguos e futuros” (CLIFFORD, 1994, p. 314, trad. 

livre).   

Luther definitivamente tem o poder sobre a vida da esposa e, enviá-la para a clausura 

o resguardaria da ‘desonra’ e frustração de um casamento fracassado, assim como da 

indesejada exposição de sua intimidade a seus ‘súditos’ de Linden Hills.  Ademais, isto 

reprimiria também o ‘embranquecimento’ (ENGLES, 2009) em Linden Hills, que entrara 

“subliminar e traiçoeiramente” na vida de seus moradores: “O estado de desespero do atual 

Nedeed135 fundamenta-se na constatação deste elemento que invadiu sua comunidade 

legitimamente negra, e lançar sua esposa e seu filho estranhamente claro no porão representa 

em parte seu desejo desesperado de reprimi-lo”. (ENGLES, 2009, p.663, trad. livre). 

                                                

134 Como é sabido, regimes patriarcais não foram impostos apenas às mulheres da diáspora, mas à mulher de 
maneira geral, e a Literatura foi uma das ferramentas de sua exposição/denúncia.  Até mesmo em sociedades em 
que o assunto não era discutido, como a Inglaterra Renascentista, obras como as comédias teatrais AMegera 
Domada (1596)e Muito Barulho por Nada (1598), de William Shakespeare, já apontavam – ainda que de forma 
irônica e subliminar – para a anulação da mulher no patriarcado.  
135Luther sequer cogitou, em meio à angústia com a suposta traição de Willa, que suas ancestrais já 
apresentavam tons de pele mais claros, o que indica que sua família já estava ‘embraquecendo’ há algum tempo; 
explica-se, assim, a tonalidade de seu filho. (ENGLES, 2009). 
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Paradoxalmente, os africanos traficados eram encerrados nos porões justamente pela causa 

oposta, ou seja, por serem ‘escuros’. 

O desejo de Luther não é matar Willa (fisicamente), mas ‘puni-la’, pois deixa claro 

que iria ‘usá-la’ mais uma vez para gerar seu herdeiro: “E na próxima primavera, ela 

conceberia de novo e ele teria o filho que deveria ter tido na primeira vez. [...] Deus, teria 

demorado sete anos! Mas o mundo havia se modificado tanto desde o tempo de seu pai – as 

mulheres haviam mudado assustadoramente.” (NAYLOR, 1985, p.67).Engles136 (2009) 

sugere que, entre os homens da família Nedeed, era evidente a visão de suas mulheres como 

sua propriedade, “o que as reduzia à condição de máquinas de parir e donas de casa” 

(ENGLES, 2009, p.677, trad. livre).  Esta disposição voluntariosa do corpo da mulher deve-

se, segundo Spivak, à sua  subalternidade: “[...] a situação de marginalidade e inferiorização 

dos subalternos é mais duramente imposta aos corpos das mulheres, posto que a ‘mulher 

subalterna não pode falar e, quando tenta fazê-lo, não encontra meios para se fazer ouvir’” 

(ALMEIDA, prefácio a SPIVAK, 2010, p.15).Willa até tenta ser ouvida: após ser trancada no 

porão, a mulher grita desesperadamente; seu clamor não comove o marido, mas é ouvido, a 

uma distância dali, por Willie e Lester:  

 

“Jesus, de novo!”  A boca de Willie ressecou. Eles sentaram congelados na 
cama, esperando que viesse de novo, e quando o urro entrou pela janela 
aberta, Lester e Willie fizeram um esforço para não se agarrar um ao outro. 
Eles estavam sentados sozinhos no escuro, tentando ligar algum tipo de 
emoção humana àquele som porque um velho instinto disse a eles que aquilo 
não era um animal gritando para o mundo daquele jeito. [...] Lester e Willie 
estavam totalmente confusos pois não havia realmente nada que houvesse 
tocado seus vinte anos a ponto de fazê-los reconhecer aquela súplica pelo 
tempo perdido. [...] O vento trouxe o grito de novo. E aí desceu por uma 
saída de ar do porão. Desceu para morrer na garganta dolorida de uma 

                                                

136Este crítico aponta de forma relevante para o fato de  Gloria Naylor ter concebido Linden Hills,  
figuradamente, em termos de gênero, “expondo as pré suposições masculinas não reveladas, entrelaçadas com o 
desenvolvimento social americano”.  (ENGLES, 2009, p. 677, trad. livre). Apesar de concordar com esta 
postulação, e de ver na obra, inegavelmente, amplas possibilidades para uma leitura sob a ótica feminista, optei 
pela não exploração desta abordagem na presente pesquisa, uma vez que não é este meu  objetivo.  
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mulher, agachada sobre o corpo encolhido de seu filho. (NAYLOR, 1985, 
p.60, trad. livre, meus grifos). 

 

Um tempo depois do confinamento de sua esposa, os rapazes, principalmente 

Willie137, acham estranho que Luther apareça sempre sozinho nos eventos sociais, e chegam a 

desconfiar de suas desculpas (NAYLOR, 1985, p. 136; p. 146-147).  Quando o homem vai à 

casa de Laurel, a única personagem que parece ter tido contato com Willa, a moça também 

estranha a ausência da esposa, que ele justifica dizendo ter ido para a casa de uns parentes em 

São Francisco.  Quando Laurel o confronta, dizendo não saber da existência de parentes vivos 

de Willa, Luther lhe responde secamente: “Ela tinha parentes distantes em muitos lugares, 

mas eu não vim aqui para falar da família de minha mulher.” (NAYLOR, 1985, p. 243, trad. 

livre). 

Willa e o filho recebem como provisão apenas umas caixas de cereal e leite em pó, e 

têm direito a esporádicas liberações de água.  Com a morte do filho, e a mente confusa, Willa 

acha que estava condenada a morrer ali, mas, ao mesmo tempo, parece planejar uma possível 

vingança:  

 

Ela não gritaria mais. Não. Deixe a mente vagar – ela nunca poderia deixar 
aquele porão viva agora. Porque Luther sabe que será um homem morto. [...] 
– ele sabe que ela iria descansar, comer, ficar forte. E esperar. Sim, ela 
estava condenada àquele lugar. Então, ponha sua mente no relógio. Lá. No 
relógio. E deixe que ele embale sua morte. (NAYLOR, 1985, p. 66, meus 
grifos). 

 

Enquanto sua esposa sofre sozinha a dor da perda do filho no porão, Luther pondera 

sobre a autoridade que exerce sobre sua vida:   

 

Por meio de uma vontade deliberadamente distorcida, ela não apenas 
desestabilizou seu lar, mas quase conseguiu destruir o trabalho de gerações, 

                                                

137É esta percepção aguçada de Willie que, possivelmente, o faz escapar “do destino de Linden Hills”.  
(McKEEVER, 2007, p.3, trad.livre). 
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apagar a obra daqueles homens orgulhosos, fortes. [...] Seu pai a teria 
deixado apodrecendo lá embaixo. Mas ele estava tentando se adaptar aos 
novos tempos. [...] Ademais – ele olhou para seu drinque – ela realmente 
tinha algumas qualidades que valia a pena salvar. [...] Agora, ela já deveria 
ter entendido que ele controlava sua comida e água e luz. Tudo o que lhe 
fora permitido – aqui em cima ou lá embaixo – era seu não por direito, mas 
uma dádiva. (NAYLOR, 1985, p.68-69, trad. livre, meus grifos). 

 

Para ele, Willa não se entregaria à morte pois preferiria estar viva para desfrutar dos 

‘benefícios’ de seu casamento com ele, inclusive, o nome que recebera:  

 

Ele não era bobo; sabia que ela nunca teria olhado para ele se não fosse pela 
sensação do nome Sra. Luther Nedeed [...]. O toque daquele nome na sua 
prataria, no mogno e no veludo. Seu cheiro nas colônias importadas. [...] E o 
som do nome – sim o som do nome nas bocas dos idiotas que pintavam e 
bordavam138 para estar em algum lugar de sua lembrança. E para ter aquelas 
coisas, você teria que estar vivo.  E ela queria viver. [...] Ele daria a ela uma 
chance na vida. (NAYLOR, 1985, p. 69). 

 

É notório que, para ele, a vida de Willa se restringira à função/posto de sua esposa e 

que, fora disso, sua identidade era nula; era como se a vida da mulher tivesse iniciado no 

momento em que ele a escolheu.  Neste sentido, a postura de Luther traz à lembrança a do 

homem branco imperialista, que camufla seus maus intentos sob a égide da ação civilizatória 

e espiritualmente redentora: “No discurso europeu seiscentista, a exploração comercial 

escravista se encobriu de um tom paternalista e moralizante, enfatizando os benefícios 

espirituais [e sociais] para os selvagens.” (GOMES, 2009, p.40). 

Enquanto isso, no porão, e ainda em choque com a perda do filho, a vingança de Willa 

começa a se delinear com mais sobriedade.  De início, ela corria ao ouvir a voz de Luther, 

para pegar os mantimentos e a água, mas agora, nada mais fazia sentido, e sua mente vagava 

entre a vontade de morrer e a de sobreviver para executar sua vingança:  

 

                                                

138 “panting and pushing”.  
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Euqueroquevocêviva...Euqueroquevocêviva...Euqueroquevocê139... Ela 
ouvia, entorpecida. [...] As palavras não se conectavam dentro dela a 
qualquer história ou emoção. Ela já havia passado da descrença, frustração 
ou ódio. O poder daquela voz se fora. [...] Luther seria um homem morto se 
ela saísse viva daquele porão. Então ela sabia que nunca lhe seria permitido 
sair. [...] Uma fraqueza eufórica se espalhou pelo seu corpo e ela adormeceu. 
(NAYLOR, 1985, p. 70-71; meus grifos). 

 

Paradoxalmente, esta “fraqueza eufórica” foi um grande aliado para seu 

ressurgimento. Emocional e fisicamente debilitada, ela não conseguiria sair do porão 

imediatamente; entretanto, uma euforia insana lhe fez mergulhar nos arquivos das senhoras 

Nedeed que iriam, em última análise, descortinar sua própria existência, ali, no isolamento 

daquele porão: “Willa descobre sua voz à medida que reaviva as vozes enterradas das três 

senhoras Nedeed que a antecederam.” (SANDIFORD, 1991, p. 128, trad. livre). 

 

2.5.4“QUERO ALUGAR SEU PORÃO” 

 

Em uma condição extremamente diferente da de Willa, Charles, o protagonista de The 

Man in MyBasement desce ao porão de sua casa levado por um motivo, no mínimo, sinistro: 

prepará-lo para receber Anniston Bennet, um homem branco que o alugara para ali se 

encarcerar. O rapaz sequer supunha que sua descida àquele porão mudaria para sempre sua 

história.   

Logo no início do livro, Bennet vai à casa de Charles e lhe fala, de maneira assertiva, 

sobre o porão da casa do rapaz, de cuja existência ele tomara conhecimento por intermédio de 

uma imobiliária na cidade.  Na verdade, o homem sabe, inclusive, que a casa de Charles está 

na família há, pelo menos, sete gerações (MOSLEY, 2004, p.4). A recusa inicial do rapaz de 

alugar o espaço de sua casa deixa Bennet um tanto incomodado; Charles, a princípio, 

realmente não pensava em aceitar a proposta do homem, por achá-lo um estulto e, acima de 
                                                

139Iwantyoutolive...Iwantyoutolive...Iwantyouto... 
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tudo, por ser branco: “Eu não ligo. [...] Nós não recebemos pensionistas brancos na minha 

parte de SagHarbor.  Eu estava tentando entender porque o funcionário da imobiliária Teddy 

Oddet enviaria um homem branco para minha vizinhança.” (MOSLEY, 2004, p.5, trad. livre), 

Essa recusa é praticamente silenciada com o argumento de Bennet de que ele seria muito bem 

recompensado:  

 

“Eu quero alugar seu porão por alguns meses neste verão, sr. Blakey.” 
“Eu já lhe falei –” 
“Eu posso fazer valer muito a pena.” 
“Foi o seu tom que me cortou. De repente ele era um daqueles brancos 
pragmáticos no controle.  O que ele parecia estar dizendo era: “Eu sei que é 
melhor você me ouvir, idiota. Aqui você pensa que sabe o que está 
acontecendo quando não faz realmente a menor ideia.” (MOSLEY, 2004, 
p.5, meus grifos). 

 
 

Charles acha a ideia desarrazoada e, a princípio, insiste em não alugar seu espaço,mas 

o que se depreende de sua conversa com o homem branco é que este não aceitaria uma recusa; 

de certa forma, Bennet sabia que, cedo ou tarde, Charles iria mudar de ideia.  O que chama a 

atenção é o domínio subliminar de Bennet na interação: 

 

“Desculpe, sr. Bennet,” eu disse novamente. 
“Eu desejo pagar bastante pelo que quero, sr. Blakey,” disse o homem  
branco, [...].  
“Não”. Eu disse com um pouco mais de certeza. 
“Talvez esta não seja uma boa hora. [...] Às vezes, [...] às vezes pode 
aparecer uma oportunidade no momento exato. Às vezes aquela 
oportunidade pode estar olhando para você e você não a reconhece”.   
Era quase como se estivesse me ameaçando.Mas ele estava ameno e 
despretensioso.  Talvez estivesse treinando uma técnica de venda – foi isso 
que eu pensei naquele momento. (MOSLEY, 2004, p. 6, meus grifos). 

 

O desemprego, até então, não era motivo de grande preocupação para o rapaz, que se 

portava como um bonvivant, e, por um tempo, contou com uma tia para pagar as hipotecas da 

casa para que a mesma não saísse da família. Para Gilroy (2012), a explicação deste tipo de 

comportamento consiste no fato de que, no pensamento do negro ocidental, “a autocriação 
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social por meio do trabalho não é a peça central das esperanças de emancipação. Para os 

descendentes de escravos, o trabalho significa apenas servidão, miséria e subordinação.” 

(GILROY, 2012, p.100). Apesar de ver com cautela esta afirmação do teórico, uma vez que 

não se pode colocar os negros ocidentais em uma caixa e classificá-los como iguais, (dadas as 

variáveis de sexo, classe social e nacionalidade, por exemplo), entendo que, embora Charles 

não descenda de escravos, como o Homem Invisível, servidão e subordinação lhe causam um 

certo incômodo, talvez até de forma inconsciente.  Desempregado, e sem dinheiro para pagar 

a hipoteca da casa (que sua tia resolvera não mais pagar), seus amigos lhe aconselham a 

procurar Wilson Ryder, um homem de negócios branco; afinal que tipo de “príncipe140 ele era 

para não precisar trabalhar”? (MOSLEY, 2004, p.10). 

Seu encontro com Ryder, entretanto, não lhe rendeu a chance desejada; ao contrário, o 

homem o humilha ao referir-se ao episódio (do roubo) no banco, o que aguça um certo 

ressentimento no rapaz: “Minha família dera ao avô de Wilson um de seus primeiros 

empregos.  Minha avó fez os partos dos irmãos de Wilson. Ele não podia falar duas palavras e 

esperar que eu fosse embora daquele jeito”. (MOSLEY, 2004, p.20). Clifford (1994) postula 

que a consciência do indivíduo fruto da diáspora é formada tanto positiva quanto 

negativamente, por discriminação e exclusão: “experiências de perda, marginalidade e exílio 

são frequentemente reiteradas pela exploração sistemática e progresso impedido” 

(CLIFFORD, 1994, p.312, trad. livre). O comentário de Charles ressoa o senso da eterna 

dívida do branco para com o afrodescendente; dívida esta que leva o poderoso Bennet a 

buscar o porão da casa de um negro fracassado, emocional e financeiramente, para expiar sua 

culpa.    

                                                

140A ironia é que, como já apontado no Cap. 1, ao rebuscar os arquivos encontrados em seu porão, a 
pesquisadora Narciss descobre que, provavelmente, ele era descendente de príncipes africanos. 
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O perfil psicológico de Charles é complicado: imaturo, mentiroso e inseguro; em 

parte, como resultado da ausência de seu pai cuja imagem141 era vaga em sua memória: “[...] 

ele é um grande vazio na minha mente, um buraco onde havia um anseio. Eu olhava para os 

montes porque se prestasse muita atenção à ausência de meu pai, o anseio se tornaria um 

uivo” (MOSLEY, 2004, p. 48, trad. livre); em parte devido à criação super protetora de sua 

mãe, com quem “adorava passar o tempo na cozinha”, e que nunca o fizera trabalhar.  

(MOSLEY, 2004, p.41). Apesar de adulto, ele ainda dorme no mesmo quarto e na mesma 

cama de sua infância.  A reboque desta imaturidade vem uma indolência patente, notada por 

amigos e família: o marido de sua tia Peaches o considera uma “vergonha para a raça”, por 

abandonar os estudos e desperdiçar uma oportunidade de emprego que ele lhe oferecera, para 

fazer dele “alguém” (MOSLEY, 2004, p.43-44); seu tio Brent, uma figura paterna 

(desestabilizadora) que o jovem rejeita, o chamou de preguiçoso a vida toda; constantemente, 

reiterava seus defeitos, apontando desde sua falta de responsabilidade nos estudos e respeito 

às autoridades, até sua cor, escura demais  “para a comunidade mais clara de Forest Cove”142  

(MOSLEY, 2004, p.13-14). A insistente desaprovação – grosseira e incisiva – de seu tio 

mexeu profundamente com sua autoestima e pavimentou a formação de uma identidade 

vulnerável: “‘O garoto é tão retardado que senta no vaso esperando inspiração para limpar seu 

rabo’. Era isso que meu tio Brent escrevia no meu boletim quatro vezes por ano. Era assim 

que eu me sentia.” (MOSLEY, 2004, p.97, trad. livre; meus grifos). Como um sujeito imaturo, 

o rapaz não gosta de ser confrontado, e admite que ‘torturava’ seus amigos por lhe mostrarem 

“suas insuficiências” (MOSLEY, 2004, p.12).  As palavras do velho homem sobre sua vida 

são um arquivo negativo, mas que, juntamente com a opinião dos amigos, e a descida ao 

                                                

141 Em Linden Hills, ao contrário, a imagem que desvanece é a das matriarcas da família Nedeed.  
142Localizada na Carolina do Sul. A ironia é que o próprio Brent é descrito como sendo bem escuro (“deep 
brown”). (MOSLEY, 2004, p. 14). 
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porão na companhia de Bennet, acionam a introspecção necessária para enxergar o real estado 

de sua existência letárgica; sua identidade opaca: “Tô de saco cheio de você, cara.  [...] 

Desempregado, bêbado, falastrão é o que tu é”. (MOSLEY, 2004, p. 33). Diferentemente do 

Homem Invisível de Ellison, que correra a vida inteira para ‘ser alguém’, Charles, até aquele 

momento, vira a vida passar, sem identificar – ou se importar – com sua inatividade.  

Embora pareça não se envolver muito com as questões raciais, faz esporádicos 

comentários sobre a condição do negro nos Estados Unidos:  

 

[…] Tina Gramble […] uma garota loura de pele bronzeada. […] me 
aceitava como parte da comunidade. Sendo um negro, eu era diferente. Nós 
nunca seríamos amigos de verdade. Mas nenhum de nós queria isso 
realmente. […] ‘Bom dia’ significava apenas isso.  (MOSLEY, 2004, p.16). 

A comunidade de SagHarbor não tem a opulência de Linden Hills, e é constituída por 

negros que, em sua maioria, “morava em casas modestas”, cujos antepassados foram 

trabalhadores rurais, vindos do Sul, “ao longo das décadas, procurando um lugar onde 

pudessem trabalhar em paz”.  (MOSLEY, 2004, p.27, trad. livre).Gilroy justifica esta fuga 

para o Norte: o Sul era “um território armado para intimidar o povo negro”, devido aos 

“resíduos odiosos do sistema escravista” ali presentes (GILROY, 2012, p.235, grifos do 

autor).  Um outro aspecto interessante sobre esta comunidade é que, diferentemente do que se 

observa em Linden Hills (onde a solidariedariedade entre os moradores é praticamente 

nenhuma), os habitantes de SagHarbor demonstram preservar, de certa forma, laços 

diaspóricos.  Segundo Lainie, sua antiga colega de trabalho no banco, quando Charles foi 

despedido, sob acusação de furto, ele só não foi processado porque a maioria das “pessoas de 

cor” em Harbor era cliente do banco.  “Se o banco te processasse por causa de algumas 

centenas de dólares, os clientes poderiam se chatear e levar seu dinheiro para East Hampton.”  

(MOSLEY, 2004, p.29, trad. livre), Hall atribui este liame ao fato de os afrodescendentes 

estarem ligados a seu passado e herança africanos “por uma cadeia inquebrantável, ao longo 
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da qual uma cultura africana fluiu [...].” (HALL, 2003, p. 40). Contudo, Charles também se 

demonstra, de certa forma, um tanto preconceituoso ao reprovar o sotaque sulista de Brent, 

que o fazia “odiar aquele tipo de negritude. Eu não queria ser associado com as ruas. Você 

tinha que se impor comigo se não falasse como uma pessoa culta; um branco.” (MOSLEY, 

2004, p.70). 

Com as portas de oportunidade fechadas devido a seu deslize no banco, os 

rarosempregos que lhe aparecem não despertam seu interesse: “um [no] McDonald's na 

autoestrada e a fábrica de plástico em Riverhead, mas eram empregos de meio expediente e 

salário mínimo. Sem chance de pagar minhas dívidas com isso.” (MOSLEY, 2004, p. 75).  

Devido a seu caráter imaturo e perdulário, não seria impróprio o entendimento de que, na 

verdade, não era apenas o baixo salário que o impedira de aceitar um dos empregos, mas seu 

orgulho.   

Assim, como ele próprio reconhece, chegara ao fundo do poço e assume sua culpa: 

“Sem emprego, sem dinheiro, e nenhuma perspectiva de emprego, eu estava à beira da ruína. 

[...] “Eu era culpado.” (MOSLEY, 2004, p.21, p. 30).  As palavras ásperas de seu tio Brent, 

mais uma vez, são evocadas: “‘O negro é tão pobre’”, meu tio Brent costumava dizer de seus 

irmãos menos favorecidos, “que ele venderia sua sombra apenas para estar na sua penumbra.” 

(MOSLEY, 2004, p.21).  

Sem opção, Charles entra em contato com Bennet, mas, diante das imposições do 

homem branco, ele ainda uma vez pensa em retroceder:     

 

"Eu permanecerei aqui por 65 dias, a partir de 1º de julho. Ficarei aqui o 
tempo todo, e espero que ninguém entre, a não ser você. Você vai preparar e 
trazer minhas refeições e disponibilizará qualquer material que for 
necessário. Todo o material restante será entregue duas semanas antes de 
minha chegada. Juntamente com ele virão as instruções para qualquer 
construção necessária. 
"Então, o senhor quer que eu seja seu cozinheiro e mordomo?" 
"Não exatamente, mas quase isso".  
"Desculpe sr. Bennet, mas -" 
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"Eu pagarei todas as despesas, mais setecentos e cinquenta dólares por dia". 
"Quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta dólares", eu disse. (MOSLEY, 
2004, p.73, trad. livre). 

  

O interessante neste diálogo é a forma assertiva como Anniston Bennet trata Charles: 

mesmo ‘precisando’ de seus serviços, mas ciente de sua posição naquela sociedade 

“birracialmente determinada” (GOMES, 2009, p.55), e da condição do rapaz, o homem 

branco impõe suas regras.  Ademais, Bennet conhecia detalhes da vida do protagonista 

(inclusive de seu passado) e, consequentemente, de sua precária condição financeira.  

Portanto, sua oferta ‘resolveria’ os problemas do rapaz e lhe daria o que ele (Bennet) 

desejava. (MOSLEY, 2004, p.76). Esta posição de poder de Bennet/branco, como já visto, 

tem raízes na escravidão, pois na sociedade estadunidense, “o acesso aos benefícios da 

civilização restringiu-se aos brancos quase em termos absolutos e [...] os descendentes de 

escravos foram sistematicamente mantidos à margem do poder” (GOMES, 2009, p.55). 

Antes da data prevista para a chegada de Anniston Bennet, Charles decide limpar sua 

casa, suja e desarrumada, reflexo da desordem em sua vida.  Ele desce ao porão, onde vai 

guardar os engradados das inúmeras garrafas de cerveja vazias: 

 

Era um grande porão. [...] um buraco bem construído. Seco como um osso e 
frio o ano todo porque era cavado fundo na rocha.  Eu costumava pensar que 
fantasmas viviam naquele buraco, que os espíritos de meus ancestrais 
falecidos saíam da sepultura no cemitério atrás da minha casa e vinham jogar 
cartas ou conversar a noite toda no isolamento daquele lugar. (MOSLEY, 
2004, p.40). 

 

Ele sequer poderia supor que aquele lugar, repositório de memórias, arquivo esquecido 

de sua família, iria se converter no palco da grande transformação de sua vida, que se inicia 

com a chegada de Bennet, o homem branco calvo cujo queixo se assemelhava ao de uma das 

máscaras; e olhos azuis, que eram “um choque perpétuo, mas não havia encanto ou mágica no 

resto de sua face.”  (MOSLEY, 2004, p.71). A princípio, tudo em Bennet era um mistério, 
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inclusive sua fonte de renda, que ele diz advir da “reivindicação de riquezas” (MOSLEY, 

2004, p.76).  Sua ‘profissão’ aponta para a prática imperialista/colonialista do branco europeu, 

que descobria e extraía riquezas alheias, apossando-se despudoradamente de tudo que seu 

poder lhe permitisse, como bem aponta Sartre em seu prefácio a Os Condenados da Terra 

(FANON, 1968),  

 
[...] somos exploradores. Sabeis que nos apoderamos do ouro e dos metais e, 
posteriormente, do petróleo dos continentes novos e que os trouxemos para 
as velhas metrópoles.  Com excelentes resultados: [...]; e quando a crise 
ameaçava, estavam ali os mercados coloniais para a amortecer ou desviar. 
(SARTRE, 1968, p.17, grifos do autor). 

 

Charles faz uma leitura ingênua da figura de Anniston Bennet cujas palavras e “olhos 

azuis claros143 eram puros e inocentes”.  Ao mesmo tempo, sua presença lhe incomoda, por 

sinalizar que um estranho poderia entrar em sua vida “e descobrir mais sobre mim do que 

minha família e amigos mais próximos jamais souberam” (MOSLEY, 2004, p.76). Ademais, 

a decisão do homem branco de se encarcerar em seu porão era um mistério a ser desvendado: 

 

Eu não via nada errado em um homem querendo ser monge. [...] Mas havia 
algo, uma formalidade, uma expectativa de Bennet que me fazia sentir que 
sua reclusão era mais do que umas simples férias ou retiro.  Eu queria 
encontrar a pergunta certa, para extrair a verdade que ele professava 
acreditar. Mas sentia que não poderia ir muito longe. (MOSLEY, 2004, p.76-
77, grifo do autor). 

 

Ao querer encontrar a verdade de Bennet, Charles acaba por encontrar a sua própria.  

Sem saber, ao descer àquele porão, conduzido, subliminarmente, pelo homem branco, o rapaz 

irá garimpar “tesouros ocultos e riquezas encobertas” (Isaías, cap. 45. v.3) de sua própria 

existência, até então nebulosa.  É naquele porão que o protagonista irá encontrar os “belos 

                                                

143A imagem dos olhos azuis – emblemática na representação da raça ariana – aparece em Homem invisível de 
forma oposta à que é descrita por Charles: o narrador esbarra acidentalmente em “um homem alto e louro”, que o 
olha “insolentemente através dos olhos azuis” (ELLISON, 2013, p. 26, meu grifo), contrastando com a ‘pureza e 
inocência’ dos olhos de Bennet.  O que Charles até então não conhecia era o engano por trás daqueles olhos, 
tópico já exposto no Capítulo 1, e que será retomado no Capítulo 3 desta tese.  
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fósseis de duração concretizada por longas permanências. O inconsciente permanece nos 

locais.” (BACHELARD, 1996, p.29). 

Do que foi exposto até aqui, vimos três personagens descendo ao porão, levados por 

circunstâncias distintas: fugindo de dois policiais brancos, o Homem Invisível cai em um 

bueiro – que o levará a um porão, “num prédio alugado exclusivamente por brancos” 

(ELLISON, 2013, p. 27); Willa é lançada no porão por seu marido que, embora negro, está, 

como apontado por Spivak, numa posição de atuação144 – subalterno ao branco (de forma 

quase imperceptível, no caso de Luther) e poderoso entre os negros145; e Charles, que, ao 

alugar seu porão como um cárcere para um branco poderoso, acaba ficando preso ao lugar.   

 Como já apontado neste capítulo, o porão do navio negreiro é um dos emblemas mais 

contundentes da escravidão, um lugar de memória, atrelado à morte e sofrimento.  Contudo, 

como apresento na próxima seção, o porão assume, em Homem invisível, Linden Hills e The 

Man in MyBasement, uma conotação distinta e, por que não dizer, surpreendente, pois de 

onde se espera o fim, surge um improvável recomeço.   

 

2.6 Ainda assim eu ressurjo – o porão ressignificado 

 

You may shoot me with your words,/You may cut me 
with your eyes,/You may  kill me with your 

hatefulness/But still, like air, I’ll rise.  
(MAYA ANGELOU, 1978). 

 

                                                

144 “Compreender a subalternidade como uma posição e não como uma condição social me coloca em um lugar 
de análise das falas e dos silenciamentos. [...] estes lugares não estanques possibilitam pensar no trânsito entre 
lugares, posições subalternas e lugares de agência”. (LINO, 2015, p. 91, meus grifos).   
145 Como apontado por Rocha (2015, p. 115), “no contexto colonial, [...] o negro que detém a cultura do 
colonizador se eleva a seu grupo social, porém nunca se equipara ao branco”. Estendo esta afirmação para o 
contexto pós-colonial, onde surgem um Dr. Bledsoe (ELLISON, 2013) e um Luther Nedeed (NAYLOR, 
1985)para corroborar este fato.  A diferença entre os dois está no nível de envolvimento dos personagens com o 
homem branco.  Enquanto o primeiro lida diretamente – e de maneira bastante subserviente – com os poderosos 
homens brancos da cidade e com aqueles ligados à Faculdade, o segundo parece não se importar com a presença 
do branco, até porque, em seu ‘império’, ele detém o poder.   
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Como já exposto neste capítulo, a busca por lugares de refúgio como cavernas e 

porões não é algo recente, nem inusitado; em diferentes momentos e por motivos distintos, 

pessoas buscaram isolamento do mundo ou abrigo de situações aflitivas, sejam elas de que 

natureza forem.  Quando Davi, futuro rei de Israel, fugindo de Saul, buscou refúgio na 

caverna de Adulão, ele não imaginava que ali encontraria um número em torno de 

quatrocentos homens, “que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os 

amargurados de espírito” (I Samuel, cap. 21, v.2).  Profundamente angustiado e amedrontado, 

Davi refugia-se em Adulão, e jamais poderia supor que se faria “chefe sobre aqueles 

homens”.  Mais ainda, não imaginava que aquela caverna seria a incubadora do maior 

exército que Israel já teve: após aquele período de reclusão, Davi e seus homens saíram 

aliançados e transformados de tal forma, que suas vitórias foram incontáveis, e são celebradas 

até hoje.  Elias, um dos maiores profetas dos relatos bíblicos, em um misto de medo, fadiga e 

desalento, escondeu-se em uma caverna em Horebe, onde recobrou as forças após uma 

visitação divina, e recebeu a missão de ungir mais dois reis e um outro profeta, Eliseu, seu 

sucessor  (I Reis cap.19, v.9-18). Tanto para Davi quanto para Elias, a caverna foi o lugar de 

recomeço, e não do fim que eles esperavam.  

Em Notas do Subterrâneo146, Dostoievski (1864) apresenta um cenário de luta de 

classes: um homem pobre, sem nome, refugia-se não em uma caverna, mas em um 

subterrâneo em São Petersburgo, fugindo do confronto com a autoridade, representada por 

oficiais do Estado.  Ao superar “uma agonia introspectiva hamletiana”, o Homem do 

Subterrâneo decide voltar à superfície, onde confrontaria a oposição da qual fugiu por tantos 

anos a fim de “participar da vida – mesmo que seja de um modo degradante e distorcido.” 

(BERMAN, 1986, p.249). Nesta mesma trilha, Richard Wright publica The Man Who Lived 

Underground (1942), que conta a história de Fred Daniels, um afrodescendente injustamente 

                                                

146Considerado o primeiro romance existencialista (cf. PESENTI, 2013).  
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acusado de homicídio.  Para fugir à prisão, ele se esconde no esgoto de uma cidade não 

identificada, onde se torna observador do mundo acima.  É ali, em meio a conflitos 

existenciais, que o protagonista refaz sua concepção sobre a humanidade (cf. PESENTI, 

2013). 

 Anos mais tarde, Ralph Ellison (2013, p.18) admite que se associou, “muito de 

longe”, ao protagonista do romance de Dostoievski, estruturando uma trama na qual “a voz da 

invisibilidade saía do complexo subterrâneo americano”, da boca de seu protagonista sem 

nome, escondido “– [...] tão eloquentemente – num porão abandonado” (ELLISON, 2013, 

p.17). Contudo, diferentemente do homem do subterrâneo do escritor russo, que se escondeu 

por anos, temendo o confronto com o ‘ser superior’, o protagonista de Ellison se expôs por 

anos, buscando justamente a aprovação dos que detinham o poder.  Entender o embuste que 

lhe foi proposto pela irmandade, e vislumbrar seu verdadeiro papel naquele circo foi o que o 

levou, finalmente, a uma reclusão/recomeço.  Tanto ele quanto Willa e Charles, vivem ‘lá em 

cima’ em completa escuridão no que tange à realidade de suas vidas.  Dos três, entretanto, ele 

é o único que desce ao porão com seu entendimento já em fase de reestruturação. Willa chega, 

em um primeiro momento, praticamente à beira da loucura; Charles entende que sua vida não 

estava, nem de longe, dentro do que se esperava, mas ainda não dispõe dos meios de 

reconstrução que viriam, de fato, de sua convivência com Anniston Bennet.  Entendo que isto 

tenha explicação na própria trajetória de vida dos personagens: dos três, o que o único que 

reconhece sua descendência de escravos147 é o Homem Invisível, que é justamente quem 

vemos correndo uma vida toda em busca de aprovação e reconhecimento, e até de emprego.  

  

                                                

147Obviamente, refiro-me às informações que as narrativas expõem.  O personagem cuja vida passada é mais 
apresentada é o protagonista de Ellison; não sabemos muito sobre a infância de Willa, mas não há menção a uma 
ascendência escrava; Charles deixa claro que não descendia de escravos.   
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Sua ‘carreira’ é permeada por uma simplicidade extrema, que lhe extirpou toda 

prudência, e implantou nele uma confiança cega em quem lhe apontava o caminho.   Sua 

inocência quase infantil remete a mais um triste relato do livro de MarkusRediker (2011): a 

forma mais conhecida de ‘recrutamento’ para a escravidão era o sequestro; entretanto, há 

registros da utilização de trapaça, para enganar os menos astutos, como o pequeno 

UkawsawGronniosaw, em 1725.  Sendo neto do rei de Zaara, o príncipe não foi sequestrado, 

mas seduzido a ir com um comerciante a um lugar litorâneo, onde “as casas com asas [...] 

andavam sobre a água”, conduzidas por uma “gente branca” diferente.  Sem desconfiar, o 

menino fica “encantado com a notícia desse lugar estranho” e sua família o deixa partir.  

Desnecessário dizer que seu encanto logo deu lugar ao desengano e Ukawsaw caminhou 

“triste e descontente” rumo à escravidão (BATH, 1770 apud REDIKER, 2011, p.115). 

Como visto no Capítulo 1, e reiterado no presente, não era apenas o branco que 

enganava o negro, e não foi somente durante o período do tráfico de escravos:  para não 

recuar, um milímetro sequer, de uma posição de poder, muitos  vendiam seus irmãos, como 

bem exemplificado nas figuras do diretor da faculdade, dr. Bledsoe – que atirou o Homem 

Invisível à cova dos leões em Nova York –, e Hambro, um dos nomes importantes da 

irmandade, que insiste na condução de seu povo pelo branco.  Jack, o chefe da irmandade, 

convence o protagonista de que ele poderia ser uma peça diferenciada na engrenagem da 

sociedade estadunidense – um intermediador entre seus irmãos e o homem branco.  Ainda ‘lá 

em cima’, o véu começa a cair de seus olhos, e ele já caminha a passos largos para sua 

transformação: “A comissão planejara isso. E eu a ajudara, fora uma ferramenta. Uma 

ferramenta148no exato instante em que me haviaconsiderado livre.” (ELLISON, 2013, p.544, 

meus grifos). Para seu desencanto, ele entende então, que sua liberdade é uma falácia, assim 

                                                

148 Willa e Charles também se deram conta de seu papel de ferramenta em seus contextos: ela, assim como suas 
antecessoras, na dinastia sombria dos Nedeed; ele, para a expiação de Bennet.   
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como qualquer tentativa de insurreição contra um sistema há séculos instaurado. Ele cogita 

alertar Rás a esse respeito, mas entende que sua tentativa seria inglória, dada a cegueira de 

seus irmãos:  

 

Olhei Rás sobre seu cavalo com seu punhado de armas, reconhecendo o 
absurdo daquela noite toda [...].  sabendo ainda, que já não tinha de correr 
para os Jacks ou deles, assim como dos Emersons, Bledsoes e Nortons, mas 
apenas de sua confusão, de sua impaciência e da recusa em reconhecer o 
belo absurdo de sua identidade americana, e da minha.  (ELLISON, 2013, 
p.550). 
 
Se eu apenas pudesse dar meia-volta, deixar os braços caírem e dizer 
“Olhem caras, deem-me uma trégua, somos todos pessoas negras 
reunidas...Ninguém se preocupe...[...] Se eu apenas pudesse dizer “Olhem, 
eles nos pregaram uma peça, a mesma e velha peça com novas variações; 
vamos parar de correr, vamos respeitar-nos e amarmo-nos uns aos outros...” 
Se apenas, pensei, correndo [...].(ELLISON, 2013, p.551). 

 

Cegos pela “ira vulcânica” (FANON, 1979, p.11), eles caem – mais uma vez – no 

engodo do homem branco e passam a destruir-se uns aos outros, como observou o 

protagonista: “Use um negro para agarrar um negro” (ELLISON, 2013, p. 549).  Em sua 

inglória tentativa de subverter uma ordem há muito estabelecida e na qual, sem perceber, 

continuam funcionando como instrumentos perpetuadores, eles acabam prestando um favor ao 

opressor:  

 

Essa fúria contida, que não se extravasa, anda à roda e destroça os próprios 
oprimidos. Para se livrarem dela, entrematam-se: as tribos batem-se umas 
contra as outras por não poderem atacar de frente o verdadeiro inimigo – e 
podemos contar com a política colonial para alimentar essas rivalidades; o 
irmão, empunhando a faca contra o irmão, acredita destruir, de uma vez por 
tôdas, a imagem detestada de seu aviltamento comum. Mas essas vítimas 
expiatórias não lhes aplacam a sede de sangue.  (SARTRE, prefácio a 
FANON, 1979, p.12). 

 

Diante da impossibilidade da missão de tirar o véu de seus irmãos, e após um 

confronto físico com Rás e seus seguidores, só lhe resta, mais uma vez, a fuga.  

Paradoxalmente, ao fugir, ele cai em um bueiro que o levaria para cima; ali, naquele lugar 
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improvável, o personagem tem a oportunidade de juntar os cacos de sua identidade 

desintegrada, e se refazer.  Para Bourassa (2006), o grande embate que o protagonista 

enfrentou durante sua vida foi entre as duas forças irreconciliáveis do romance – raça e 

história – “que impelem o narrador de identidade em identidade, de branco para negro, de 

lealdade à traição, de reconhecimento à invisibilidade.”  (BOURASSA, 2006, p.3). Nesta tese, 

como exposto no Capítulo 1, meu entendimento é de que o personagem experimentou, “de 

identidade em identidade”, todos os paradigmas disponíveis ao homem negro de sua geração. 

Diferentemente de Charles cujo porão é “frio e seco” (MOSLEY, 2004, p.40), o do 

Homem Invisível é um “buraco quente” (ELLISON, 2013, p. 27) que, assim como o de um 

urso, favorece seu estado de hibernação.  Mas, como ele mesmo observa, ao interagir com o 

leitor, o urso “vive lá até a primavera” para depois sair.  Ele já sabia que haveria uma hora de 

retornar à superfície e, em momento algum, ele se vê como inerte;  pelo contrário, ele nos 

adverte que “estão enganados aqueles que supõem que, por ser invisível e morar numa toca, 

esteja morto -  Não estou nem morto nem em estado de animação suspensa. Chame-me 

Jack149, o Urso, pois estou em estado de hibernação.” (ELLISON, 2013, p. 28). 

Um ponto bastante interessante – e paradoxal – é o fato de o porão ser iluminado150, 

ou, em suas palavras, sua toca ser “cheia de luz” (ELLISON, 2013, p.28), à qual é apegado: 

“Talvez você ache estranho que um Homem Invisível precise de luz, deseje a luz, ame a luz. 

Mas pode ser exatamente por eu ser invisível. A luz confirma minha realidade, dá luz à minha 

forma.” (ELLISON, 2013, p.28). A imagem da luz como reveladora de verdades é patente 

para ele: “A verdade é a luz, e a luz é a verdade.” (ELLISON, 2013, p.28). Esta epifania, que 

se consolida num porão de Nova York, foi o elemento ausente por uns vinte anos de sua vida 

‘em cima’, diante dos holofotes do homem branco, quando tudo o que ele desejava era ser 

                                                

149 Seria o nome do urso uma escolha aleatória ou uma referência ao Jack da irmandade?   
150 Este tópico será retomado no Capítulo 3.  
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visto. A grande contradição é que, quanto mais buscava a notoriedade, a afirmação de sua 

existência, tanto mais o protagonista era apagado, sem perceber.  Mas agora, depois de levar 

“tantos bumerangues na cabeça”, ele consegue ver a “escuridão da luminosidade”. Antes de 

sua revelação, o personagem era desprovido de autoconhecimento, e, como ele mesmo 

observa, “não ter consciência da própria forma é viver uma morte” (ELLISON, 2013, p.28). 

Ali, naquele “profundo subsolo”, ele entende que, de certa forma, sua missão fora 

cumprida: “É o bastante, não se mate. Você correu demais, você acabou com eles.” Até em 

sonho ele interage com alguns de seus algozes e lhes revela não ser mais dependente deles ou 

temê-los: “Rompi minha relação com as suas ilusões e mentiras, e parei de correr”. 

(ELLISON, 2013, p.558-559). De fato, ele rompe com as mentiras que lhe haviam sido 

contadas uma vida inteira, inclusive por seu avô, que estimulava a subserviência do negro ao 

branco até as últimas instâncias.   

Como já exposto, o protagonista começa a fazer sua introspecção antes de cair no 

bueiro, ou, como ele próprio observa, se “associara ao subsolo antes de captar o sinal”.  Lá 

estando, ele entende, por fim, que sua invisibilidade era o que, de fato, o havia lançado 

naquele porão – literal e figuradamente: “Sou um Homem Invisível e essa condição me situou 

num buraco – ou me exibiu o buraco em que eu estava, se você preferir – e eu, com certa 

relutância, aceitei o fato.” (ELLISON, 2013, p.564, meus grifos). Aceitar o fato viabiliza a 

consumação de sua reconstrução identitária, mas era preciso a reclusão e o esquecimento, daí 

ele se apossar do porão e hibernar, afastando-se de tudo, embora sua mente não parasse.  

Descer ao porão foi imprescindível para sua reconstrução, pois aquela era a entrada para um 

subconsciente adormecido pela exaustão, após a corrida de (quase) uma vida inteira.  Mais 

ainda, como postula Azevedo (1999), o “buraco” é análogo  

 

às escuras e secretas profundezas da mente, palco transitório de um estado de 
isolamento. Mas será igualmente o lugar da ressurreição, pois a viagem ao 
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mundo subterrâneo é uma das imagens arquetípicas para a experiência que 
precede outra vida a cumprir.  O Homem Invisível, no seu refúgio, está 
assim em trânsito de um estado de hibernação para outro de nascimento de 
um novo homem e de uma nova prática.  (AZEVEDO, 1999, p.104). 

 

Ele sabe que sua hibernação não poderia durar a vida inteira, pois já perdera tempo 

demais em uma passividade ativa, que o levara a correr sem rumo por um longo tempo.  

Agora, ainda “estudando a lição de sua própria vida” (ELLISON, 2013, p.564), ele toma uma 

resolução: “[...] devo sair, devo emergir. [...] Sacudirei a velha pele e a deixarei ali no buraco. 

Eu saio não menos invisível sem ela, mas saio.” A “velha pele” que ele precisava deixar – e 

deixou – naquele porão era a que o mantivera em um casulo a vida inteira: imaturidade e 

ilusões.Seu papel naquela sociedade é, então,  reconfigurado: agora ele já não mais pleiteia a 

posição de ‘herói da raça’, mas concebe ser possível que “até um Homem Invisível pode ter 

um papel socialmente responsável a desempenhar”. (ELLISON, 2013, p.571). Uma forma de 

se mostrar socialmente responsável é alertar, “a quem interessar possa”, sobre tudo o que 

viveu, uma realidade que ele não pode “nem arquivar nem esquecer”; daí optar pela ‘tortura’ 

de escrever para denunciar, “pois toda a vida vista a partir do buraco da invisibilidade é 

absurda.” (ELLISON, 2013, p.570). 

Contrariando todas as expectativas, o protagonista sai daquele porão (embora não o 

abandone) para a liberdade e, como apontado pelo próprio autor, uma vez forjado “nos 

subterrâneos da experiência americana”, o Homem Invisível reaparece, “menos enfurecido do 

que irônico.” (ELLISON, 2013, p. 17). 

 

2.6.1 A PRIMEIRA-DAMA RENASCE: O INFERNO EM CHAMAS 

 

Os paradoxos não são exclusividade do romance de Ellison; em Linden Hills, Gloria 

Naylor propõe a reconstrução de Willa a partir de seu contato com a morte, no porão de sua 
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casa.  Primeiramente, porque ali havia funcionado outrora um necrotério; em segundo lugar, 

porque é ali que ela desperta as vozes silenciadas de suas antecessoras, ao descobrir seus 

arquivos; terceiro, porque seu filho151 morre naquele porão, em seus braços, e é ali mesmo 

que ela decide sepultá-lo.  A partir de então, sem perceber, Willa adentra a face oculta da 

dinastia Nedeed, que serviria, em última instância, para que ela encontrasse a sua própria.  

Seus arquivos pessoais, assim como os de suas antecessoras152, seriam acionados e, em minha 

leitura, são eles os verdadeiros responsáveis por sua reconstrução: 

 

Ao ler os textos de Luwana, Evelyn e Priscilla de seu lócus subterrâneo de 
isolamento, ela lê (escreve) o texto de sua própria vida dentro da estrutura 
falida do patriarcado Nedeed. Seu projeto é, ao mesmo tempo, a 
reconstrução das vozes femininas e a desconstrução da voz masculina dos 
Nedeed, para tornar a história da família verossímil e completa.  
(SANDIFORD, 1991, p. 134, trad. livre). 

 

As imagens do filho vivo e a rememoração de seus diálogos é a primeira memória 

acionada em sua mente, e vem acompanhada de um grande sentimento de culpa: “Oh, meu 

bebê, o que eu fiz com você? Com horror ela viu as respostas se formando através de imagem 

após imagem [...] em sua cabeça.  [...] ela enterrou a cabeça no corpo coberto com um laço, 

mas era tarde demais para bloqueá-las.  Seu luto começara.” (NAYLOR, 1985, p. 94, meus 

grifos). 

As memórias de Willa a levarão a verdades até então ocultas a ela ou propositalmente 

desprezadas.  Naquele porão, povoado de memórias, ela desarquiva momentos de sua vida, 

desde seu nascimento, sendo os mais intensos os que marcaram seu casamento com Luther.   

                                                

151 Embora não haja números precisos, a História narra a imensa quantidade de crianças africanas traficadas que 
não resistiam ao sofrimento da viagem e acabavam morrendo nos porões dos navios negreiros; outras, que eram 
separadas de suas mães, para serem vendidas – em ambos os casos, havia morte.  Willa estava, assim como as 
mulheres da diáspora, presa em um porão de morte; no seu caso, entretanto, seu algoz não era um branco 
desconhecido, mas um negro, e seu marido.  
152 Como os arquivos das senhoras Nedeed já foram explorados no 1 Capítulo desta tese, ater-me-ei aqui aos de 
Willa.  Entretanto, como aqueles e estes interagem para a reconstrução da personagem, entendo que um diálogo 
entre eles será profícuo.    
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Ao ler as primeiras mensagens de Luwana, ela começa a reviver sua vida até ali e vê que 

também se anulara por causa de seu casamento, afastando-se de amigas:  

 

[...] as respostas que ela nunca recebera das cartas nunca enviadas, as 
ligações telefônicas que não haviam sido feitas.  Ela havia tentado no início 
mas havia cada vez menos a ser dito: o novo emprego delas, seu bebê. Seus 
problemas para achar um senhorio decente – e o dela para encontrar uma 
prataria decente.  O que elas ouviram o governador falar sobre os novos 
impostos sobre moradia – o que Luther dizia sobre isso. [...] Sim, todas as 
companheiras solitárias de almoço nunca iriam sentir sua falta já que ela 
estava morta para elas há anos.  (NAYLOR, 1985, p.121). 

 

Os arquivos das senhoras Nedeed são um grande catalisador para o refazimento de 

Willa.  O choque com o desprezo registrado e vivido por LuwanaPackerville a faz refletir 

sobre seu casamento e encarar o grande abismo que havia entre ela e Luther, a ponto de se dar 

conta de que estranhos sabiam mais sobre ela que seu marido (NAYLOR, 1985, p. 125).  As 

receitas estranhas de Evelyn Creton – com uma pitada de feitiçaria – eram a tentativa da 

mulher de mudar seu marido e o estado das coisas em sua casa.  Ao entender isso, Willa se dá 

conta de seu casamento também nunca fora ‘normal’ – “o jeito que sempre foi feito aqui, ele 

diria” (NAYLOR, 1985, p. 148)– mas uma sucessão de atos sistemáticos de Luther, que ela 

negligenciara.  A começar pela vida sexual apática: ela dorme sozinha em um quarto, aonde 

ele vinha todas as noites, 

 

entrar e sair de seu corpo com a mesma precisão que ela o via controlar suas 
contas, ler seu jornal, ou dissecar seu bife. [...] Se espontaneidade e paixão 
não estavam presentes nos cômodos onde comiam, se distraíam, e sentavam, 
como ela poderia esperar que isso acontecesse no cômodo onde ela dormia? 
Como ela poderia dizer a ele que sabia dos homens antes de seu casamento 
que poderia – e deveria ser – diferente disto?  (NAYLOR, 1985, p. 148). 

 

A partir da concepção, a vida sexual do casal chega ao fim, e Luther não mais entra no 

quarto da esposa, apesar de demonstrar preocupação e cuidados com sua gravidez.  O que 

Willa não percebia é que o alvo de seu marido era o fruto de seu ventre, e não a família ou ela, 
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de cujo corpo o marido fez o uso pretendido e sistematicamente traçado. Segundo Hamdi 

(2011), a questão do corpo153 da mulher da diáspora tem despertado a atenção de escritoras 

afro-americanas uma vez que este “notadamente contribui para diferenciar e identificar 

mulheres negras na América. [...] [que] definidas por seu corpo, transformam-se no Outro-

feminino do Outro-negro.” (HAMDI, 2011, p.34). 

Com a chegada do filho, a ocupação com a criança dissipa, de certa forma, o 

incômodo com o casamento; mais ainda, suas viagens a Nova York a cada dois anos, onde via 

“mulheres encantadoramente lindas se encostando nos balcões cantando os nomes de Lanvin, 

Jean Patou, Nina Ricci”, não lhe davam tempo    

 

para o desespero da recordação, como Evelyn Creton.  [...]Ela só tinha tempo 
suficiente para voar de volta de Nova York e jogar suas compras na cômoda 
antes de retomar os ritmos naturais de seu dia, confiante de que Lancôme lhe 
havia dito para acreditar na mágica, de forma que a mudança estava 
definitivamente a caminho.  (NAYLOR, 1985, p. 149, grifos da autora). 

 

Willa começa a enxergar que, de forma análoga à LuwanaPackerville, ela havia sido  

comprada; seu “espelho de prata” fora negociado no momento em que ela aceitara a proposta 

de Luther.  Mas, contrariando suas expectativas, seu casamento, assim como de outros 

moradores da comunidade154, não lhe trouxe os frutos desejados, mas infortúnio: “Na 

mitologia de Linden Hills, o casamento promete o paraíso, mas traz o inferno”. (MOORE, 

2000, p. 1412). Sem que houvesse percebido, ela chegara, como uma escrava traficada, à 

porta sem retorno. Ainda assim, ela pressente sua transformação: a “estação – seja qual fosse 

naquele momento – iria mudar.”  (NAYLOR, 1985, p. 204). 
                                                

153 Desde o contato do branco com os países africanos, a questão do corpo da mulher africana ficou em 
evidência.  Casos de estupro nos navios – e fora deles, como nas senzalas, por exemplo – eram fatos 
corriqueiros, e, de certa forma, contribuíram para criar o estereótipo da negra sexualmente voraz, uma vez que as 
desafortunadas estariam sempre ‘disponíveis’ para seus donos.   
154 Winston Alcott e Laurel Dumont experimentaram esta verdade em sua vida conjugal.  Ruth e Norman 
Anderson são o único casal feliz do romance, apesar de sua miserável condição financeira e da doença do 
marido.  Eles vivem fora de Linden Hills e, assim como Willie e Lester, não são seduzidos pelo enganoso 
refinamento do local.   
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Com a escavação dos arquivos de suas antecessoras, Willa depreende que todas 

tornaram-se insanas, e que ela, ao contrário, conseguira suportar o processo sem enlouquecer 

(NAYLOR, 1985, p. 204). Segundo Moore (2000), o casamento dos Nedeed reverte o final 

feliz do conto de fadas, em que o príncipe leva sua amada para seu reino e seguem ‘felizes 

para sempre’; no caso das senhora Nedeed, “sua jornada termina em aprisionamento, do qual 

nenhuma das esposas, antes de Willa Prescott, escapa” (MOORE, 2000, p. 1417, trad. livre). 

Ciente de que era a única mentalmente equilibrada, apesar de seu abalo físico e emocional, a 

reestruturação de Willa começa de maneira bem significativa: enquanto a figura de Priscilla 

McGuireNedeed desvanece nas fotos de família, Willa consegue ver seu reflexo em uma tina 

de água empoçada no porão, suficiente para fazê-la saber que ainda “estava lá” e, já que 

estava viva, poderia ressurgir – e subir: 

 

Naquele espaço pequeno, ela passou pelos fantasmas de cada espectro de 
emoção humana que ela havia liberado naquele cômodo.  Mas quando 
finalmente sentou para chorar, as lágrimas não pertenciam a nenhum deles.  
As gotas suaves estavam caindo [...] porque esta era a primeira vez que ela 
conhecera a paz. [...] Ela tomaria goles pequenos, muito pequenos – e 
pensaria.  Agora que realmente vira e aceitara a realidade, e a realidade 
trouxera uma calma que curava.  Por tudo o que valia a pena, ela poderia 
reconstruir. (NAYLOR, 1985, p. 268). 

 

A reconstrução de Willa, assim como a do Homem Invisível, está ligada à aceitação de 

sua realidade e culpa, que acontece no momento de seu isolamento e exclusão, “que ela 

transforma em uma oportunidade de introspecção e descoberta” (SANDIFORD, 1991, p.134, 

trad. livre).  Uma vez que o processo lhes tenha revelado a verdade que não conseguiram – ou 

quiseram – enxergar, os personagens estavam prontos para subir – literalmente.   

O próximo passo de Willa é revisitar momentos de sua vida, processo que inicia 

repetindo seu nome todo, sua idade e o motivo de sua mãe lhe ter dado aquele nome: “[...] era 

lírico e delicado. Ela deu os primeiros passos ao som daquelas duas sílabas.” (NAYLOR, 
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1985, p. 277).Willa então se lembra que o casamento com Luther fora sua escolha e, 

principalmente, que receber seu nome lhe atribuiria uma nova identidade:  

 

ela recebeu seu nome porque queria. [...] Isto era muito importante [...]: ela 
queria ser uma Nedeed.  Afinal de contas, toda pessoa letrada no mundo 
ocidental sabia que aquele era um bom nome”.  [...] Ela queria andar por aí e 
saber que tinha o pleno direito de atender [...] a qualquer pedido escrito 
verbal ou por escrito dirigido àquela identidade singular.  E ela o fez. [...] 
(NAYLOR, 1985, p. 278, meus grifos).   

 

A questão dos nomes é apontada aqui, assim como em Homem invisível e The Man in 

MyBasement, de maneiras distintas: o Homem Invisível acata sem resistência o nome que lhe 

foi dado pela irmandade; Willa deseja receber o ‘bom’ nome do marido; Charles rejeita as 

tentativas de dois homens brancos lhe chamarem pelo diminutivo. Dos três, ele é o único que 

se impõe usando seu nome, (inclusive sobrenome).  Este movimento de aceitação – e 

subserviência a ele atrelada – se dá em uma direção decrescente: o descendente de escravos, o 

negro, “selvagem (canibal) e [ao mesmo tempo] o mais obediente e digno dos servos; [...] 

primitivo, ingênuo [...]” (BHABHA, 1994, p.82), acata com humildade o nome que lhe fora 

imposto pelo homem branco por desejar ser um deles, ou pelo menos, ser aceito em seu meio;  

Willa tem uma ambição patente: ter um nome que lhe conferisse poder e o conforto que 

viriam a reboque do mesmo; neste sentido, sua atitude reforça o padrão patriarcal dos Nedeed; 

Charles não precisa estar em meio a brancos ou poderosos; sua vida medíocre não lhe fazia 

exigências; ademais, assim como seus pais, há um tom subliminar de orgulho, também de sua 

parte, por sua família não descender de escravos.   

Agora, naquele porão, ela entende que perdera a identidade que tanto desejara, e que já 

não era “a mãe de ninguém ou a esposa de ninguém”, pelo simples fato de “ter descido àquele 

porão” (NAYLOR, 1985, p.279).  A constatação da mulher de Luther Nedeed ecoa as vozes 

silenciadas das mulheres traficadas, lançadas em porões de navios, com suas identidades 
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negadas e subtraídas.  Assim como Willa, uma grande parte destas mulheres só guardaria em 

seus arquivos pessoais tudo o que um dia foram, até que a morte ou o sofrimento apagasse até 

os mais singelos resquícios de suas identidades esfaceladas.  Ao contrário delas, entretanto, a 

última das senhoras Nedeed consegue subir e retomar, ainda que por breve tempo, “uma 

identidade que era sua por direito, que ela tinha dado duro para conseguir. Muitas mulheres 

não a teriam escolhido, mas ela escolheu. Como todos os problemas, ela lhe havia dado uma 

medida de segurança e satisfação.” O único arrependimento que carrega é o da morte do filho; 

afora isso, “ela não devia nenhuma porcaria de desculpa a ninguém pelo que fizera nos 

últimos seis anos de sua vida.” (NAYLOR, 1985, p.279). 

No dia de Natal, com todas as partes de seu corpo “preparadas para um propósito” 

(NAYLOR, 1985, p.289), Willa começa sua escalada para cima, levando o corpo do filho, 

mas não sem antes arrumar o porão, o que também faria com a cozinha, em uma referência de 

que assim, estaria limpando a sujeira de sua vida.  “Era um nascimento. [...] Ela despertou 

como WillaPrescotNedeed na noite de Natal.” (NAYLOR, 1985, p.289). Na verdade, sua 

última noite de Natal: quando Luther vê a mulher desfigurada, carregando o cadáver do 

menino, ele imediatamente expulsa Lester e Willie de sua casa, que ali estavam montando a 

árvore de Natal dos Nedeed.  Ao tentar conter a mulher, os dois acabam caindo na lareira e 

provocando o incêndio que poria fim ao inferno em Linden Hills.  O narrador observa que 

Luther comete um grande erro ao entender a determinação nos olhos de sua esposa como 

loucura155 – a mesma presente na vida de suas ancestrais há gerações, provocada pelos 

homens de sua família, seus antecessores.  Ao contrário, o que a mulher demonstra é a 

determinação de uma “formiga guerreira, marchando e desafiando as rochas e água corrente 

                                                

155 Para Sandiford (1991), a experiência de Willa legitima e valoriza “uma série de experiências comumente 
definidas como loucura e amplamente entendidas por Freudianos como originárias de causas biológicas 
femininas fundamentais.” (SANDIFORD, 1991, p. 135, trad. livre). Por meio de sua voz, entendemos que a 
loucura residia naqueles homens, e não em suas mulheres.    
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do grande Amazonas, a rainha sem asas que não pode fugir do perigo [...].” (NAYLOR, 1985, 

p. 300). 

Os moradores de Linden Hills veem o incêndio de longe, mas tudo o que fazem é 

voltar para dentro de suas casas, sem buscar socorro para o lugar em chamas, para desespero 

de Willie, que se compadece de Willa, mas não consegue socorrê-la.  Como proposto por 

Engles (2011) tanto Laurel Dumont, a executiva notável que se suicida, quanto Willa 

representam pessoas “que haviam descido demais a estrada do vão auto-engrandecimento para 

conseguir voltar” (ENGLES, 2011, p.675, trad. livre). A atitude indiferente dos moradores 

denota o ódio velado que nutriam por Luther Nedeed, e o alívio que sua morte traria à 

comunidade.   

Em seu artigo “Suicide orMessianic Self-Sacrifice”, Christopher Okonkwo (2001) 

propõe uma leitura do romance de Gloria Naylor sob um viés teológico, e tem como foco 

principal de sua análise a personagem Willa que, em seu entendimento, é uma versão 

gendered do Messias (e de seu governo no Milênio), no contexto da experiência da liberação 

negra.  Neste sentido, ele problematiza a visão de sua morte como um suicídio – postulada por 

alguns críticos e, de fato presente na ficção de algumas autoras negras, inclusive em Linden 

Hills, com a personagem Laurel – e defende ser a morte da última senhora Nedeed um ato de 

sacrifício redentor.  Embora veja a leitura deste crítico como bastante profícua, discordo dele 

no que diz respeito à morte sacrificial da personagem, pois o incêndio foi um acidente 

resultante de sua luta corporal com o marido, e não uma estratégia previamente traçada.  

Entendo, entretanto, que, sem que esperassem, a redenção dos ‘escravos’ de Linden Hills do 

jugo Nedeed chega naquela noite, na figura de uma mulher frágil e debilitada, que não se 

conformou ao porão, mas fez dele seu lugar de renascimento.  
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2.6.2O QUE MUDOU FOI O QUE EU VI: O BONVIVANT RECONSTRUÍDO? 

 

As conversas de Charles com Anniston Bennet são, desde o início, motivo de 

inquietação para o rapaz, mas ainda assim, ele precisou, a exemplo do Homem Invisível, se 

submeter à autoridade – e ao dinheiro – do homem branco para sobreviver:   

[...] eu deveria estar amedrontado com suas palavras, mas, ao contrário, 
estava confuso.  [...] Conversar com o homem branco me deixou muito 
nervoso. Havia todos esses pensamentos na minha cabeça. Pensamentos de 
amor, e mentiras e dinheiro.  Principalmente dinheiro." (MOSLEY, 2004, 
p.75, trad livre). 

 

Esta interação com Bennet será, juntamente com a escavação de seus arquivos 

familiares esquecidos no porão, o agente promotor de transformação, já latente, que o 

personagem irá sofrer ao longo do romance.  Após o contato com as máscaras de seus 

antepassados – e o possível passado nelas arquivado – sua “decadência” aumenta e ele se isola 

por seis semanas, antes da chegada de Bennet. (MOSLEY, 2004, p.101-103). 

 Quando o homem finalmente se instala no porão e diálogos mais frequentes têm 

início, ele admite ser um criminoso querendo pagar por seus crimes, que não seriam punidos 

por nenhuma lei naquele país; sua conduta sugere até mesmo que ele está – ou se sente – 

acima de qualquer tipo de governo. Como já apontado no Capítulo 1 desta tese, ele confessa 

que cometeu os piores crimes e Charles se apavora ante a possibilidade de ser conivente com 

isso. Os argumentos de Bennet, entretanto, lhe empurram na direção contrária:  

 

“Mas eu paguei a você". 
"Para alugar meu porão, não para abrir uma prisão particular. [...] Eu não te 
conheço. A polícia poderia vir aqui e te encontrar trancafiado.  Eles 
poderiam me indiciar por sequestro e sabe Deus mais o quê.  Não, não". 
"Você já gastou meu dinheiro? 
"Eu te devolvo o que eu tenho e depois te pago o resto." 
"Você precisa de dinheiro, Charles. [...] 
"O que você sabe sobre mim? O que você sabe sobre o que eu preciso?" 
“Tudo.” [...]  
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O whisky atenuou o golpe. Eu me perguntava se me deixar bêbado fazia 
parte do plano de Bennet. (MOSLEY, 2004, p.122, meus grifos). 

 

O homem descreve tantos detalhes da vida de Charles, inclusive o episódio no banco, 

que o deixam perplexo:   

 

“O presidente do banco, que gostava de você, a princípio, sentiu-se traído e 
te colocou na lista negra dos homens de negócio da comunidade. Sua mãe e 
seu pai estão mortos e ninguém na sua família liga para você. Você bebe 
demais e chorou por cinco dias após a morte da sua mãe. [...] Você está 
falido, não tem emprego, e tem uma hipoteca de trinta mil dólares pesando 
na sua cabeça [...].” (MOSLEY, 2004, p.122-123). 

 

Nesta interação, há uma evocação subliminar da ‘missão redentora’ do homem branco 

para com os ‘menos civilizados’; uma vez que sabe do que eles precisam, o controle era 

apenas o passo seguinte: 

 

A população colonizada é [...] considerada como sendo tanto a causa quanto 
o efeito do sistema, aprisionada no círculo da interpretação.  O que é visível 
é a necessidade de tal regra, justificada por aquelas ideologias moralistas e 
normativas de melhoria, reconhecidas como a Missão Civilizadora ou o 
Dever do Homem Branco.  (BHABHA, 1994, p.83, trad. livre). 

 

O que Mosley propõe, entretanto, é que Bennet, a imagem do imperialista por 

excelência, realmente conhecia as necessidades – financeiras e até emocionais – de Charles; a 

vida do protagonista já fora totalmente escavada pelo homem branco: “Você fez muito pouco 

da sua vida, não é? [...]Nunca levou um projeto adiante. Nunca engravidou uma mulher ou 

votou, [...]. Cada segundo até aqui foi desperdiçado.” (MOSLEY, 2004, p.219). A riqueza das 

informações confronta o protagonista, que se vê, de certa forma, submetido a Bennett: 

 

Mas não foi por isso que eu concordei com o pedido de Bennet. Eu 
concordei por causa do conhecimento e intimidade. Anniston Bennet sabia 
mais de mim do que qualquer outra pessoa. [...] Aqueles olhos azuis 
impactantes olhavam dentro dos meus e sabiam o que estavam vendo. [...] 
Bennet não fazia julgamentos. Se ele se sentia melhor que eu, era somente 
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porque se sentia melhor do que todo mundo, e isto [...] me fazia um igual no 
mundo – pelo menos no mundo visto pelos seus olhos. (MOSLEY, 2004, 
p.124). 

 

 

 

Assim sendo, é o homem branco que conhece a verdade de Charles e vai guiá-lo a ela, 

no porão de sua casa, para onde é o protagonista é atraído.  Charles carrega culpas em sua 

vida e também é perseguido por seu crime contra a humanidade; ele está, de certa forma, 

preso não no porão, mas ao porão.  Sua angústia com a presença do homem se reflete até em 

um sonho, no qual o protagonista é sentenciado e encerrado na mesma cela que ele: “Eu 

queria correr, eu queria chorar. Eu definitivamente queria Anniston Bennet fora da minha 

vida.” (MOSLEY, 2004, p.128). A figura do homem exerce um misto de temor e fascínio 

sobre o rapaz; o primeiro contato deles no porão o deixa em pânico, o que se reflete até em 

seu corpo.  Entretanto tal sensação não se manifesta simplesmente pela presença física do 

homem branco, mas pelo sentimento evocado pelas escavações dos arquivos pessoais de 

Charles; Bennet provoca o mais íntimo do protagonista, a ponto de ele sentir ódio pelo 

homem, que lhe estava infligindo sofrimento, 

 

uma profunda tristeza que nenhuma mãe ou deus poderia acalmar. Eu odiava 
Anniston Bennet. Odiava. Eu o culpava por tudo o que havia de errado 
comigo. Seu dinheiro amaldiçoado e riso afetado. [...] Ele morava nos meus 
sonhos e no meu porão. (MOSLEY, 2004, p.133). 

 

Suas interações com Bennet o confrontam com verdades jamais por ele imaginadas: 

“Um homem que reconhece seu crime e aceita sua punição é um elemento de boa reputação 

em seu país. Mas o criminoso que corre e se esconde, que não se arrepende apesar de saber o 

que fez, é um sintoma de uma doença maior”. (MOSLEY, 2004, p.134). Este comentário de 

Bennet aponta para o roubo que Charles praticara no banco e do qual, até aquele momento, 

não se arrependera.  Além de incisivas, as palavras do homem são intrigantes para o rapaz; em 
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sua percepção até então limitada, ele não consegue entender o motivo de Bennet estar se 

punindo às ocultas, sem que ninguém soubesse; afinal, qual o propósito de uma punição em 

secreto? “‘Há mais coisas no mundo do que um mais um, sr. Dodd-Blakey’. Embora eu não 

entendesse o que ele estava dizendo, temi que talvez estivesse certo, [...]”. (MOSLEY, 2004, 

p. 134-135). Ao sair do porão, o rapaz está suando e vai a um banco para depositar uma 

quantia enviada por Narciss.  Diante da demora do caixa ao analisar o cheque antes de 

depositá-lo, ele deduz que todos em Harbor deveriam saber de seus roubos. (MOSLEY, 2004, 

p.135). O que para ele, até então, fora apenas um empréstimo não pago a tempo, começa a se 

tornar motivo de inquietação e vergonha.   

Saindo do banco, ele encontra um amigo, Ricky, recém-separado de Bethany, com 

quem o protagonista tivera um affair.  Ele mente “sem um deslize” para o amigo, mas fala de 

uma forma tão singular, que este se espanta: 

 

“Você está louco, Charles?”  
Eu ri e repondi, “Só cansado, Ricky. Cansado do dia-a-dia.” 
“O que você quer dizer?” 
“Eu quero algo a mais, eu acho. Alguma coisa diferente.” 
“Como o quê? Férias?” 
“Talvez uma jornada. Férias acabam após duas semanas. Você sai numa 
jornada e pode nunca mais voltar”.  (MOSLEY, 2004, p.137, grifo do autor). 

 

O “algo a mais” a que o protagonista se refere está sendo moldado em sua convivência  

com o homem branco misterioso preso no porão de sua casa e, sem imaginar, ele estava 

saindo em uma jornada da qual ele, definitivamente, nunca voltaria.   

Um dos motivos para a angústia de Charles em seus diálogos com Bennet advém do 

fato de que o homem parece ter sempre um “insight sobre sua alma”: quando o rapaz lhe 

pergunta se alguém sentia falta dele, o homem lhe ‘devolve’ a pergunta, o que intimida e 

surpreende o protagonista: 
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Meu coração deu um salto rápido e eu procurei por uma resposta. [...].  Eu 
servi mais dois drinks e relaxei. No fundo da minha mente eu tive medo de 
baixar minha defesa ante este homem branco louco, mas aí eu me perguntei, 
Ele está trancado; o que pode fazer comigo? (MOSLEY, 2004, p. 147, 
grifos do autor).  

 

 É exatamente por estar preso naquele porão que Bennet é uma ameaça para Charles, 

não à sua integridade física, mas ao estado geral de sua vida até ali; o homem branco está 

desconstruindo uma (des)ordem pré-estabelecida e moldando a mente de um rapaz, tão 

ingênuo quanto apático,  para uma nova percepção de si e do mundo.   

À medida que o tempo passa, as conversas entre os dois ganham contornos mais 

profundos e, para o protagonista, já envolto na sabedoria do homem, Bennet não parece um 

“homem de negócios”, mas um “professor de filosofia”: “Eu não leciono”, ele disse. “Mas 

não sou o que você chamaria de homem de negócios também. Sou um especialista”.  

(MOSLEY, 2004, p. 148). O perfil imperialista/colonizador de Bennet também se torna cada 

vez mais evidente.  Ao expor sua visão sobre a exploração de diamantes, por exemplo, 

Charles fica perplexo: 

 

“Mas você não sabe onde os diamantes estão.” [...] 
“Não.” [...] “Os diamantes só existem para o homem que os imaginou. Eles 
só existem para o homem que sabe e pode realizar sua extração. [...] É aí que 
eu entro. De várias maneiras eu localizo a riqueza e adquiro a propriedade 
onde ela está [...].” 
“Mas isso não é algo reivindicado de fato. Pertencia a outra pessoa e você o 
tomou. Parece mais com roubo.” 
“Não. [...] Conhecimento é o único pré-requisito para a apropriação”.  
(MOSLEY, 2004, p.149). 

 

Sua fala reverbera a ideologia dominante à época das grandes navegações, na qual 

poderosos impérios colonialistas exploravam abertamente as riquezas das nações descobertas.  

Bennet chega inclusive a admitir que tudo na América já foi totalmente extraído156 - “Não há 

                                                

156 “America has been picked clean.” 
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riqueza aqui. [...] Não há mais carne no osso” – mas que ainda há recursos no Terceiro 

Mundo: “A maior parte dos recursos já é conhecida. Há urânio em alguns países do terceiro 

mundo. Outros depósitos naturais ou mão de obra extremamente barata.” Charles fica 

extasiado com o conhecimento de Bennet, a quem compara a um mentor, “um Moriarty ou 

Iago157. Um homem que ultrapassara a linha das mentiras que definem bem e mal para a 

maioria das pessoas. [...] Mas o Sr. Bennet conseguia explicar as práticas misteriosas dos 

ricos e poderosos, e ele queria.” (MOSLEY, 2004, p.150). 

Bennet é um mestre em descortinar o imperialismo a que serve, e revela a Charles 

“segredos antigos”, verdades que apontam para uma realidade até então não percebida pelo 

rapaz: 

“É um mundo complexo, este no qual vivemos”, ele disse.  “Os elementos de 
poder – ambição, opinião pública, riqueza [...] - têm que ser tratados de uma 
forma que você e sua tribo consigam terminar por cima. [...].”  
"Você mata pessoas também?" Eu perguntei. Deus abençoe o whisky [...]. 
Quatro doses e eu não tinha mais medo.  
“A vida”, ele disse, “tem pouco a ver com progresso. Cada vez mais homens 
tomam decisões que levam à sua própria morte.”  
 
“A fim de um homem sobreviver como espécie, têm que haver pessoas como 
eu. Pessoas têm que morrer para outras produzirem.  As mortes são erradas 
mas a continuação do mundo é mais importante”. (MOSLEY, 2004, p.150-
151 p. 217). 

 

As reações de Charles são contraditórias, pois, conquanto fique aturdido com o peso 

das revelações que recebe, o rapaz começa a desejar – e celebrar – o mergulho no 

conhecimento que a tutoria de Bennet representa: 

 

Eu acreditava em cada palavra que Anniston Bennet dissera, e não queria 
ouvir mais nada.  Ele riu, entendendo meu desconforto.”  

                                                

157 Moriarty, professor de matemática que entra para a criminalidade e se torna o arqui-inimigo de Sherlock 
Holmes (CONAN DOYLE, 1887) e sua genialidade é comparada à do próprio detetive, que o chama de 
“Napoleão do Crime”.Iago, o vilão de Othelo (SHAKESPEARE, 1603), tortura a mente do general, ao acusar, 
injustamente, sua esposa Desdêmona de traição, levando Otelo a matá-la. Ambos são exemplos de mentes 
geniais, porém malignas, exatamente como Charles enxerga Bennet.  
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Ele sabia como o mundo funcionava. [...] Eu acreditava que Bennet conhecia 
a verdade oculta sob as histórias dos jornais e a hipocrisia da política. Ele me 
fez questionar qual era, quando durante toda a vida até aquele momento, eu 
aceitei as desculpas do mundo. [...] Todos os meus medos de ser enganado e 
preso – toda a preocupação com a excentricidade de Bennet – foram 
dissipados com a emoção de um novo modo de ver o mundo." (MOSLEY, 
2004, p. 152, p. 154, meus grifos). 

 

Como observado por Sharma (2014), “O encontro com este poderoso homem do 

subterrâneo suscita um novo interesse político em Charles e, neste sentido, Bennet se torna 

seu tutor.” (SHARMA, 2014, p.668, trad. livre). Charles passa a se perceber como um pupilo 

de Bennet, mas o aprendizado lhe inquieta: “Por isso eu estava vagando pela casa, porque 

estava aprendendo.” (MOSLEY, 2004, p.157). E este aprendizado começa a extrapolar os 

limites do porão e a se manifestar em sua interação com o mundo lá fora. Em uma conversa 

com NarcissGully sobre o mal na humanidade, ecoam notas claras de seu conhecimento 

recém-adquirido, que destoam bastante de sua indiferença anterior: 

 

“Não me parece bom”, ela disse. Parece com todos os negócios que os 
americanos fazem quando vão para outros países explorar mão de obra ou 
simplesmente roubar.  Eles dizem que a Nigéria é um dos países mais ricos 
da África, mas a maioria do povo vive em pobreza.  [...]” 
“Pode ser, Narciss”. Eu disse com determinação. “Mas ficar do lado de fora 
citando Marx e Engels não vai ajudar. Dizer ‘não é justo’ não vai adiantar 
também. O que eu quero é descobrir, ir lá e ver por mim mesmo. [...] Eu 
abasteço meu carro, não abasteço? Isto é o voto para os grandes negócios. 
Não é uma urna secreta; é uma troca”.  
“Ser verdadeiro não torna alguma coisa correta, você sabe. Algumas coisas 
são erradas. Só porque você sabe como conseguir trabalho escravo não faz 
disso correto”. 
“Eu sei. Mas se suas mãos estão limpas e pessoas ainda estão morrendo, 
então, como você pode dizer que agiu melhor que eu?” (MOSLEY, 2004, 
p.158-159). 

 

Embora a conversa com Narciss não tenha sido exatamente amigável, sua nova 

perspectiva de vida não lhe permitia fazer disso um problema: 
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Muito poucas mulheres pareciam se interessar por mim, de forma que se 
houvesse uma ao telefone, eu nunca iria querer que ela se fosse. Mas naquela 
manhã eu não estava preocupado com nada. Eu descobrira meu chamado. 
Ou pelo menos tinha achado uma porta. (MOSLEY, 2004, p.159, meus 
grifos). 

 

Assim como o Homem Invisível, Charles acredita ter encontrado um propósito para sua 

vida; entretanto, ao contrário daquele, seu chamado não o atrai para uma missão ‘salvadora’ 

da raça; ele vislumbrara um propósito, em meio a um turbilhão de sentimentos, que começa a 

se descortinar diante dele.  “A porta”158 encontrada o conduziria a um mundo novo, a um 

nível de autoconhecimento e realização sem precedentes, o que contrasta grandemente com a 

imagem da “porta sem retorno”, pela qual os negros traficados passaram, descendo “ao 

Inferno” (DuBOIS, 2006) nos porões dos navios negreiros, que os levaria ao Novo Mundo.  

A naturalidade de Bennet é outro ponto intrigante para o protagonista – o homem se 

sente à vontade tanto para ao confessar suas culpas quanto para ficar nu na frente do rapaz, 

que fica bastante embaraçado com a cena, por causa do tamanho de seu órgão genital159: “Eu 

nunca me sentira constrangido ou inferior antes daquela manhã. E não era só a anatomia de 

Bennet, mas também sua tranquilidade em ficar nu. [...]”. (MOSLEY, 2004, p.162). O autor 

apresenta aqui uma interessante mensagem contradiscursiva, ao desconstruir o estereótipo do 

negro sexualmente voraz, potencialmente estuprador, portador de um órgão sexual avantajado 

— “a imagem do africano como a sexualidade personificada é antiga e [...] tem sido corrente 

[...] no pensamento inglês160 pelo menos desde o século XV.” (LAWRENCE, 2005, p. 61). 

Neste momento, entretanto, é Bennet quem detém o poder econômico, retórico e sexual, e sua 

ascendência sobre Charles aumenta gradativamente. À medida que eles se aproximam, o 
                                                

158 A imagem da porta é recorrente na vida de Charles.  Quando pequeno, sua mãe lhe contava sobre um elfo, 
muito triste por estar preso em uma porta de ferro em uma árvore. Ele conta que passou anos da vida 
“procurando na floresta de seus ancestrais, por uma porta na árvore ou no chão.” Agora, depois de seu encontro 
com Bennet, ele descobrira "aquela porta depois de trinta anos de busca. Era uma escotilha no meu próprio 
porão, e o elfo era um homem branco que queria ser engaiolado".  (MOSLEY, 2004, p. 159-160, trad. livre). 
159 É patente a conotação psicanalítico-freudiana neste trecho, mas, por não ser este o enfoque do presente 
trabalho, optei por não desenvolver este tópico.  
160 Não seria equivocado expandir esta afirmação para pensamento ocidental, e não apenas inglês.  
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protagonista começa a diminuir suas defesas; ao ser inquirido sobre a possibilidade de já 

haver amado um dia, ele não mente para seu tutor, com quem se identifica neste aspecto, já 

que nenhum dos dois o fez.  A diferença fica por conta da frieza de Bennet ao tratar do 

assunto, pois, segundo ele, tudo o que fizera na vida fora por querer ou por achar necessário; 

jamais por causa de seu coração.  Para ele, o amor é uma ciência, da qual se aproximou 

apenas como pesquisador, porque seu ramo de atuação “exige que você preste atenção a cada 

emoção humana, como os médicos fazem com seus pacientes” (MOSLEY, 2004, p.170). 

O conhecimento que o protagonista estava adquirindo valia o preço de sua submissão 

a Bennett e o incômodo que isto gerava: 

 

Eu queria alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que era, mas estava bem 
certo de que Anniston Bennet era a chave. Eu fizera um acordo com ele [...].  
Mas até aquele momento eu sentia que ele estava no controle de toda a 
interação apesar de ser ele que estava trancado. (MOSLEY, 2004, p. 178). 

 

As perguntas de Bennett são cortantes e acuam o protagonista, pois desarquivam 

eventos que fustigam sua alma.  Quando interpelado se já havia matado alguém, Charles se 

sente a tal ponto inquieto, que deseja sair dali, e chega a cogitar uma fuga para Atlanta161, 

onde mudaria seu nome e arranjaria um emprego “de empacotador de caixas.” (MOSLEY, 

2004, p. 188).Todavia, como ele mesmo admite, a pergunta de Bennet, “o contato mais 

profundo que eu já tivera com um ser humano” (MOSLEY, 2004, p.189), aciona um arquivo 

sombrio de sua vida: seu total descaso com a doença do tio, em estado terminal. Além de não 

perdoar Brent, que lhe pedira perdão perto de morrer, o rapaz abertamente desejava a morte 

do tio, que lhe confrontara, falando sobre o mal gerado pela ausência do pai em sua vida – 

                                                

161 Atitude que contrasta com a do narrador de Ellison, que buscara o Norte com grandes ambições e teve seu 
nome mudado por outras pessoas. 
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uma percepção acertada. As suas memórias, uma vez encaradas, o ajudaram a montar o 

quebra-cabeça de sua identidade, assim como o que se deu com Willa. 

A mudança do protagonista se manifesta de forma multifacetada, em suas emoções, 

atitudes e até na maneira como ele passa a lidar com o senso de pertencimento à comunidade 

diaspórica. Ele se apega aos arquivos familiares do porão, que o conduzem a uma autoanálise: 

 

Sentei-me na cabeceira da minha cama e fiquei em comunhão com meus 
ancestrais.  Eu não sabia coisa nenhuma sobre eles exceto que minha família 
os tinha esquecido no porão por centenas de anos.  Eles eram a única coisa 
de valor na minha vida neste momento – uma esperança de que eu vinha de 
algum lugar importante. Eu olhava para aquelas faces de ébano e me via 
como um desviado e assassino. Brent sempre me chamava de escamoteado. 
Talvez eu fosse isso também. (MOSLEY, 2004, p.191-192). 

 

Sua masculinidade também é reconstruída em seu processo no porão, sob a chancela 

da figura paterna do homem branco, tão misterioso quanto poderoso, que adentrara sua vida: 

 

Todas as mulheres que encontrei depois de conhecer Anniston tinham aquilo 
em comum. Elas me faziam real por me procurar.  [...] Narciss me chamava 
de sr. Blakey. Ela se recusava a ver o homem solitário que não tinha 
alcançado nada em toda sua vida. [...] a força que exercia em mim – o 
impacto de seu desejo – gerou um tipo de amor.  [...] Em uma escala menor, 
eu também fui mudado por Bethany e Extine.  Nós partilhamos um momento 
de transformação[...]. (MOSLEY, 2004, p.226-227). 

 

Quando recebe a visita de Extine, uma jovem branca com quem tivera um breve 

encontro, Charles se dá conta de que não era invisível: “[...] Não que eu me importasse com o 

fato de Extine ter me encontrado, mas eu entendi que meu sentimento de invisibilidade era 

falso. As pessoas realmente me viam. [...].” (MOSLEY, 2004, p.223). Para Charles, sua 

visibilidade é um prêmio, que ele só consegue conquistar após sua convivência no porão com 

Bennet, fato do qual está plenamente consciente: 
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Foi aí que eu entendi o que aconteceu comigo.  Na verdade, o que aconteceu 
com o mundo à minha volta. Antes de Anniston Bennet entrar em minha 
vida, eu era invisível, movendo-me silenciosamente entre as pessoas de 
Harbor.  [...] Ninguém perguntava por mim. Até meus melhores amigos 
simplesmente aceitavam o que viam. O jogador de cartas com uma língua 
afiada que não sustentava metade das coisas que dizia.  O ladrãozinho, o 
homem do outro lado da rua, o filho do falecido Samuel.  Eu também 
poderia ser uma árvore no final do quarteirão. As pessoas me viam bem o 
suficiente para dar a volta, mas era só isso.   
E da minha parte eu tratava tudo e todos da mesma forma. [...] Semanas 
podiam passar sem que houvesse nenhuma troca de informação valiosa entre 
mim e outro ser humano.   
Mas agora tudo estava diferente – meio diferente, de fato.  Ninguém ainda 
me via. [...] Bethany e Narciss viram algo que era como eu – uma imagem 
[...] – mas elas não tinham ideia do que se passava em minha mente.  
O que havia mudado foi o que vi. Era como se todo mundo tivesse se 
tornado um espelho, e eu via reflexos do que eles viam em vez de aquilo que 
estavam tentando me mostrar ou me dizer. [...] E quando eu via ou ouvia 
algo de que eu não gostava, eu tinha a chance de alterar meu 
comportamento. (MOSLEY, 2004, p. 207-208, meus grifos). 

 

Sua descida ao porão, aquele lugar de memória – e a imersão em seus arquivos 

pessoais, familiares e nos arquivos nefastos de Anniston Bennet – mudaram não apenas o que 

ele viu, mas como passou a (se) ver.  De menino mimado, inseguro e com sérias questões 

existenciais pendentes, ele passa a ser um homem rumo ao amadurecimento; o processo que 

começara no porão iria continuar em sua vida: no trato com os amigos e mulheres; na 

condução do museu recém adquirido. E o arquivo das confissões de Bennet/Tamal estaria 

sempre à sua disposição, para lembrá-lo de que sua improvável parceria com aquele homem 

desconhecido lhe dera um novo senso de identidade, pertencimento e, em última análise, de 

vida.   

 

2.6.3 DO PORÃO PARA A LIBERDADE 

 

A questão da invisibilidade/visibilidade – tão relevante nos estudos diaspóricos – é 

tratada não apenas aqui, mas nos três romances de maneiras diferenciadas.  Ao contrário do 

Homem Invisível, cuja invisibilidade se lhe torna um trunfo – ainda que lhe tenha sido 
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imposta no contato com o Outro branco (BOURASSA, 2006) –, Charles deseja ser visível, e 

só estabelece sua visibilidade quando encontra, no porão, uma orientação da qual carecera ao 

longo de sua vida.  Ele é o único personagem cuja (re)construção identitária é acionada 

diretamente por uma outra pessoa.  Willa fora sentenciada à invisibilidade, assim como suas 

sucessoras da dinastia Nedeed; entretanto, diferentemente daquelas (cujos arquivos a 

conduzem em direção aos seus e, consequentemente, às suas verdades), ela ressurge 

absolutamente visível, tornando-se uma figura redentora em Linden Hills.   

Conquanto tenham raízes e rotas absolutamente distintas, os três personagens são 

representantes do Atlântico negro, cuja história “fornece um vasto acervo de lições quanto à 

instabilidade e à mutação de identidades que estão sempre inacabadas, sempre sendo refeitas.” 

(GILROY, 2012, p.30).As suas histórias confluem em sua descida ao porão, onde têm suas 

identidades, antes amorfas, (re)estruturadas, ao contrário do que a História registrou sobre 

seus irmãos traficados, que, ao descer, eram anulados e, praticamente, des(cons)truídos.  

Enquanto os escravos saíam – quando saíam – do porão para a escravidão, o Homem 

Invisível, Willa e Charles saem para a liberdade.  Seu porão é invadido pela luz que, lançada 

nas trevas de suas vidas, iluminou suas mentes cauterizadas e redirecionou sua existência.  

Assim, Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley se apropriam subversivamente do porão 

e o ressignificam como um lugar de refazimento.  Esta ressignificação, ou o dizer de um 

modo diferente, a que Henry Louis Gates Jr. (1988) chamou de Signifyin(g), entrou para a 

História e a cultura do afro-americano como uma prática cotidiana de sobrevivência 

(CERTAU, 2014), e tem se manifestado de formas inusitadas na Música e Literatura 

estadunidense.  Nesse capítulo, ative-me à análise da imagem do porão ressignificado; no 

terceiro e último capítulo desta tese, buscarei apontar para ressignificações outras, presentes 

em Homem invisível, Linden Hills e The Man in MyBasement.  
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3ESCREVENDO COM UMA DIFERENÇA: OSIGNIFYIN(G) EM ELLISON, NAYLOR E 

MOSLEY 

 
3.1 A linguagem como tática do cotidiano afro-americano 

 
Sempre é bom recordar que não se devem tomar os 

outros por idiotas.  
(CERTEAU, 2014, p.19). 

 

 
No capítulo anterior, propus uma leitura da ressignificação do porão apresentada nas 

obras de Ellison, Naylor e Mosley selecionadas para esta tese.  Apontei também que a 

ressignificação é presença marcante nas manifestações artístico-literárias afro-americanas 

cujos autores escrevem com “uma diferença”, imprimindo a marca da negritude em sua 

produção.  Anterior ao uso da língua escrita pelos afrodescendentes, entretanto, é importante 

ressaltar que a língua oral gozava de uma posição privilegiada na cultura africana cujo 

conhecimento se perpetuava via oralidade. Nesse sentido, na África, “um velho que morre é 

uma biblioteca que se queima” (HAMPATÉ BÂ, 1982 apud PINHEIRO, 2011, p.55). 

A língua oral foi transportada e usada de maneira distinta pelos africanos traficados, 

desde seus encontros nos navios negreiros.  Embora fossem agrupados – propositalmente – 

em etnias diferentes, justamente para evitar a comunicação e uma possível insurreição162 

                                                

162Não eram apenas os escravos que representavam perigo de insurreição nos navios; aliás, dadas as suas 
condições, o risco representado por eles era muito menor do que o representado pela própria tripulação que, por 
vezes, se insurgia contra um comandante tirano (não eram raros também os casos de suicídio dos tripulantes, por 
causa das brutalidades a que eram expostos). Motins como os registrados nos navios Antelope (1749), 
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(REDIKER, 2011), os escravos desenvolveram habilidades comunicativas que acabaram 

possibilitando sua interação.   

Como já apontado, a maioria dos africanos foi sequestrada e levada para os navios 

negreiros à força; houve casos, contudo, em que, em vez da força, o homem branco usava de 

trapaça para seduzi-los, a fim de que os acompanhassem deliberadamente em uma 

‘interessante viagem’ a um novo lugar. Uma vez descoberto o logro, já era tarde demais para 

voltar atrás; a porta sem retorno se fechara.  Assim, os “condenados da terra”, embora 

vencidos – pela força ou pelo embuste – precisaram desenvolver meios de enfrentar a tragédia 

que se lhes impusera: 

 

Agrilhoados e confinados nas entranhas de um navio negreiro, sem poder 
voltar para casa, os cativos agora não tinham escolha, senão travar uma luta 
feroz e interminável, em muitas frentes, para sobreviver, para viver, 
inapelavelmente, de uma maneira diferente.  A maneira antiga fora 
eliminada, e o sofrimento estava logo adiante.  Não obstante, no bojo do 
desamparo havia novas e mais amplas possibilidades de identificação, 
associação e ação.  (REDIKER, 2011, p.117). 

 

Por vezes, entregar-se à morte era um caminho de confrontação: em 1727, a tripulação 

do Loyal George testemunhou o suicídio coletivo de um grupo de escravos.   Diante da recusa 

de um deles a se alimentar, o capitão Timothy Tucker o chicoteou violentamente e disse, em 

sua língua que o iria “tickeravoo” (matar), ao que o escravo lhe respondeu “Adomma” (então 

mate).  Levando seu ato de covardia adiante, o capitão deixou o pobre escravo agonizando 

depois da surra e, em seguida, o matou com três tiros163.  Em reação a este assassinato 

incomum, “os demais escravos levantaram-se numa fúria vingativa [...]” e, confrontados por 

                                                                                                                                                   

Endeavour(1721), Buxton (1734) – no qual um marinheiro decapitou o capitão James Beard, e se vangloriou de 
seu ato libertador -, e Derby(1775) figuram dentre os vários registrados ao longo da história.  (REDIKER, 2011, 
p. 255-261). 
163 O relato narra que o escravo levou um tiro na cabeça, mas não morreu; outro no ouvido e ainda assim não 
caiu, o que só veio a acontecer quando um terceiro tiro foi desferido contra seu coração.  O horror da cena levou 
os escravos à reação coletiva.   
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uma saraivada de balas, atiraram-se no mar.  O marinheiro que narrou este episódio percebeu 

com perplexidade o “empenho destes em se afogar.”  (REDIKER, 2011, p. 271). O grande 

espanto, como sugerido por Rediker, reside no fato de que aquele não era um grupo de 

escravos da mesma origem; pelo contrário, provinham de diversas regiões do continente 

africano.  Como teria, então, “uma massa multiétnica de várias centenas de africanos jogados 

de cambulhada num navio negreiro aprendido a atuar coletivamente?” (REDIKER, 2011, 

p.271). 

Inegavelmente, a dor os unia e, embora muitas famílias fossem levadas juntas para os 

navios – e se empenhassem por manter seus laços – a relação denominada “parentesco 

fictício” (REDIKER, 2011, p. 309) tornou-se um elo ainda mais poderoso entre os escravos e 

na nova história do povo africano que então se desenhava.  Os companheiros de bordo 

tornavam-se parentes e, de forma inusitada, um novo idioma 164 foi surgindo e se difundindo 

na embrionária cultura do Atlântico Negro.  O navio exercia uma verdadeira “espoliação 

cultural” e identitária, tanto por meio da força física quanto pelo controle sobre a língua – uma 

das mais poderosas ferramentas da opressão colonial (ASCHCROFT et alii, 2002), isto 

porque, como defende Bordieu (1983),  muito acima de ser um mero instrumento de 

comunicação, a língua “é um instrumento de poder.  Não procuramos somente ser 

compreendidos mas também obedecidos165, acreditados, reconhecidos.” (BORDIEU, 1983, 

                                                

164 De fato, como apontado em A hidra de muitas cabeças, houve a formação de um novo idioma na cultura do 
Atlântico Negro: a fusão do “inglês náutico, o jargão sabir do Mediterrâneo, o jargão hermeticlike do submundo 
e a construção gramatical da África Ocidental produziu o jargão pidgin,  que se tornou, nos anos tumultuados do 
tráfico de escravos, a língua essencial do Atlântico”.  (LINEBAUGH e REDIKER, 2008, p. 165-166, grifo dos 
autores). 
Pratt (2008) categoriza o pidgin como uma língua de contato – improvisada e desenvolvida em meio a falantes 
de diferentes idiomas, que precisavam se comunicar, normalmente, com vias ao comércio.  Quando se tornam 
uma língua nativa, passam a ser chamadas creoles, que, assim como as sociedades/zonas de contato onde 
surgiram, são vistas como “caóticas, bárbaras e sem estrutura”. (PRATT, 2008, p. 23, trad. livre). 
165 Isto pode explicar o fato de o capitão Tucker ter falado na língua do escravo, e não em inglês, para que sua 
ameaça fosse bem entendida.  Um interessante exemplo disto é narrado na Bíblia, no Segundo Livro dos Reis, 
quando o rei assírio Senaqueribe enviou Rabsaqué, seu mensageiro, para afrontar o rei Ezequias, de Israel.  
Vendo que ele falava em judaico diante do povo, os auxiliares de Ezequias rogaram ao inimigo que falassem em 
aramaico, para evitar o pânico entre a população.  Entendendo a intenção dos homens do rei de Israel, Rabsaqué 
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p.5-6). Assim, agrupar os escravos em tribos distintas cujas línguas/dialetos eram diferentes, 

possibilitaria não apenas o controle da massa, como também, supostamente, contribuiria para 

a extinção, ainda que a longo prazo, das línguas nativas.  

Entretanto, desconstruindo a expectativa do homem branco, este ardil teve o efeito 

contrário, pois serviu para colocar em contato povos que nunca haviam se encontrado até 

aquele momento, criando, assim, “uma dinâmica de troca e revisão entre as numerosas 

culturas africanas antes isoladas em uma escala sem precedentes na história da África.”  Desta 

forma, o “caldeirão cultural fervente” testemunhou o surgimento de uma “verdadeira cultura 

Pan-Africana [...]”  (GATES, 1988, p. 4, trad. livre). Neste contexto, o navio figura como uma  

 

zona de contato, um espaço social onde culturas díspares encontram-se e 
confrontam-se, frequentemente em relações de dominação e subordinação 
altamente assimétricas – tais como o colonialismo e a escravidão, ou suas 
consequências [...]. [Esta] perspectiva de contato enfatiza como sujeitos são 
constituídos em e por suas relações uns com os outros. (PRATT, 2008, p. 7-
8, trad. livre, grifo da autora). 

 

Ali, os escravos desenvolveram um caminho de comunicação que lhes possibilitou gerar 

uma cultura de resistência, vinda de baixo: “À sombra da morte, os milhões que faziam a 

travessia do Atlântico em navios negreiros forjaram novas formas de vida – uma nova língua, 

novos meios de expressão, nova resistência e um novo senso de comunidade.” (REDIKER, 

2011, p.272, meus grifos). Com o passar do tempo, a língua, elemento essencial de formação 

de toda cultura166, tornou-se um traço singular da identidade cultural dos afrodescendentes, 

como observa Hall (2003), ao refletir sobre a cultura afrocaribenha:  

                                                                                                                                                   

foi incisivo: “Mandou-me, acaso, o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não, 
antes, aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e 
bebam a sua própria urina?” (II Reis 18:26-28). 
166Como é fato corrente nas Ciências Humanas, a definição de cultura é tarefa complexa, dada a variedade de 
enfoques e interpretações que se entrecruzam.  Nesta tese, optei pela proposta de Hall (2003, p. 134, p.  332), 
segundo a qual cultura é o “local de convergência”, que envolve o campo das “práticas, representações, 
linguagens e costumes concretos de qualquer sociedade historicamente específica”.   
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[a] África vive, não apenas na retenção das palavras e estruturas sintáticas 
africanas na língua ou nos padrões rítmicos da música, mas na forma como 
os jeitos de falar africanos têm estorvado, modulado e subvertido o falar do 
povo caribenho, a forma como eles apropriaram o inglês, a língua maior.  
(HALL, 2003, p.40, meus grifos). 

 

Estendendo seu comentário, defendo que a apropriação da língua não é exclusividade 

dos afrocaribenhos, mas de afrodescendentes de um modo geral, e, como objetivo mostrar, um 

traço sui generis na cultura afro-americana.  A África, que, como observou o teórico, “passa 

bem na Diáspora”, é a fonte de onde seus descendentes extraem “recursos de sobrevivência, 

histórias alternativas àquelas impostas pelo domínio colonial e as matérias-primas para 

retrabalhá-las de formas e padrões culturais novos e distintos.” (HALL, 2003, p.40). Em meu 

entendimento, desde a chegada dos escravos às  “masmorras flutuantes”, a língua se 

configurou em um potente recurso de resistência para o povo africano e seus descendentes,  

que a vêm utilizando não apenas para se comunicar, mas para burlar a  hegemonia branca, 

imprimindo significados novos à língua que lhes fora imposta;  significados estes, em sua 

maioria, inacessíveis para os de fora.  Em sua luta contra o mais forte, o afrodescendente 

lançou mão do uso diferenciado da língua como uma tática, que é, na visão de Certeau (2014, 

p. 95), “a arte do fraco”.   

Práticas sociais cotidianas, como falar, andar, comprar, que, dada sua aparente 

banalidade, passariam despercebidas por uma maioria, foram apreendidas por Michel de 

Certeau em A Invenção do cotidiano (2014) como uma importante e sutil ferramenta de 

oposição aos poderes estabelecidos. A inquietação do historiador foi suscitada ao perceber 

que o cotidiano opressor tem sido resistido de uma maneira invisível pelas “operações dos 

usuários, supostamente entregues à passividade e à disciplina”, e seu trabalho objetiva apontar 

para as “combinatórias deoperaçõesque compõem também (sem ser exclusivamente) uma 
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cultura167 e exumar modelos de ação característicos dos usuários [...]” (CERTEAU, 2014, 

p.37-38, grifos do autor).  A estes modelos de ação dos usuários,Certeau denomina “maneiras 

de fazer”, que, devido ao seu caráter de contestação dos poderes estabelecidos, configuram 

uma “rede de antidisciplina”, regida por uma lógica própria. (CERTEAU, 2014, p. 41). 

Visando a uma organização mais didática de seu pensamento, o pesquisador distingue 

as práticas cotidianas entre estratégias e táticas – as primeiras, sustentadas pelo poder vigente; 

as outras, uma subversão a este, “determinadas por uma ausência de poder”: 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que 
se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 
[...] pode ser isolado.  A estratégia postula um lugar suscetível [de] [...] ser a 
base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou 
ameaças [...].   
Chamo de táticaa ação calculada que é determinada pela ausência de um 
próprio. [...] A tática é movimento, “dentro do campo de visão do inimigo”, 
[...] e no espaço por ele controlado. [...] Ela opera golpe por golpe, lance por 
lance. Aproveita as ocasiões e dela depende. [...] Cria ali surpresas. [...] É 
astúcia.   
Em suma, a tática é a arte do fraco. (CERTEAU, 2014, p.93-96, grifo do 
autor). 

 

Tendo a enunciação como objeto de seu estudo, a pesquisa de Certeau centraliza-se, 

então, no ato enunciativo que, segundo ele, compartilha algumas características básicas com 

outras práticas do cotidiano, como por exemplo, o fato de operar com/em um sistema 

linguístico, e de fazer uma (re)apropriação da língua.  Assim sendo, dialogar com esta teoria é 

de suma importância para esta tese,  uma vez que a mesma aborda um assunto basilar para a 

composição deste terceiro capítulo: a ressignificação linguística como tática cotidiana do afro-

americano, como proposto por Henry Louis Gates Jr (1988), ao analisar a prática do 

Signifyin(g) na cultura afro-americanae sua consequente influência nesta literatura. 

 

                                                

167 Certeau propõe que práticas sociais são parte da cultura desde que sejam reconhecidas e signifiquem algo 
para aquele que a realiza.   
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3.2 “Askyourmamma!”: os jogos retóricos subversivos 

 
I was born in the Congo,/I walked to the fertile crescent 

and built the sphinx./[...]I am bad/[...] / The fillings from 
my finger nails are semiprecious jewels.[...]. 

(NIKKI GIOVANNI, 1973 apud SMITHERMAN, 
1996). 

 

Henry Louis Gates Jr. sempre teve, como revelado no Prefácio a seu livro intitulado 

TheSignifyingMonkey(1988), um grande interesse pelas manifestações linguísticas, literárias e 

musicais da cultura afrodescendente. A admiração de seu pai pelo poder de manipulação da 

língua e a percepção de como os afrodescendentes falam sobre falar – tópico frequente nas 

práticas cotidianas de ir ao barbeiro, encontros nas esquinas, bares e reuniões de família 

(mantido com vistas à preservação das tradições da raça) – chamaram sua atenção.  

Originando-se em uma palestra realizada em um seminário na Universidade de Yale 

sobre paródia, a teoria de Gates, que tem como foco a língua/retórica negra e sua confluência 

com a literatura, tornou-se uma das teorias críticas exponenciais sobre as literaturas africana e 

afro-americana.  Como o teórico admite, ele encontrou um sistema de retórica e interpretação 

que poderia prover tanto “as figuras de uma crítica genuinamente negra quanto as estruturas”, 

por meio das quais pudesse ser feita uma leitura das teorias de crítica literária contemporânea; 

seu grande desafio, entretanto, não foi necessariamente criar uma teoria negra, mas entender 

“como esta teoria havia teorizado sobre si mesma.”  (GATES, 1988, p. ix, trad. livre, grifo do 

autor). Mesmo não sendo a única teoria válida para a análise de textos de tradição negra, 
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Gates entende que ela se origina nesta própria tradição.  Recorrer ao Signifyin(g)168 lhe abriu 

um caminho para analisar “seus vários níveis de significado, e então usá-los para interpretar a 

tradição literária afro-americana” que, a seu ver, carece de “atenção acadêmica sofisticada”. 

(GATES, 1988, xiv, trad. livre).TheSignifyingMonkey resulta da interseção de dois dos 

grandes interesses de Gates: a língua e a literatura negras, e propõe “um retorno à relação 

entre o vernáculo negro e as tradições formais, às formas de crítica negra realizada nos anos 

1930, por Sterling A. Brown169 e ZoraNealeHurston170, dois dos grandes representantes “da 

raça” (GATES, 1988, p. xii, trad. livre, grifo do autor). 

Entrelaçando o uso da língua com a literatura, Gates aponta para o estudo conduzido 

pelo Dr. William Labov171 (1985), na Filadélfia172, no qual foram analisadas em detalhe 

inúmeras conversas entre brancos e negros. A pesquisa concluiu que, em grande parte devido 

à segregação habitacional, os negros estavam desenvolvendo uma gramática própria, “muito 

rica e complicada” (GATES, 1988, p.xix, trad. livre). Na verdade, muito além de uma nova 

gramática, o Black Englishdesenvolveu um sistema novo de significados, ressignificações do 

idioma que os afrodescendentes receberam na América, e que se constitui no “sinal primordial 

de diferença da pessoa negra, uma negritude da língua. É neste vernáculo que, desde a 

escravidão, o negro codificou os rituais culturais privados e comunitários” (GATES, 1988, p. 

                                                

168 Gruesser (2007) observa que a grafia deste termo tem sido inconsistente por parte dos críticos. Gates optou 
pela escrita sem o ‘g’ final da palavra para que ficasse o mais próximo possível de sua pronúncia pelos afro-
americanos.  (GATES, 1988). Nesta tese, optei pela mesma grafia, e pela não tradução deste termo quando 
referir-se à teoria, e pelas traduções significar e significaçãoquando referir-me ao verbo e ao substantivo, 
respectivamente, quando tratados em relação ao ato retórico dos afro-americanos ao qual a teoria de Gates se 
reporta.  Utilizo também o verbo ressignificar com a mesma conotação.  
169 Professor, poeta e crítico literário estadunidense.  Sua obra foi grandemente influenciada por movimentos 
musicais como o jazz, blues, work songs e spirituals.  Assim como Langston Hughes e outros poetas de sua 
época, seu interesse era voltado para as questões raciais nos EUA.  
170 Antropóloga, e a mais celebrada escritora afro-americana da primeira metade do século XX, autora de quatro 
romances, contos, artigos, ensaios e peças.  Sua obra prima, o romance Their eyes were watching God (1937), 
sobre a busca por identidade de uma mulher negra, “orgulhosa e independente, é considerada a obra mais lida e 
aclamada da literatura afro-americana”.  
171 Renomado linguista estadunidense, reconhecido como o fundador da disciplina variacionista da 
Sociolinguística. (Gramática e Cognição: William Labov/ 2017). 
172 Um dos estudos foi conduzido entre 1977 e 1980, pelo dr. Wendell Harris, negro, que cresceu na localidade. 
(STEVENS, 1985). 
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xix, trad. livre) que, via de regra, não estão acessíveis a outras comunidades.  Como defendido 

por Certeau (2014), recorrer ao uso diferenciado da língua se justifica como tática pois, 

embora embutida e submetida a um sistema vernacular e gramatical preordenado, esta língua 

de resistência veicula “as astúcias de interesses outros e de desejos que não são nem 

determinados, nem captados pelos sistemas onde se desenvolvem” (CERTEAU, 2014, p.44-

45). A confluência dos rituais culturais com a língua e a tradição literária afro-americana se 

constitui no cerne da teoria de Gates, que ambiciona descortinar os significados “que 

poderiam, de outra forma, permanecer mediados ou enterrados sob a superfície.” (GATES, 

1988, p. xviiii; xx, trad. livre). 

Uma figura emblemática na tradição cultural africana, apontada em relatos 

antropológicos, literários e mitológicos, é o trickster173, cuja personalidade oscila entre o 

bufão egoísta, o herói cultural e o herói esperto, ou malandro. Como bufão, sua natureza é 

ambígua, “animal e humana, maléfica e benéfica, sublime e grotesca. [...] é o infrator de 

normas, seja para fins civilizatórios, seja porque simplesmente quis cometer tal violação” 

(LOPES, 2007, p. 6). Ele se ocupa de seus apetites e vontades, e usa de frequentes trapaças 

para saciá-lo, normalmente, burlando as normas da sociedade (SMITH, 2005); o herói cultural 

“é o agente responsável por criar condições que permitiram o desenvolvimento da civilização 

humana”; e o herói esperto é o malandro, aquele que “constantemente sobrepuja oponentes 

mais fortes, onde mais forte pode referir-se à força física, poder ou ambos” (CARROLL, 

1984, p. 106, trad. livre, grifos do autor).  Ainda como postulado por este autor, das diferentes 

definições que o trickster pode receber, o mais profícuo seria entender que ele é, na verdade, 

um misto dos três tipos das personalidades: bufão, herói cultural e malandro (CARROLL, 

1984). 

                                                

173 Segundo Carroll (1984), o termo trickster foi inicialmente apontado pela mitologia indígena norte-americana, 
na qual ele assume o caráter do bufão egocêntrico, mas que é, ao mesmo tempo, um herói cultural.   
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Por postular uma teoria de leitura oriunda da própria tradição africana, Gates recorreu 

ao trickster, em suas duas manifestações mais significativas na cultura negra: o Esu-Elegbara 

e o SignifyingMonkey174 cujos mitos carregam tanto o uso da língua formal como sua 

interpretação.  Embora sejam distintos a um primeiro olhar –  já que o primeiro, visto como 

um mensageiro dos deuses, é encontrado na mitologia Yorubá, e cultuado em países como a 

Nigéria, Brasil, Benin, Cuba, entre outros; enquanto que o SignifyingMonkey, por sua vez, é 

notoriamente afro-americano –, Gates percebe tanto  uma ligação histórica quanto uma 

interseção entre ambos, no que tange ao uso da língua, elemento central em sua teoria, por se 

configurar na própria essência da literatura formal negra.  Esu-Elegbara, comointermediador 

entre os deuses africanos e o homem, funciona como um intérprete, flutuando entre os dois 

mundos; o SignifyingMonkeyé “a figura das figuras, o tropo no qual estão inseridos vários 

outros tropos retóricos particularmente negros” (GATES, 1988, p. xxi, trad. livre). O 

SignifyingMonkeyé um descendente cultural de Esu-Elegbara, e ambos atuam no âmbito das 

estratégias retóricas e de interpretação.   

Os contos do SignifyingMonkey, que tiveram sua origem na escravidão175,narram a 

história de um macaco que ludibria um leão e o faz enfrentar um elefante.  O macaco insulta o 

leão, mas atribui o fato, figuradamente, ao elefante; o rei da selva exige uma retratação do 

paquiderme, que, além de não fazê-lo, lhe dá uma surra.  Indignado, ele se volta para o 

macaco, furioso por ter sido surrado e enganado com palavras: 

 

                                                

174 Optei pela não tradução destes vocábulos, assim como do vocábulo trickster para evitar uma possível perda 
de significado dos mesmos. 
175 Gates chama a atenção para o fato de que não se deve depreender apenas uma oposição binária branco (Leão) 
X negro (Macaco) nos contos do Signifying Monkey; para ele, a figura do elefante é fundamental e aponta para 
um embate entre três partes, embora ele não identifique o animal.  (GATES, 1988) Em minha leitura, o Elefante 
pode remeter não a forças políticas/humanas, mas aos deuses africanos, um possível vingador do povo, a quem 
os escravos frequentemente recorriam em sua aflição. Não descarto também, a possibilidade de o animal referir-
se ao Deus dos Hebreus, pois, como visto no Capítulo 2, a analogia da escravidão dos judeus com a dos africanos 
tornou-se recorrente após sua evangelização no Novo Continente.   
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Como um relâmpago e um raio de fogo branco, 
O Leão pulou no Macaco com as quatro patas. 
O Macaco olha para cima, com lágrimas nos olhos, 
e diz, “Sinto muito, irmão Leão”, digo, “Peço perdão”. 
O Leão diz, “Peça perdão, seu merda,” digo, “Eu vou fazer você parar de 
significar”176.  (GATES, 1988, p. 57, trad. livre). 

 

 Gates observa que o macaco é um trickster177, agindo como um antimediador entre as 

duas forças que ele quer ver em combate, para seu deleite.  Para atingir seu objetivo, ele usa 

de um jogo de palavras, que tem como característica o (ab)uso de vocábulos de cunho sexual 

pejorativo, normalmente envolvendo membros da família do oponente (principalmente a 

figura da mãe). Este tipo de embate retórico, recorrente entre os afrodescendentes, é 

conhecido como Signifying, que “constitui todos os jogos de linguagem, as substituições 

figuradas, as associações livres, [...] que desestabilizam toda a suposta linearidade coerente da 

cadeia sintagmática de significados [...]”.  (GATES, 1988, p.58, trad. livre). 

Em reação à escravidão a que ao povo negro foi subjugado, o falar afro-americano, 

como tática, “colonizou um signo178 branco” – a língua imposta foi ressignificada e, como tal, 

tornou-se parte do cotidiano dos afrodescendentes nos Estados Unidos:  

 

Os negros esvaziaram o significante, então – incrivelmente – o substituíram 
por um significado que representa o sistema de estratégias retóricas 
peculiares à sua própria tradição vernacular.  A retórica, então, suplantou a 
semântica neste metaconfronto[...] dentro da estrutura do signo. [...] 
Significar, em outras palavras, é se envolver em certos jogos retóricos.  
(GATES, 1988, p,47; 48, trad. livre, meus grifos). 

 

                                                

176Like a streak of lightning and a bolt of white heat,/ The Lion was on  the Monkey with all four feet/ Monkey 
looks up with tears in his eyes,/ he says, “I’m sorry, brother Lion,” say, “I apologize.”/ The Lion says, 
“Apologize, shit,” say, “I’m gonna stop you from your signifyin’”.  
177 Na literatura brasileira, um conhecido exemplo da figura do tricksteré o  personagem Macunaíma, o anti-herói 
negro de Mário de Andrade (1928), cujas ações são marcadas pela malandragem, preguiça, egoísmo e até um 
certo grau de perversidade.   
178 Referência ao conceito saussureano: signo = significante (imagem acústica) + significado (conceito). 
(SAUSSURE, 2006). 
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A prática do Signifyingé reconhecida pelo menos, desde o século XVIII, quando 

Nicholas Crosswell escreveu, entre os anos de 1774 e 1777, que, em suas músicas, os negros 

geralmente se referiam à língua/costumes que recebiam de seus senhores “de um jeito e estilo 

muito satíricos”; filósofos como David Hume e políticos como Thomas Jefferson escrevendo 

no Notes ontheStateof Virginia, referiam-se aos negros como sendo “imitadores” e não 

“criativos”; William Faux (1819),  contudo, percebeu que os escravos usavam músicas para 

significar sobre seus opressores – “Os versos eram seus, e abundavam de elogios  ou sátiras 

endereçados a senhores bons ou maus” (GATES, 1988, p.66-67, trad. livre). Aquele jogo 

retórico de dizer sem dizer era a semente de uma prática discursiva que se tornaria um 

emblema na cultura afrodescendente nos EUA. 

Gates pontua que, sendo um traço tão eloquente do Black English, o Signifyingatraiu a 

atenção de críticos e estudiosos, que propuseram as mais variadas definições para esta prática 

discursiva (MEZZROW e WOLF, 1946; ABRAHAMS, 1970; ROBERTS, 1971; ANDREWS 

e OWENS, 1973; MITCHELL-KERNAN, 1976; DILLARD, 1977; SMITHERMAN, 1977).  

Conquanto sejam todas igualmente pertinentes, ative-me a três propostas, por reputá-las mais 

elucidativas e adequadas aos objetivos desta tese.  

Segundo Roger D. Abrahams179 (1962), linguista, antropólogo e crítico literário, o 

signifying180“[...] é a linguagem do embuste, aquele grupo de palavras ou gestos que chega a 

um objetivo indiretamente”181 (ABRAHAMS, 1962 apud GATES, 1988, p.74, trad. livre); 

para ele, a grande ênfase do signifying recai sobre a linguagem figurada, e abarca uma gama 

de significados: 

 

                                                

179 Reputado por Gates como sendo o primeiro crítico a considerar a prática do Signifyin(g) como uma 
linguagem.  (GATES, 1988) 
180 Abrahams, assim como Mitchell-Kernan e Smitherman, grafam o vocábulo com letra minúscula.  
181“[...] signifying, being the language of trickery, that set of words and gestures which arrives at ‘direction 
through indirection’”. 
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é um termo negro e um instrumento de retórica negra; pode significar a 
‘habilidade de falar com muita insinuação; reclamar, persuadir, provocar, e 
mentir; ridicularizar alguém; falar com as mãos e os olhos; é a linguagem da 
trapaça, [...]; o Macaco é o que significa, e o Leão, consequentemente, 
aquele que é significado182. (ABRAHAMS, 1970 apud GATES, 1988, p. 75, 
trad. livre). 

 

O signifying como “a ocupação do negro” (ABRAHAMS, 1962, p. 213, trad. livre) – é 

uma prática discursiva de adultos aprendida na infância/adolescência que prima pela 

persuasão ou argumento indireto e está atrelado a  diversos jogos retóricos dos afro-

americanos, como o  rapping, sounding , playingthedozens, woofing, marking, loud-talking183, 

shucking, jiving, entre outros(MITCHELL-KERNAN, 1974, p. 162, p. 164) Dentre estes, um 

dos mais conhecidos é o playingthedozens184, que tem provável origem etimológica no verbo 

dozen, cujo significado no século XVIII remetia a “atordoar; estupeficar; aturdir” (TAMARY, 

1975 apud GATES, 1988, p.71, trad. livre). Este jogo185 é muito conhecido entre adolescentes 

das classes mais baixas, por representar questões psicossociais, individuais e coletivas: 

“odozensrepresenta um mecanismo que auxilia o jovem negro a adaptar-se às mudanças a seu 

redor, e o treina a engajar-se em práticas verbais semelhantes e também mais complexas nos 

anos de sua masculinidade”186(ABRAHAMS, 1962, trad. livre). 

                                                

182“The Monkey is the signifier, and the Lion therefore, is the signified.” 
183Optei por não traduzir estes termos nesta tese, uma vez que todos se configuram em jogos retóricos.   
PORTILHO (2009) apresenta uma lista com alguns exemplos e propõe uma interessante tradução para alguns, 
que, inclusive, não foram listados aqui.  
184No Brasil, uma manifestação cultural que se assemelha aos jogos retóricos afro-americanos é o repente, 
praticado principalmente na região nordeste (e norte) do país.  Com origem que remonta aos trovadores 
medievais, o repente consiste em uma poesiacantada cujo elemento característico é a improvisação, feita “de 
repente”, daí a origem do nome. Os poetas repentistas se inserem na tradição da literatura oral e na literatura de 
cordel, “formado por rimas, que pode se apresentar de forma oral ou em folhetos. O nome foi herdado da 
tradicional venda de poemas de folhetos pendurados em barbantes, cordas ou cordéis em Portugal no século 
XVI.” (SANTANA, 2017). No Caribe, esta manifestação recebe o nome de repartée, “do francês ‘resposta 
rápida; uma série de réplicas afiadas trocadas’” (QUORA, 2018).Tolentino (2009) propõe uma interessante 
afinidade entre o rapestadunidense e o nosso repente nordestino. 
185 Este tópico será retomado à frente, na seção da análise de The Man in My Basement. 
186 Abrahams argumenta que a camada afro-americana social mais pobre é basicamente uma sociedade 
matriarcal, o que torna o amadurecimento do jovem negro ainda mais complexo, pois ele terá que se afirmar 
como homem em uma sociedade de maioria branca, ao mesmo tempo em que o faz em um matriarcado familiar.  
Para o teórico, a mulher negra lida melhor com isto, e tem no trabalho, por exemplo, uma fonte de realização e 
sustento, o que reforça ainda mais o ciclo matriarcal. (ABRAHAMS, 1962, p.213-214). 



188 

 

Mitchell-Kernan (1974) estabelece que o signifiyingé uma tática187, empregada em 

jogos retóricos frequentes em conversas cotidianas nas comunidades negras, que lança mão de 

um caminho indireto para transmitir uma mensagem.  Por estar embutido na cultura e folclore 

negros, a interpretação de mensagens veiculadas pelosignifiyingé perpassada por regras 

sociolinguísticas, não podendo ser feita por aqueles que estão fora deste contexto cultural; 

consequentemente, o acesso ao dicionário não daria conta de decodificá-las, e aqueles que se 

envolvem nesses jogos retóricos devem ser capazes de acessar dois dialetos, o Black English e 

o inglês padrão. A teórica defende, inclusive, que atitudes “fortes”, como esta utilização sui 

generis da língua, é um comportamento cultural, com vistas a impedir a extinção de sua 

tradição (MITCHELL-KERNAN, 1974, p. 167). 

Estruturas paralinguísticas, como postura, gestual, tom de voz, expressões faciais, por 

exemplo, também são apontadas como bastante significativas nessa prática discursiva, e 

conhecer previamente o emissor de uma determinada mensagem pode conduzir seu 

interlocutor por diferentes caminhos de interpretação.  Para a teórica, a tônica fundamental do 

signifiyingé sua obscuridade: 

 

classificar uma determinada fala de signifiyingenvolveo reconhecimento e atribuição 

de algum conteúdo ou função implícitos, que são potencialmente obscurecidos pelo 

conteúdo ou função superficiais.  A incerteza pode estar na relativa dificuldade que 

se estabelece para interpretar: 1) o significado ou mensagem; [...]; 2) o destinatário 

[interlocutor a quem se endereçou a mensagem; 3) [...]o objetivo do falante. [...] O 

aparente significado difere de seu real significado. (MITCHELL-KERNAN, 1974, 

p.166, p. 173, trad. livre). 

 

Smitherman (1996) reputa a língua como um instrumento de poder e, em sua pesquisa 

sobre o inglês afro-americano, constatou que não há um estabelecimento rígido de regras 

linguísticas claras que delimitem o registro (in)formal que deve ser usado nos mais diferentes 
                                                

187 Embora a pesquisadora não esteja aqui se referindo ao conceito de tática como proposto por Certeau (2014), a 
retomada do termo pode sugerir que, mesmo em nível não previamente determinado, o (contra)uso da língua 
pelo afrodescendente sempre foi utilizado e apreendido como um instrumento de resistência.   
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contextos sociais; ou seja, o inglês usado na igreja é o mesmo usado em casa ou nas ruas, daí 

a gíria “fromthehoodtotheamen corner”: dentro e fora da igreja (SMITHERMAN, 1996, p.6). 

Chamado de Ebonics(referência a ebony/ébano; phonics/som) por alguns linguistas (ibid), este 

fenômeno linguístico resulta da fusão de padrões das diferentes línguas/dialetos africanos com 

padrões e palavras do inglês formal.   Smitherman defende sua origem na escravidão, e sugere 

que este era o registro tanto de comunicação entre os escravos, como entre os que os 

negociavam, sendo eles negros ou brancos; ou seja, uma língua de intermediação.  O que a 

teórica aponta, acima de tudo, é que o inglês afro-americano surgiu como uma 

contralinguagem,  

 

um elo de solidariedade entre africanos de diferentes grupos étnicos. Era, de 
fato, uma tentativa bastante consciente por parte dos escravizados de 
representar uma alternativa ou uma realidade diferente por meio da língua – 
uma língua muito firmada em ironia, ambiguidade, a que Henry Louis Gates 
Jr. chama de “doublevoiced” [i.e., dialógico] 188. Neste sentido, ela tornou-se 
a lingua franca de todas as comunidades escravizadas. (SMITHERMAN, 
1996, p.6, trad. livre). 

 

Das três dimensões peculiares do inglês afro-americano indicadas pela teórica, – um 

sistema gramatical e de pronúncia, tradições orais e um sistema semântico – as duas últimas 

são de seu especial interesse.  É nas tradições orais que a teórica situa práticas linguísticas – 

jogos retóricos – como o playingthedozens(que na costa leste é chamado desnapping),no qual 

se faz chacota de uma pessoa (principalmente da mãe do oponente), usando hipérboles, sem, 

entretanto, envolver situações reais, pois isto caracterizaria o fim do jogo189.  Um outro jogo 

                                                

188O conceito de Gates traz um forte traço bakhtiniano. Bakhtin opõe ao discurso monológico – aparentemente 
constituído de apenas uma única voz – o discurso heteroglóssico. Todo enunciado de um sujeito falante é o locus 
onde contextos e forças, frequentemente em oposição, se encontram, resultando em um processo difícil e 
complicado. A característica básica dessa consciência falante é que ela sempre carrega um juízo de valor. 
189 Smitherman conta que, em um determinado dia, quando seu filho e uns amigos jogavam o dozens em sua 
casa, Tony, seu filho, disse a Ralph, um menino cuja mãe tinha dez filhos: “Your momma needs to take birth 
control pills”; ao que o outro lhe responde: “don’t you say nothing because cause least my momma don’t buy 
her furniture from the Goodwill.” O filho de Smitherman se ressentiu porque, de fato, sua mãe comprara os 
móveis da casa nesta loja, que vendia produtos de segunda mão. Como a disputa partiu para agressões que 
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retórico é o braggadocio, no qual alguém se gaba exageradamente de seus feitos ou de 

alguma outra pessoa – e que caracteriza, por exemplo, a rap music190.  O toast é o terceiro 

exemplo de jogo retórico apontado por Smitherman, e um dos mais ricos na cultura afro-

americana – um longo poema épico, rimado, que exalta “negros muito fortes e super maus”. 

(SMITHERMAN, 1996, p.13, trad. livre). A teórica sugere uma ligação entre o toast e a 

figura do griot africano, o contador de histórias, responsável por perpetuar o legado histórico 

do grupo.   

De todos os exemplos explorados por Smitherman, o que ela considera como o “mais 

crucial, reconhecido pela crítica literária como o tropo principal da literatura afro-americana” 

é o signifying.  Para ela, este se distingue do dozens, embora ambos envolvam o insulto do 

oponente, pois o signifying manifesta um nível mais complexo e profundo de crítica, “que 

requer o uso de linguagem surpreendente, sagaz.  Ele funciona porque é indireto e tem humor. 

É uma forma de fazer uma declaração em dois níveis diferentes ao mesmo tempo.” 

(SMITHERMAN, 1996, p.24, trad. livre). 

Para Gates, todos estes tropos (e outros não listados) estão sob a rubrica do 

Signifyin(g), assim como figuras de linguagem, incluindo a metáfora, metonímia, ironia, 

hipérbole, metalepse, por exemplo.  Ao observar que sua influência no cotidiano afro-

americano vai além das ruas e de reuniões familiares, e adentra por outros espaços culturais, o 

crítico propõe que o Signifyin(g)  pode operar tanto em textos literários como musicais191, já 

que a música tem “dupla importância para o Negro, pois [...] é nela que ele realmente brilha, 

                                                                                                                                                   

condiziam com a realidade, o jogo acabou e ela teve que intervir para evitar uma briga entre os meninos. 
(SMITHERMAN, 1996, p. 11). 
190A poeta, ensaísta e rapper Nikki Giovanni (1973) é apontada por Smitherman como uma artista afro-
americana genial.  Seu poema “Ego Tripping”, recebeu um nome perfeitamente adequado: nele, a compositora se 
gaba de feitos fantásticos, como plantar diamantes em seu jardim; espirrar petróleo, que forneceu ao mundo 
árabe; suas entranhas destilam urânio e até seus erros são corretos.  O poema é, na verdade, uma exaltação 
subliminar ao orgulho afro-americano e ao Black Power. 
191Os contos do Signifying Monkey serviram de inspiração e foram gravados por famosos compositores/cantores 
da música negra, como Jazz Gillum, Oscar Peterson, The Big Tree Rio, Johnny Otis, entre outros, no início do 
século XX. (GATES, 1988, p. 51). 
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onde sua criatividade e talento artístico se manifestam com força total.” (MEZZROW, 1946 

apud GATES, 1988, p.70, trad. livre).  Gêneros como o jazz e o blues abundam de exemplos 

de Signifyin(g),  pois seus compositores trabalham com “revisão e implicação” de produções 

consagradas, e esta repetição com uma diferença surpreende  – e até certo pronto frustra –  as 

expectativas do público, mas cria um diálogo “entre o que o ouvinte espera e o que o artista 

toca.  Enquanto músicos mais jovens e inexperientes acentuam a batida, os mais brilhantes192 

não precisam fazê-lo.  Eles são livres para insinuar.” (GATES, 1988, p.123, trad. livre). 

Uma vez que a produção literária afro-americana se funda nas tradições ocidental e 

africana, para Gates, é fundamental que sua análise crítica seja permeada pela comparação193, 

daí sua opção pelo Signifyin(g), que é  “precisamente [...] repetição e revisão, ou repetição 

com uma diferença” (GATES, 1988, p. xxiv, trad. livre).  Em The SignifyingMonkey, o teórico 

analisa, sob a lente de sua teoria, obras de autores renomados, como Ralph Ellison, 

ZoraNealeHurston, Alice Walker e Ishmael Reed. Nesse capítulo, é meu objetivo apontar para 

aspectos de confluência de minha leitura de Homem invisível, Linden Hills e The Man in 

myBasementcom oSignifyin(g), informando como esta teoria e pontos da teoria de Certeau 

(2014) permearam minha análise destas obras. 

 

 

 

 

 

                                                

192Dentre tantos exemplos na música negra, Gates aponta parao famoso pianista Count Basie, morador do 
Harlem, onde seu talento jazzístico aflorou.  Líder da orquestra que levava seu nome, o músico foi ganhador de 
nove Grammy e sua carreira, segundo a crítica, atingiu o apogeu nas décadas de 1960 e 1970, quando produziu 
álbuns de sua autoria (’70s Shiny Stocking, L’il Darlin, Corner Pocket,e um single, Everyday I Have the Blues, 
com Joe Williams).  Mais ainda, neste período ele gravou com outros grandes nomes, como Ella Fitzgerald, 
Frank Sinatra, Sammy Davis Jr, e Oscar Peterson. (Count Basie: Biography.)Em sua obra, Count Basie faz 
alusões a estilos musicais que predominavam entre os anos 1920 e 1940, como o ragtime, stride, barrel-house, 
boogie-woogie, e assim, “por meio destas alusões, [ele] criou uma composição caracterizada pelo pastiche. Basie 
recapitulou a própria tradição na qual cresceu e se originou.” (GATES, 1988, p. 124, trad. livre).   
193 É importante observar que, para Gates, todos os textos significam sobre outros textos, não sendo esta uma 
característica exclusiva da literatura afro-americana, mas, com certeza, sua marca por excelência. (GATES, 
1988). 
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3.3 ATeoria de Gates e sua marca na Literatura afro-americana 

 
Signifyin(g) is [...] the Other of discourse.  

(GATES, 1988, p.50). 
 

Segundo Gates (1988), o ritual do Signifyin(g) (ao qual outros teóricos se referem 

comosignifying) – é distinto194, mas está inserido e resumido nos contos do SignifyingMonkey, 

a figura retórica por excelência na comunidade linguística afro-americana195, 

 

 [que] existe para abarcar [suas] figuras de linguagem características [...].  o 
princípio da autoconsciência no vernáculo negro, a metafigura em si.  [...] o 
SignifyingMonkeye sua linguagem de Signifyin(g) são convenções 
extraordinárias, com a significação sendo o termo da retórica negra, o 
obscurecimento do significado aparente. [...] Os contos do Macaco 
representam poemas canônicos, dos quais o que eu chamo de linguagem do 
Signifyin(g) é uma extensão.  (GATES, 1988, p. 53, p. 88, trad. livre). 

 

Os contos do SignifyingMonkey estabelecem um princípio de interpretação; a 

linguagem do Signifyin(g), por sua vez, refere-se à natureza e aplicação da retórica; assim, 

esta está inserida naqueles.  O que falta ao Leão é o conhecimento prévio do contexto 

adequado de interpretação da mensagem cifrada do Macaco: este fala de forma figurada; 

aquele lê sua mensagem literalmente e acaba surrado pelo Elefante; eles não falam a mesma 

língua e o Leão, o rei da selva, é destronado pelo frágil – mas astuto – Macaco.  Na mesma 

linha de interpretação, pode-se dizer que Langston Hughes (1971), em seu poema “Askyour 

mama”196, quando inquirido por “eles” de onde vinha seu dinheiro, lhes responde: “pergunta à 

                                                

194 Gates ressalta que nem que todos que usam o Signifyin(g) sabem recitar os poemas/contos do Macaco, daí a 
importância de se fazer esta distinção. (GATES, 1988, p. 88). 
195 O teórico sugere que este princípio de uso da língua não é exclusivo dos negros, mas são de sua autoria o 
nome e os rituais do Signifyin(g). (GATES, 1988). 
196 Um dos mais conhecidos e sutis representantes do dozens, “Ask your Mama” foi escrito para ser recitado 
tendo como fundo musical a melodia “Hesitation Blues”.  Para Gates, o poema “é uma síntese fabulosa da 
tradição afro-americana do blues, da tradição poética formal e da tradição vernacular negra.” (GATES, 1988, p. 
101, trad. livre). 
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tua mãe”.197  Desta forma, além de satirizar seu(s) interlocutor(es), ele o(s) ludibria, e encobre 

uma possível verdade.  A tônica central por trás dos contos do SignifyingMonkey e de poemas 

como o de Hughes é o uso da linguagem figurada, uma retórica centrada no apelo a um estilo 

indireto, velado, de apresentar uma mensagem.   

Escrever, para o autor afro-americano é, na visão de Gates, um ato de afirmação 

individual e coletiva, uma maneira de se (re)criar por meio da palavra escrita (CAMPBELL, 

1994).  Imerso em uma tradição que não foi apagada pelos deslocamentos e forte oposição do 

poder hegemônico, o afro-americano pôde lançar mão tanto desta  quanto da tradição 

ocidental que lhe foi imposta no Novo Mundo.  Ele fez da língua/linguagem uma tática, e, 

conquanto fosse visto como um mero repetidor sem criatividade, conseguiu traduzir na escrita 

a experiência de seu povo, apropriando-se da tradição branca, ao mesmo tempo que relê e 

ressignifica seus antecessores:  

 

Nossa função não é reinventar nossas tradições, como se elas não tivessem 
relação alguma com aquela tradição criada [...] pelo homem branco.  Nossos 
escritores usaram aquela notável tradição para se definirem, tanto com 
quanto contra seus conceitos [...].  Nós temosque fazer omesmo, com ou 
contra o cânon crítico ocidental. Nomear nossa tradição é renomear nossos 
antecedentes, [...]. Renomear é revisar, e revisar é significar. (GATES, 1988, 
p. xxviii, trad. livre). 

 

Dois conceitos importantes para o Signifyin(g) são o de paródia e pastiche.  A primeira 

refere-se a um “processo de imitação textual com efeito cômico”, sendo a forma a motivação 

para a imitação e as consequências da paródia os fatores determinantes de sua natureza 

literária.  A paródia é um conceito muitas vezes confundido com outros, como por exemplo, a 

                                                

197 A repetição da expressão “Ask your mama” é um riff, ou figura: “um componente central na improvisação 
jazzística e Signifyin(g) e é um sinônimo especialmente apropriado para tropinge revisão.”(GATES, 1988, p. 
105, trad. livre). 
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sátira, a paráfrase e o pastiche198. O pastiche literário refere-se a obras criadas pela colagem 

de trabalhos anteriores; caracteriza-se por uma imitação afetada do estilo dos autores, 

concentrando-se na utilização manipulada da língua, com finalidade estética e lúdica, fazendo 

uso “de processos como a adaptação, [...], apropriação, bricolage(a criação a partir de fontes e 

modelos heterogêneos) e montagem.” (CEIA, 2009, s/p). 

Gates atrela esses dois conceitos à sua teoria, adotando paródia como uma forma de 

crítica literária, que exacerba, e até distorce, as características do que foi imitado; e pastiche, 

como uma forma de caricaturar o original, “sem aderir a suas palavras originais”  (GATES, 

1988, p. 107, trad. livre). Um ponto interessante é que o teórico associa estes dois conceitos à 

ideia de motivação e não motivação, que não significam presença/ausência de uma intenção 

profunda, mas a ausência de uma crítica necessariamente negativa:  

 

A relação entre paródia e pastiche é aquela entre Signifyin(g) motivado e não 
motivado. [...] A significação literal, então, é semelhante à paródia e ao 
pastiche, na qual paródia corresponde ao que chamo de significação 
motivada, enquanto pastiche corresponderia, grosso modo, à significação 
não motivada.  Por motivação eu não sugiro a falta de intenção, pois paródia 
e pastiche envolvem intenção [...]. Pastiche pode implicar tanto uma 
homenagem a um texto antecedente ou inutilidade frente a um modo 
indomável de representação. (GATES, 1988, p. xxvi, xxvii, trad. livre). 

 

Ishmael Reed e Alice Walker são dois dos autores que Gates usa para explicitar seu 

entendimento sobre significação motivada199 (paródia) e não motivada200 (pastiche). Enquanto 

a obra de Reed (especialmenteMumbo Jumbo, 1972) parodia Ralph Ellison e Richard Wright, 

criticando e revisando os modos de representação dos textos do cânon do romance afro-

americano, em A Cor Púrpura (1982), a utilização que Walker faz do pastiche salienta a 

                                                

198 Da palavra italiana pasticcio (massa ou amálgama de elementos compostos). Durante o Renascimento, o 
termo foi para a França, onde passou a ser chamado de pastiche.  (Disponível em: E-Dicionário de Termos 
Literários: http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/pastiche/)  
199 Na qual, segundo Gates, o Macaco “se deleita”. (GATES, 1988, p. 124, trad. livre). 
200 Mais uma vez recorrendo à Música, o teórico propõe que no jazz são típicas as significações não motivadas, 
nas quais os artistas não criticam, antes, prestam homenagem uns aos outros em suas obras  (GATES, 1988). 
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ligação de seu romance com  TheirEyesWereWatchingGod, de ZoraNealeHurston (1937), 

“um texto paradigmático de Signifyin(g), que [o] figura tanto como tema quanto como 

estratégia retórica”. (GATES, 1988, p. 217, trad. livre). A revisão de Walker das estratégias 

de narração “implícitas e explícitas” do romance de Hurston é uma homenagem, uma “alegre 

proclamação de textos precedentes e procedentes” (ibid, GATES, 1988, p. xxvi; xxvii, trad. 

livre). 

Como uma observação final, antes de apresentar a análise das obras, ressalto dois 

aspectos da teoria de Henry Louis Gates Jr: o primeiro, o fato de que, como um 

“contradiscurso pós-colonial”, ela envolve uma resposta histórica e politicamente 

fundamentada a um discurso dominante (GRUESSER, 2007, p.55, trad. livre); e o segundo, 

seu caráter revisionista.  Como já exposto, os textos afro-americanos bebem de duas tradições: 

a ocidental e a africana; segundo Gates, autores significam sobre outros por meio de revisão 

textual, o que é veiculado pela revisão de tropos, que relê a experiência negra.  Assim, o 

Signifyin(g) é a “imagem da história literária afro-americana.” (GATES, 1988, p. 124, trad. 

livre). É minha intenção propor uma expansão da teoria de Gates que, em minha leitura, ficou 

evidenciada na utilização que Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley fazem, não 

apenas dos textos das tradições mencionadas, mas, acima de tudo, na maneira como eles 

significaram sobre algumas questões da própria experiência negra nos Estados Unidos.   

 

3.4 Habitando o porão iluminado: Homem invisível 

 

E, sob a terra, a ação caminha.  
(BACHELARD, 1993, p.40). 

 

A presença do Signifyin(g) na obra de Ralph Ellison é fato indiscutível; o que se pode 

discutir, entretanto, são as ricas e variadas maneiras pelas quais ele se utilizou deste 
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instrumento para veicular sua mensagem.  Gates, para quem Ellison é um signifiercomplexo, 

“nomeando as coisas indiretamente e usando tropos ao longo de sua obra” (GATES, 1988, 

p.105, trad. livre), aponta para alguns dos caminhos percorridos por Ellison na construção de 

sua obra.  Em relação a Richard Wright201, por exemplo, o teórico argumenta que o autor 

utiliza o pastiche como uma crítica formal, embora ele mesmo não use tal termo para definir 

seu trabalho.   

Em sua análise de NativeSon (WRIGHT, 1940) e Homem invisível (ELLISON, 

1952)202, por exemplo,Gates percebe o  Signifyin(g)  de Ellison logo no título destas obras: 

enquanto “invisível”, confronta a presença negra do “nativo”; “homem” é uma imagem mais 

forte do que “filho”, que remete à ideia da fragilidade e imaturidade de um menino. (GATES, 

1983) A vida no subterrâneo, “que molda a consciência do intruso” (PESENTI, 2013, p.68), é 

um outro exemplo da revisão do romance de Ellison sobre The Man Who Lived Underground 

(WRIGHT, 1945):  

 

[...] explicitamente repetindo e revertendo figuras chave na ficção de Wright, 
e definindo implicitamente uma forma de narração sofisticada, bem mais 
análoga a TheirEyesWereWatchingGod, de Hurston, Ellison expõe o 
naturalismo como uma mera convenção endurecida de representação do 
“problema Negro” [...]. Mais uma vez, Ellison reformulou esta relação 
intertextual intrinsecamente polêmica de signifyingformal [...].  Esta forma 
de paródia crítica, de repetição e inversão, é o que eu chamo de significação 
crítica, ou signifyingformal, e é a minha metáfora para a história literária.  
(GATES, 1983, p.693, trad. livre). 

 

Para Azevedo (1999), a grande utilização de Signifyin(g) de Ellison está centrada na 

revisão textual via paródia e apropriação que ele faz de Du Bois e Emerson203.  O conceito de 

consciência dupla (DU BOIS, 1903/2006) é ampliado pelo de “dupla visão, para transmitir a 
                                                

201“Eu não vejo razão para atacar o que considero como limitações da visão de Wright porque fiquei bastante 
impressionado com o que ele escreveu. [...] Ainda assim, eu escreveria meus próprios livros e eles seriam em si 
próprios, implicitamente, críticas a Wright.” (GATES, 1983, p.692, trad. livre). 
202 Datas das primeiras publicações das obras.  
203Inclusive, o próprio nome Ralph Waldo Ellison é uma homenagem ao poeta e filósofo transcendentalista 
Ralph Waldo Emerson.  
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ambivalência e a ansiedade de uma condição existencial comparável à do homem moderno e 

universal. [...]” (AZEVEDO, 1999, p. 93, grifos do autor). O pensamento de Emerson, 

“referência axial” em Homem invisível, é revisitado na “analepse de mais de vinte anos”, 

quando o personagem se dá conta de que os ideais emersonianos não funcionaram para ele. 

(AZEVEDO, 1999, p. 96). 

Sendo um dos mais celebrados romances da Literatura afro-americana, Homem 

invisível já passou pelo escrutínio de diversos olhares críticos e, assim como outras obras que 

venceram barreiras espaço-temporais, é natural depreender que muito pouco resta a ser 

acrescentado sobre o livro. Certamente, não há espaço para a reinvenção da roda na literatura, 

mas é possível esquadrinhar suas peças e engrenagens.  Perceber o Signifyin(g) como a arte do 

fraco, elencando e articulando as propostas de Gates e Certeau204, foi determinante para a 

construção da análise205 que oro proponho.   

Embora não seja meu objetivo nesta seção, é impossível não mencionar a 

invisibilidade, um dos tropos mais expressivos ressignificados pelo autor: “que a negritude é 

invisível – [...] – é a premissa que o famoso romance de Ellison intenta reconhecer e desfazer 

[...].” (BRODY, 2005, p. 681, trad. livre).  Paradoxalmente, como ele mesmo observa, a 

“grande visibilidade gerou um não visível” (ELLISON, 2013, p. 15, grifo do autor) – a cor da 

pele que os classificava como diferentes era a mesma que os tornava invisíveis como cidadãos 

e, consequentemente, os colocava para fora dos limites da sociedade.  Na verdade, a 

visibilidade foi conveniente na Escravidão, quando sua força foi fundamental para o 

crescimento dos grandes impérios colonialistas206.  Ainda assim, como observa Rediker 

                                                

204 Agradeço à minha orientadora por mais esta sugestão inestimável.   
205 Agradeço à profª. Drª. Carla Portilho por sua valiosa inspiração para esta análise, e para a tese como um todo.   
206 No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, o psiquiatra Frantz Fanon (1959, 1961, 1967) desenvolveu 
uma pesquisa sobre as consequências sociais e psicológicas da colonização, e uma de suas descobertas foi que a 
classificação racial comonegritude (Blackness) e seu impacto estava no âmago “da opressão e depreciação 
endêmica do empreendimento colonial”.  A análise de Fanon revelou o estereótipo racista “[...] e a necessidade 
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(2009), os escravos eram vistos como uma massa, uma força de trabalho sub-humana e sem 

capacidade intelectual de gerir sua própria história, o que os colocava na arena daqueles que 

precisavam ser guiados.  Assim sendo, sua visibilidade física acabou por ocasionar sua 

invisibilidade social. Vendo-se impossibilitado de lutar contra um sistema de forças há muito 

estabelecido, o protagonista de Ellison assume sua invisibilidade (como já discutido nesta 

tese), que antes lhe era um fardo, e decide usá-la como uma tática de operação no mundo 

(literalmente) acima dele.   

 Este “estado surreal de não-existência” (PESENTI, 2013, p. 71) é também 

reapropriado por outros protagonistas negros, como os detetives circunstanciais207 Blanche 

White, de Barbara Neely e EasyRawlins, de Walter Mosley.  Blanche White (cujo nome já é 

uma ressignificação duplamente irônica de sua cor) é uma empregada doméstica que, 

inesperadamente, se vê em meio a situações sinistras nas casas dos patrões brancos onde 

trabalha.   Em Blanche ontheLam (NEELY, 1992), o primeiro livro da série, ela inicia suas 

investigações em meio a seus afazeres domésticos, camuflada sob a pele da mera serviçal, a 

quem seus empregadores não enxergavam, o que se lhe tornou um trunfo: 

 

Tanto a cor da sua pele quanto o uniforme de empregada doméstica fazem 
Blanche passar despercebida, e é apenas por isso que ela pode xeretar sem 
ser incomodada. [...] a invisibilidade do empregado doméstico é uma ficção 
que provê o disfarce ideal para os olhos curiosos, e Blanche frequentemente 
tira vantagem dessa ficção [...]. (PORTILHO, 2009, p. 164, grifo da autora). 

 

                                                                                                                                                   

de reconhecimento de uma realidade econômica e política que subjaz ao discurso da diferença racial.” 
(ASHCROFT et alii, 2002, p. 123, trad. livre, grifos do autor). 
207 Digo circunstanciais pelo simples fato de que não houve um preparo prévio para a carreira; tampouco 
trabalhavam para a polícia, como Coffin Ed e Gravedigger, de Chester Himes, os detetives-policiais linha dura 
do Harlem;também não tinham uma vasta experiência e renome no campo, como Sherlock Holmes, de Conan 
Doyle e o belga Hercule Poirot, de Agatha Christie.   
Não poderia deixar de mencionar a interessante invisibilidade da velhinha solteirona (branca) de Agatha Christie, 
a ‘inocente’ Miss Marple, “a mais emblemática entre as detetives mulheres [...] a primeira a trazer a investigação 
- tradicionalmente associada à esfera policial institucional, ou ao investigadorparticular, geralmente do sexo 
masculino – para a esfera da vida cotidiana” (PORTILHO, 2009, p. 91-92).No caso, sua invisibilidade não se dá 
pela questão racial, e sim pelo fato de pertencer a outra parcela invisível da população: os idosos.  
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EasyRawlins, o detetive de Walter Mosley é um outro personagem que inicia sua 

carreira em meio a práticas cotidianas, nas quais era apenas mais um.  Em Devil in a Blue 

Dress, Mosley (1990) apropria-se das convenções do gênero hard-boiled“a fim de escrever 

uma história noir208 da vida do negro na cidade de Los Angeles” (KENNEDY, 1999, p. 226, 

trad. livre). A trama é ambientada no ano de 1948, em Los Angeles, tendo o bairro negro de 

Watts como principal cenário.  Ezekiel “Easy” Rawlins é um ex-combatente da II Guerra 

Mundial, recém-despedido de seu emprego em uma fábrica de aeronaves e com a hipoteca de 

sua casa prestes a vencer.  Ele é um afrodescendente natural do Texas, que migra para Los 

Angeles para afastar-se de Mouse (amigo de infância, perigoso e frio, que comete um 

assassinato e se livra da punição ao culpar um inocente), e buscar a segurança e prosperidade 

que Los Angeles significava, no início do século XX, para muitos afro-americanos: “um local 

de oportunidade, especialmente durante os anos do crescimento da indústria bélica, e um lugar 

de escape das Leis Jim Crow209”  (KENNEDY, 1999, p.228, trad. livre). 

O mistério se estabelece logo no início da história, quando Easy é contratado por um 

gângster para localizar Daphne Monet, uma mulher branca desaparecida (noiva de um 

                                                

208 De maneira geral, o noir é visto como absolutamente ligado ao hard-boiled.  Apesar de muitos entenderem 
que aquele teve suas origens no cinema (décadas de 1940 e 1950), “o gênero tem uma forte herança literária.” 
(BERGER e McDOUGALL, 2012, p.5); NAREMORE (1996, p. 12) sugere que o noir surgiu na América, “de 
uma síntese da ficção hard-boiled com o Expressionismo Alemão”.   
209O termo teve provável origem entre 1828 e 1831, e designava uma dança criada pelo cantador Thomas Rice, 
que imitava os movimentos de um escravo incapacitado de nome James Crow; por volta de 1838, o termo passou 
a ser sinônimo de Negro. No final do século XIX, a expressão passou a ser utilizada principalmente pela 
população sulista branca, para a referir-se à segregação e discriminação racial que se avolumava no Sul. Assim 
surgia um sistema de leis projetado para perpetuar a dominação dos afro-americanos que começara com a 
escravidão, e fundamentava-se em duas premissas: a separação total das raças e a privação dos afro-americanos 
cujo objetivo era manter os negros “em seu devido lugar”.  (The Rise of Jim Crow. NJ STATE LIBRARY, 
2003). 
Estendendo-se do período entre os séculos XIX e XX, as Leis Jim Crow proporcionariam, em teoria, um 
tratamento “separado mas igual” para brancos e negros; entretanto, os afro-americanos foram sentenciados a um 
tratamento e infraestrutura inferiores: escolas, hotéis, restaurantes, bares, banheiros e até transportes públicos 
eram segregados. O Ato pelos Direitos Civis (1964) e o Ato pelo Direito ao Voto (1965) tornaram a segregação 
ilegal, mas suas consequências perduram até os dias de hoje. (HANSAN, 2011). 
209 Até 1980, os suburbs eram habitados por uma população de 90% de brancos.  Gradativamente, hispânicos e 
negros começaram a chegar, formando-se, então, fronteiras raciais e étnicas.  É notório, entretanto, que estes 
grupos habitam as partes menos valorizadas, mesmo quando podem pagar por algo melhor (cf. LOGAN, 2014, 
p.1). 
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banqueiro poderoso e candidato a prefeito), que foge, após uma discussão com o noivo, 

levando US$ 30,000.  Segundo o gângster, a mulher gosta da companhia de negros e de 

frequentar seus lugares, aos quais ele, sendo branco, não teria fácil acesso.  Daí a necessidade 

de contratar um negro, que teria livre acesso à comunidade, sem levantar suspeitas. Para 

completar sua missão, o protagonista recorre continuamente à sua comunidade, traço comum 

a detetives étnicos: “a identidade dos detetive negros está diretamente conectada à 

comunidade e eles são conscientes, e tornam seus leitores conscientes, de seu lugar na trama 

de sua sociedade negra” (SOITOS, 1996 apud BERTENS e D’HAEN, 2001, p. 179, trad. 

livre).   Em corriqueiras práticas cotidianas, ele frequenta casas, bares e pontos comerciais 

para buscar informações e recebe ajuda – mas não se revela por completo. Em meio aos seus, 

Easy pode circular livremente e, neste momento, sua invisibilidade é um trunfo: “Eu estava 

trabalhando para encontrar algo.  Ninguém sabia o que eu pretendia e isto me fazia de certo 

modo invisível” (MOSLEY, 1990, p. 135, trad. livre).  Com o mistério solucionado, Easy 

passa a ser um detetive, o que Mosley retrata na extensa série de romances do personagem, 

que teve sua mais recente publicação em 2016, com o livro Charcoal Joe210. 

Em Homem invisível, o narrador/protagonista, “que falava tão conscientemente da 

invisibilidade” (ELLISON, 2013, p. 11), também descobre que sua condição poderia ser um 

dom ao cair em um buraco, fugindo da polícia. Como já discutido nesta tese, o porão é o lugar 

onde o personagem se refaz e, sua visão de mundo, agora ampliada, converge para uma 

verdade até então desconhecida.  Neste sentido, cair no buraco – um mero acaso – tornou-se 

uma bênção, e não uma maldição; habitar ali, uma escolha consciente; uma tática de 

sobrevivência.   

A questão da habitação foi alvo de disputas nos Estados Unidos, principalmente nos 

anos da Jim Crow, quando a segregação racial era duramente imposta; negros não tinham 

                                                

210 Publicado por Vintage Crime/Black Lizard (Reimpressão: 02/Maio, 2017). 
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acesso a lugares onde brancos moravam, ainda que tivessem como pagar, o que, à época, 

também não era uma realidade para muitos.   A própria legislação211 autorizava a segregação 

residencial: “todos os níveis do sistema federal dos Estados Unidos contribuíram para 

construir a ordem imobiliária da segregação racial [...] por meio de programas habitacionais 

privados e públicos; de legislação de zoneamento racial; e de projetos discriminatórios de 

salário e emprego.” (TROTTER, 2018, p. 1). 

Ralph Ellison, que vivenciou esta época de leis duramente executadas, lança mão da 

prática cotidiana de habitar e, assim como Gloria Naylor, apresenta (mais) um Signifyin(g) em 

Homem invisível, ao ressignificar um espaço público para torná-lo, ao mesmo tempo, 

habitação e resistência de seu personagem: “As táticas do consumo, engenhosidades do fraco 

para tirar partido do forte, vão desembocar então em uma politização das práticas cotidianas.” 

(CERTEAU, 2014, p.44). O Homem Invisível entende, ao cair no buraco e experimentar sua 

epifania existencial, que não poderia voltar para os lugares onde morara, e que, na verdade, já 

não tinha uma vida para a qual voltar, “Podia apenas andar para frente ou permanecer ali, no 

subterrâneo. De modo que ficaria ali até ser expulso. Ali, pelo menos, podia tentar pensar pra 

valer nas coisas, em paz ou se não em paz, em tranquilidade.  Terei a minha morada no 

subterrâneo. [...] encontrei um lar.” (ELLISON, 2013, p. 561). 

Ele se apropria de uma parte do porão abandonado em um prédio habitado 

exclusivamente por brancos, nas cercanias do Harlem e, como o lugar era, naturalmente, 

escuro, seria necessário iluminá-lo. Como já pontuado, a luz é um tópico recorrente ao longo 

do livro, equacionada com conhecimento e revelação: “A verdade é a luz e a luz é a verdade”; 

neste sentido, ele precisa iluminar sua vida, porque “Nada, [...], deve ficar no caminho de 

nossa necessidade de luz, e luz cada vez mais clara” (ELLISON, 2013, p.29-28).  Sua 

                                                

211 Em The Color of Law: A Forgotten History of How Our Government Segregated America (ROTHSTEIN, 
2017), o autor faz um meticuloso estudo sobre as leis habitacionais de segregação e suas consequências sobre o 
aparato social estadunidense.   
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necessidade de luz – tanto figurada quanto literal – o leva a fazer uma ligação elétrica para 

iluminar o local, com “1369 lâmpadas. A fiação toma conta de todo o teto, de cada centímetro 

dele. E não são lâmpadas fluorescentes, são aquelas mais antigas, do tipo mais dispendioso. 

[...] Um ato de sabotagem [...].” (ELLISON, 2013, p. 28, meus grifos). 

Ele vê sua criatividade como fruto de sua invisibilidade, pois “quando se é invisível, 

desenvolve-se certa engenhosidade. [...] Embora invisível, eu me incluo na grande tradição 

americana do faz-tudo, o que me aproxima de Ford, Edison e Franklin. Chame-me de um faz-

tudo-pensador, [...].” (ELLISON, 2013, p. 28, grifos do autor). Como um trickster, uma 

figura solitária e ardilosa, (CARROL, 1981), o protagonista sabota o sistema ao utilizar os 

serviços públicos sem pagar por eles, e sem ser descoberto: 

 

uso o serviço deles e nada pago, mas eles não sabem disso. Oh, suspeitam de 
que haja algum desvio de energia elétrica mas não sabem onde. Tudo o que 
sabem é que, de acordo com o medidor principal lá da estação de energia, 
uma quantidade considerável de energia está desaparecendo, em algum lugar 
da selva do Harlem. A piada, certamente, é que não moro no Harlem, mas 
numa área fronteiriça.” (ELLISON, 2013, p. 27, meu grifo). 

 

Agora, com a escuridão de sua invisibilidade iluminada, ter uma casa lhe conferiria 

um certo senso de equilíbrio e pertencimento, “porque a casa é [...] um corpo de imagens que 

dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade. [...] nosso espaço vital [...] como nos 

enraizamos, dia-a-dia, num canto no mundo. [...] um verdadeiro cosmos.” (BACHELARD, 

1993, p. 36, p.24, grifos do autor). O Homem Invisível, ao longo de sua trajetória, habitou 

lugares que lhe foram oferecidos pelas circunstâncias: a casa dos pais, a casa de Mary, o 

apartamento alugado pela Irmandade. Pela primeira vez, ele decide onde e como quer viver, 

ainda que tal opção tenha surgido a partir de uma queda em um buraco.  É ali naquele lugar 

que ele pode ouvir ‘Whatdid I do to Be so Black and Blue’ em sua vitrola, interpretado por 

Louis Armstrong “que faz poesia a partir de sua invisibilidade” (ELLISON, 2013, p. 29). 
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Ellison recorre a um inusitado uso do Signifyin(g) ao ressignificar a questão da 

habitação – necessidade básica de qualquer indivíduo, e direito repetidamente negado ao afro-

americano –, quando estabelece seu protagonista solitário em uma improvável habitação 

segura em um porão iluminado.  O Homem Invisível deixara sua inocência e 

desconhecimento para trás, transformando-se em um trickster sutil, que se autodefine como 

“um dos seres mais irresponsáveis que já viveram.  A irresponsabilidade é parte de minha 

invisibilidade.” (ELLISON, 2013, p. 35). Ele decide permanecer no seu buraco, “[...] porque 

lá em cima há uma paixão crescente por modelar os homens conforme determinado padrão.”  

(ELLISON, 2013, p. 567). Ali, debaixo da terra, morando de graça no espaço dos brancos, ele 

enxerga com clareza que “o fim estava no começo” (ELLISON, 2013, p.561) – não o fim de 

sua vida, mas de uma inocência que lhe cegara por tantos anos.  Ele precisa, então, voltar para 

onde tudo começou – o porão – agora não mais o locus de aprisionamento, mas sua nova casa, 

onde toda sua vida seria ressignificada.   

 

3.5Linden Hills: o black suburb dantesco 

 

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’212.  
(DANTE, Inferno, Canto 3, v.9). 

 

De forma análoga a Homem invisível, Linden Hills é um romance no qual se 

entrelaçam distintas e inquietantes questões afetas à humanidade de forma geral e, mais 

especificamente, à vida do afrodescendente nos Estados Unidos.  Sendo Gloria Naylor uma 

autora afro-americana, o uso do Signifyin(g) é uma presença inegável no livro, manifestando-

se de forma multifacetada.   

                                                

212 “Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança”.  
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Engles (2009) observa como Gloria Naylor explora “as sutis questões do 

embranquecimento” em Linden Hills, sem apresentar personagens brancos213. Para o crítico, a 

autora dramatiza o desejo de transfigurar a negritude em riqueza “e os efeitos 

embranquecedores corrosivos do materialismo” (ENGLES, 2009, p.661-662, trad. livre, grifo 

do autor) por meio do modus vivendi de seus personagens que, embora não percebam, buscam 

escapar das limitações sociais impostas por sua cor, ao copiar o comportamento da classe 

média-alta branca.   

Moore (2000) aponta para diferentes ressignificações/usos do Signifyin(g) em Linden 

Hills: desde a utilização ampla da Bíblia – a começar pelo nome e sobrenome de Luther 

Nedeed: Lúcifer ‘do Éden’214 (MOORE, 2000, p.1414) –, assim como de mitos e revisões de 

gêneros literários como o conto de fadas, o épico e o romance medieval: 

 

Dentro do contexto bíblico, outras histórias familiares atraem minha atenção 
e me incitam a examinar como Naylor as utiliza.  Os casamentos malfadados 
de Linden Hills oferecem múltiplas versões do conto de fadas germânico “O 
Príncipe Sapo”215; a relação dos Norman Andersons revisita o Livro de 
Rute216, como um romance de cavalaria; o ritual de vestimenta217 do 

                                                

213 A referência a personagens brancos só ocorre quando, no início da história, é mencionada a contenda entre o 
primeiro Nedeed e homens brancos pela posse da terra (NAYLOR, 1985, p. 7). 
214Este crítico também propõe que a cena do retorno de Willa, com seu filho morto nos braços, declarando 
“Luther, seu filho está morto”, é uma ressignificação da cena da Natividade (LUCAS 2: 1-14; MATEUS 2:9-11), 
na qual os pastores anunciam o nascimento de Jesus, o Salvador.  
215 Em A Forma da Água (The Shape of Water/dir. Guillermo del Toro, 2018), a protagonista, Elisa, uma mulher 
branca, muda e humilde vive uma improvável história de amor com um homem-anfíbio, criatura lendária da 
região Amazônica, que é capturada e levada para um laboratório americano, nos anos da guerra fria.  Como seus 
melhores amigos - um homossexual e uma negra - a protagonista integra uma minoria e encontra, no amor da 
criatura, o fim de sua solidão.  Neste caso, acontece exatamente o oposto do que se deu com Willa, que casou-se 
com um sapo, esperando que fosse um príncipe e viu sua vida ruir; Elisa, une-se, de fato, a um sapo, que se 
configura no príncipe que ela esperara a vida inteira.  
O filme ganhou vários prêmios, dentre eles os Oscar de melhor filme e melhor diretor. 
216 Oitavo livro da Bíblia; narra a história da moabita Rute, que abandona sua terra após a morte de seu marido e 
acompanha a sogra, Noemi, que volta para a terra de Judá, e se estabelecem em Belém. Lá, após um período de 
escassez e pobreza, Rute se casa com Boaz, “senhor de muitos bens” (RUTE, 2:1), um rico líder do local.  Boaz 
é um resgatador, uma representação do Cristo ressurreto e Rute, a Igreja resgatada.   
217 Mais uma ressignificação de Naylor sobre um texto bíblico: Efésios 6, que apresenta a armadura de Deus: o 
cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias com a preparação do Evangelho da 
paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, “que é a palavra de Deus”. (EFÉSIOS, 6:11-17). À medida que vai se 
vestindo para o funeral, Naylor apresenta as peças da armadura (NAYLOR, 1985, p.158-163), ao mesmo tempo 
que revela ao leitor trechos da vida decadente daquele pregador, que, ao contrário do que é sugerido por seu 
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Reverendo Michael Hollis  para o funeral de Lycentia218 Parker parodia o 
herói épico se preparando para a batalha; e a história de Laurel Dumont 
transforma a Dafne, das Metamorfoses de Ovídio219. (MOORE, 2000, 
p.1410, trad. livre). 

 

Okonkwo (2001) é um outro crítico que identifica a reapropriação que Naylor faz da 

Bíblia, principalmente por meio da personagem Willa, que o crítico lê como uma 

re(a)presentação feminina de Moisés (Antigo Testamento) e Jesus Cristo (Novo Testamento).  

O primeiro, libertador do povo hebreu do cativeiro egípcio – intercessor, mediador entre Deus 

e o povo (Êxodo 20:18-21) – prefigurava Jesus, futuro mediador da Nova Aliança, 

“considerado digno de tanto maior glória que Moisés, [...], sumo sacerdote dos bens já 

realizados” (Hebreus 3:3; 9:11).  Para Okonkwo, Naylor lança mão desta ressignificação para 

expor a necessidade de  

 

resgate de um mundo (negro) violado, Linden Hills, da dispensação satânica 
de Luther, destinada a durar um milênio[...]. Eu interpreto Willa como um 
messias imprevisível, uma reificação sexista de Moisés e Cristo. [...] 
Pegando sutilmente por empréstimo, e invertendo o motif messiânico ao 
situá-lo em um contexto sexista, Naylor recontou a narrativa do Êxodo 
brilhantemente em sua história de mulheres (e homens) negros no cativeiro 
prolongado na neo-plantationdos Nedeed/Linden Hills, o equivalente 
ficcional ao Egito de Faraó.  A narrativa significa nos dois libertadores 
bíblicos que apreenderam espaços eminentes nos âmbitos folclórico, 
religioso e literário afro-americano: [...] Moisés e Cristo são 
consubstanciados e reconfigurados na persona de uma simples esposa e mãe, 
Willa.  (OKONKWO, 2001, p.117-118; 121, trad. livre). 

                                                                                                                                                   

nome de anjo, Michael, e sobrenome Hollis/Holy – havia perdido toda a santidade, assim como sua igreja “fria” 
(NAYLOR, 1985, p. 163). 
218 Mais um Signifyin(g)em minha leitura:este nome aponta para licenciosidade: descomedimento, libertinagem.  
Esta personagem era apegada a uma vida de ostentação e soberba no trato dos mais humildes moradores de 
Putney Wayne, distrito vizinho a Linden Hills.  Seu marido, Mr. Parker, antes mesmo de sepultá-la, já estava 
preparando a casa para a chegada de sua nova mulher.  Assim, licenciosidade é um termo que bem definia não 
apenas a esposa, mas o casal. 
219 “Escritas por Públio Ovídio Nasão (43 a.C. – 18 d.C.), as Metamorfoses são compostas por quinze livros e 
narram diversos mitos gregos e romanos unidos em torno do tema da transmutação, sendo considerada “uma das 
fontes primárias de representação mítica do mundo antigo’” (CONTE, 1999apud TIAGO, SOUSA e 
RODRIGUES, 2016, p. 71). 
Na mitologia, Apolo é ferido por uma flecha de ouro do Cupido, enquanto Dafne, filha do rio Peneu, por uma 
flecha de chumbo. O rapaz se apaixona por ela, mas não é correspondido, ainda que a persiga com insistência. 
Dafne, então, pede a seu pai que a livre daquela angústia, e ele a transforma em um loureiro, que passa a ser o 
adorno da cabeça de Apolo. Moore compara Laurel (‘louro’) à Dafne por causa de seu nome e triste destino. 
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Sandiford (1991, p.121, trad. livre), por sua vez, postula que Linden Hills está ligado à 

tradição da ficção gótica220, por situar o mal na forma de um patriarcado moderno: “Certos 

temas específicos e motifsda saga dos Nedeed são claramente extraídos de um intertexto de 

romance familiar gótico.”  Ele aponta, entre outros traços, as características físicas dos 

homens da família Nedeed, que se assemelhavam a sapos; a apostasia e o apego a bens 

materiais dos patriarcas; sua obsessão com o nome e a continuidade da linhagem; a casa 

sombria e isolada, que mais se assemelha a um castelo. Para este crítico, ao mesclar o gênero 

gótico com a ficção estadunidense contemporânea, “Naylor se distancia dos excessos221 

macabros do gênero [...] e redefine o mundo pelo olhar de homens e mulheres negros”  

(SANDIFORD, 1991, p.137, trad. livre). 

Diante do acima exposto, é irrefutável que Linden Hills é uma obra marcada por uma 

intricada rede intertextual, de múltiplas histórias que “reiteram, revisam, e invertem textos 

ocidentais conhecidos.” (MOORE, 2000, p. 1410, trad. livre). A lista das revisões críticas é 

extensa e, como tal discussão não é o propósito desta tese, apresentei aquelas de maior 

rendimento para o contexto de Signifyin(g) privilegiado no presente capítulo. 

Uma das mais evidentes utilizações do Signifyin(g) em Linden Hills é a ressignificação 

que a autora faz do Inferno, um dos cantos de A Divina Comédia222, obra de Dante Alighieri, 

composta entre os anos 1308 e 1318, aproximadamente.  O poema épico, de viés teológico, 

                                                

220 Palavra que se origina do nome da tribo germânica dos Godos, habitantes das margens do Báltico, por volta 
do século II a.C. O gênero literário emerge no século XVIII, com a obra The Castle of Otranto (1764), de Horace 
Walpole.  Contextualizados em ambientes sombrios, envoltos em uma atmosfera sobrenatural, os romances 
góticos proliferaram entre os anos 1764 a 1820.  (PEIXOTO, 2009, sp). Mary Shelley (Frankenstein, 1831), 
Bram Stoker (Dracula, 1897) e Edgar Alan Poe (autor de vários romances góticos, como The Cask of 
Amontillado/1846 e The Fall of the House of Usher/1839), são alguns dos autores que aderiram ao gênero. 
221 O fato de Naylor evitar os excessos, contudo, não livrou a obra de uma boa dose de situações macabras, como 
o fato de Luther, ao preparar corpos de mulheres para o sepultamento, introduzir cabeças de peixe em suas  
vaginas; optar por rituais funestos pré-relações sexuais - assim como seus ancestrais – que  garantiriam a 
concepção de um filho homem; e a utilização que Evelyn Creton Nedeed fazia de certos ingredientes ritualísticos 
em algumas de suas ‘receitas’.  
222Digital Dante. Columbia University Libraries.  
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que tem influenciado não só a literatura, mas também a crítica literária no Ocidente desde sua 

aparição (LUMMUS, 2011), é dividido em cantos e tercetos, e narra a odisseia de Dante ao 

Inferno, ao Purgatório – aos quais é conduzido pelo poeta Virgílio –, e ao Paraíso, aonde é 

levado por sua musa, Beatriz. Os três personagens tipificam a humanidade, a razão e a fé, 

respectivamente.   

No poema, o Inferno, canto que recebe a “resposta crítica mais fervorosa” (LUMMUS, 

2011, p.63), é formado por nove círculos, habitado pelas almas em punição eterna.  Quanto 

mais descendem os círculos, mais graves223 são os pecados cometidos, o que torna os castigos 

ainda mais severos: “a alegoria do Inferno, então,representariaaqueles que merecem punição 

por terem exercido indignamente seu livre arbítrio.” (LUMMUS, 2011, p.64). De semelhante 

modo, a topografia de Linden Hills é composta de oito ruas residenciais circulares, que 

descem até o número 999224, ao lado do cemitério, residência de Luther Nedeed, o último de 

sua dinastia, atual dono da comunidade. Quanto mais perto do último círculo habitem, tanto 

mais (social e financeiramente) nobres os moradores são considerados; entretanto, o 

descortinar da trama também aponta que, assim como Dante em seu Inferno, quanto mais os 

habitantes decrescem na topografia, mais agravadas são suas mazelas e destinos.    

Partindo desta revisão da obra de Dante, pretendo apresentar nesta seção que Gloria 

Naylor ressignificou a prática cotidiana de habitar para tecer o fio condutor de seu romance; 

diferentemente de Ellison, contudo, ela não se atém a uma casa ressignificada, mas opta por 

fazê-lo em um suburb americano, reapropriando-se e parodiando um lugar tipicamente 

projetado e habitado pela elite branca do país, onde situa os personagens e suas controversas 

trajetórias.  Assim, a autora transcende a mera apropriação, ao propor um Signifyin(g) que 

                                                

223A visão de Dante coaduna-se, evidentemente, com a visão da Igreja Romana, que defende níveis de gravidade 
do pecado.  
224 O número da casa de Luther é literalmente a inversão do número 666, atribuído à Besta (Satanás), cuja 
referência se encontra no livro do Apocalipse, Cap.13:18.  (Cf. SANDIFORD, 1991). 
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subverte a hegemonia branca, construindo Linden Hills como uma comunidade de negros 

abastados que ‘chegaram lá’ e viveram seus próprios infernos.  Para compreender a relevância 

desta reapropriação, é fundamental, primeiramente, entender como se constitui o típico 

suburb americano.   

 

3.5.1 A JOIA DE ÉBANO NO MEIO DA AMÉRICA 

 

Definido como um distrito especialmente residencial de uma cidade (do latim 

suburbium: sub- perto de + urbs, urb- cidade)225, os suburbstiveram seu início nos anos 1920, 

quando uma grande parte da população saiu da cidade industrial e se refugiou fora de seus 

limites.  Mas foi no Pós-Guerra, entre 1950 e 1960, que muitos foram atraídos para 

construções imobiliárias nos arredores das cidades estadunidenses, que combinavam o 

conforto de um local afastado do tumulto dos centros urbanos com a comodidade que estes 

propiciavam. Com a produção moderna e métodos de financiamento, construtores como Levitt 

and Sons (criadores de Levittown, 1947) viabilizaram o sonho americano de adquirir uma 

propriedade a milhões de pessoas.  Esta “diáspora branca” foi um dos eventos sócio-políticos 

mais significativos para a vida moderna americana (cf. JURCA, 2001, p.4).  

Mais do que simplesmente um local de moradia, os suburbs adquiriram uma face 

própria para a cultura estadunidense: “A simples menção à palavra trará à memória uma série 

de imagens familiares” (BEUKA, 2004, p.2, trad. livre). Uma dessas imagens é, 

indubitavelmente, a de status social, conferido a quem adquirisse uma propriedade no local.  

Surgia, assim, “uma fusão de espaço e identidade, que reforçou o mito da família normal e 

                                                

225 Fonte: Oxford Dictionaries online. 
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sadia, vivendo em uma nação igualmente normal e sadia” (TORRES, 2015)226; “um paraíso 

Jeffersoniano, readquirido e transplantado para os tempos modernos, um misto de arcádia227 e 

tecnologia que milhões achavam simplesmente irresistível.” (MUZZIO e HALPER, 2002, 

p.555, trad. livre). 

A presença dos suburbs no imaginário coletivo da sociedade estadunidense é 

marcante: ora exaltado como o lugar onde famílias perfeitas vivem uma vida perfeita, ora 

exposto como um paiol de ansiedades, futilidades e paranoias; um misto da imagem 

estereotipada do  sonho americano com “uma paisagem sem alma, de tépida conformidade, 

um não-lugar alienante”228 (BEUKA, 2004, p.3, trad. livre, grifos do autor), os suburbs 

alçaram uma posição de destaque na literatura (produção e crítica) e filmografia 

americanas.229 

A tão celebrada vida nos suburbs, entretanto, não era um sonho possível para todos os 

americanos.  Lá, a inegável presença do racismo230 – a “sombrade desespero sobre os negros” 

(DU BOIS, 2006, p.13) – os mantinha afastados desta possibilidade231.  Nos Estados Unidos, 

assim como no Brasil, houve um “chão ideológico comum” – o arquivo/mito da superioridade 

                                                

226 Trecho da ementa do Curso de Pós-Graduação – “Pastoral, Paródia e Paranoia: Os suburbs como comunidade 
imaginada na Produção cultural dos EUA”, ministrado pela Prof ͣ Dr ͣ Sonia Torres, na Universidade Federal 
Fluminense, no segundo semestre de 2015.    
227 Arcádia: região do sul da Grécia, nomeada em homenagem a Arcas, semideus filho de Zeus e Calisto, 
representava uma vida bucólica e tranquila.  O movimento literário Arcadismo, que exaltava a natureza e a vida 
simples, foi inspirado na Arcádia.     
228 Autores do século XX começaram a produzir romances que apresentam uma crítica aos suburbse sua cultura 
de classe média decadente e alienada, marcada pela “dispossessão sentimental (sentimental dispossession), o 
efetivo deslocamento pelo qual a classe média branca de suburbanos começa a se ver como espiritual e 
culturalmente empobrecida pela prosperidade.” (JURCA, 2001, p. 7-8, trad. livre, grifos da autora). 
229A vasta produção artística sobre o tema varia de contos  - “The Housebreaker of Shady Hill” (CHEEVER, 
1964); “Neighbors” (CARVER, 1971); “The Babysitter” (COOVER, 1969) - a romances como Expensive People 
(OATES, 1968), e filmes de renomados  diretores como Frank Capra  (It’s a Wonderful Life, 1946); Ang Lee 
(The Ice Storm, 1997); Todd Solondz (Happiness, 1998);  Gary Ross (Pleasantville, 1998); e Sofia Coppola (The 
Virgin Suicides, 1999), entre outros. 
230GOMES (2009, p.37) aponta para estudos feitos, principalmente a partir da década de 1960, sobre a gênese do 
racismo nos Estados Unidos – é o racismo anterior à escravidão, ou ao contrário? Du Bois é incisivo quanto à 
esta questão: “(...) a escravidão é a soma de todas as vilanias, a causa de todas as dores, a raiz de todo 
preconceito[…].” (ibid, p. 10, meus grifos). 
231 Jurca (2001) nota que a questão racial nos suburbs é tratada apenas indiretamente nos romances escritos antes 
de 1960, principalmente devido ao fato de que, para os romancistas brancos, “a composição racial dos suburbs é 
irrelevante [...]”.  (JURCA, 2001, p. 8, trad. livre). 
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da raça branca (cf. GOMES, 2009, p.56) – que encerrava o negro em eterna posição de 

subserviência. Para James Baldwin, este mito se fundamenta no fato de o homem branco ter 

sido o criador da civilização (BALDWIN, 1955; 1983). 

É sabido que a discriminação não cessou com o fim da escravidão, mas ultrapassou 

este período e se manifestou por meio de diferentes formas, como a segregação racial (cf. 

GOMES, 2009).  Assim, racismo e segregação vetaram o projeto dos suburbs à população 

negra.  Nos anos sombrios da Jim Crow emesmo depois232, o acesso à moradia era dificultado 

aos afrodescendentes nos Estados Unidos – comprar um imóvel era inviável e até alugar era 

complicado, pois as condições de habitação disponíveis a eles eram diferentes das oferecidas 

aos brancos. 

Darden (1988) observa que imigrantes de outras etnias (asiáticos, hispânicos e 

europeus) também são alvo de discriminação nos Estados Unidos, mas, inegavelmente, os 

negros são os mais afetados, principalmente por causa de quatro fatores: racismo, 

discriminação, preferências diferenciadas (que levam os brancos a preferir etnias brancas aos 

negros) e o “declínio de oportunidades para o avanço dos negros à época de sua migração do 

Sul rural para o Norte urbano.”  (DARDEN, 1988, p.563, trad. livre). Este autor defende que o 

baixo status socioeconômico dos afrodescendentes, comparado ao de outras etnias233, deve-se, 

principalmente, à discriminação racial maior contra esses no que tange à habitação:  

 

o efeito de tal discriminação habitacional é manifesto nos diferentes níveis 
de segregação residencial e suburbanização, [que por sua vez] estão 
relacionados a oportunidades de educação e emprego disponíveis. Estas 
diferentes oportunidades resultam em diferentes níveis de renda, educação e 
habitação. (DARDEN, 1988, p. 563, trad. livre). 

                                                

232 Até 1980, os suburbs eram habitados por uma população de 90% de brancos.  Gradativamente, hispânicos e 
negros começaram a chegar, formando-se, então, fronteiras raciais e étnicas.  É notório, entretanto, que estes 
grupos habitam as partes menos valorizadas, mesmo quando podem pagar por algo melhor. (cf. LOGAN, 2014, 
p.1). 
233 Segundo o autor, os asiáticos são os menos afetados pela discriminação habitacional, o que ocasiona, 
consequentemente, melhores chances de emprego; os negros são os mais segregados. (cf. DARDEN, 1988). 
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A situação agrava-se ainda mais quando se refere à habitação nos suburbs, onde se 

observa um maior controle sobre quem ‘pode’ lá morar; logo, menos de um terço dos negros 

reside nessas localidades privilegiadas: “Independentemente do status sócio-econômico, a 

maioria dos negros permanece grandemente segregada em cidades centrais e áreas 

metropolitanas” (DARDEN, 1988, p. 564). Esta realidade implica em educação menos 

privilegiada e uma recorrente necessidade de viagens diárias para o trabalho, uma vez que, 

desde 1948, os suburbs receberam mais de oitenta por cento de novos empregos nos setores 

do comércio e indústria.  Como resultado, os negros acabam residindo longe das melhores 

oportunidades, o que os leva a não conseguir uma boa colocação, ou a despender mais 

dinheiro e tempo para se situar no mercado de trabalho.  Assim, sua mobilidade social é 

intensamente afetada, e o ciclo se repete indefinidamente.  Como o autor conclui, “a cor, 

diferentemente da etnia, é uma diferença perceptível234 [...]. Por conseguinte, os negros 

continuam a vivenciar mais discriminação, segregação e menos suburbanização do que outros 

grupos.” (DARDEN, 1988, p. 569, trad. livre). 

Rothstein(2017) atesta o papel definitivo do governo estadunidense na construção da 

segregação racial dos afro-americanos, violando os direitos a eles assegurados na Constituição 

dos Estados Unidos.  Durante o período entreguerras, vizinhanças antes racialmente 

heterogêneas foram desfeitas, “para abrir caminho para projetos totalmente brancos ou 

totalmente negros em Atlanta, St. Louis235 e Cleveland” (TROTTER, 2018, p.1-2). 

                                                

234Creio que “diferença mais perceptível” seria uma colocação mais adequada, uma vez que as etnias asiáticas, 
por exemplo, têm um fenótipo bastante diferenciado dos estadunidenses (embora, como o autor menciona, a cor 
pareça ser um traço mais acentuado de diferenciação).  
235 O autor descreve que alguns empreiteiros sugeriram a utilização de fundos públicos do FHA (Federal 
Housing Administration) e do VA (Veterans Administration) para a construção dos subúrbios negros, proposta 
reprovada por funcionários federais. Ainda assim, eles decidiram levar seu projeto adiante, mas utilizaram 
material de “qualidade inferior”, e não construíram os parques e playgrounds presentes nos suburbs brancos. 
(TROTTER, 2018, p. 2). 
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Em suma, os suburbs foram criados por brancos e para brancos; mas Linden Hills fora 

criada por um negro para negros. No início do romance, o local é apresentado como uma 

propriedade sem valor, “apenas a face norte sem valor de uma rica chapada” (NAYLOR, 

1985, p.1), adquirido por um negro, o primeiro da dinastia Nedeed, com o dinheiro da venda 

de sua mulher e filhos236.  Entretanto, devido a uma posterior contenda judicial com brancos 

pela posse das terras, Nedeed decide começar a vender propriedades nas terras 

exclusivamente para negros – a quem ele concedia mil anos e um dia de locação.  Posteriores 

negócios (como a venda destas propriedades) deveriam ser feitos apenas entre negros 

(NAYLOR, 1985, p.7).  Assim, desde seu início, Linden Hills fora destinado a ser um espaço 

de confronto com o deus branco, um lugar de “afirmação de negritude” (ENGLES, 2009, 

p.664, trad. livre).   

 Linden Hills, o suburb ressignificado por Gloria Naylor, rompe com a hegemonia da 

comunidade branca, já que, ali, negros abastados têm a oportunidade de ‘chegar lá’e provar do 

status que morar em tal ambiente confere aos brancos - destino que não seria impedido por 

sua resistência e deboche:   

 

Certamente, eles lhe tinham como tolo. [...] Bem, ele iria mostrar a eles. Este 
pedaço de terra era seu. [...] Ele poderia ser uma mosca na sopa, uma 
mancha em um lençol alvo, e Linden Hills provaria isto.  Ele dera a seu povo 
uma das mais caras propriedades no país. (NAYLOR, 1985, p. 8). 

 

Agora, o local está sob o comando do último herdeiro da dinastia.  Como apresentado 

no Capítulo 1 desta tese, a verdadeira – e obscura – face da comunidade e de seus habitantes – 

vai sendo delineada ao longo do romance, onde abundam símbolos e referências ao Inferno 

(cf. SANDIFORD, 1991). O aparente equilíbrio da comunidade é descortinado por Willie e 

                                                

236 É interessante ressaltar que o homem, apesar de negro, vende sua mulher e filhos, retomando assim mais um 
arquivo da escravidão: o comércio de seres humanos, como meros objetos, sobre quem ‘o dono’ detinha todo o 
poder. Na verdade, um potente subarquivo da escravidão é apontado aqui: o do oprimido oprimindo: o homem 
negro subjugado oprimindo a mulher negra.   
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Lester que, ao resolver trabalhar para os moradores de lá às vésperas do Natal, partem, tal 

como Virgílio e Dante, para uma viagem ao inferno – vivido, mas não percebido, pela maioria 

dos habitantes do  local, para quem, assim como para a classe média branca dos suburbs 

americanos, pertencer a este modelo de comunidade assegurava status e poder: “Então agora 

praticamente todos os negros em Wayne Black County queriam fazer parte de Linden Hills. 

[...] de alguma forma, estar em Linden Hills significava chegar lá.” (NAYLOR, 1985, p. 15, 

grifos da autora). Gloria Naylor não se apropria do blacksuburbmeramente para mostrar que 

os negros deveriam ter os mesmos direitos que os brancos; ao contrário, seu uso do 

Signifyin(g) motivado –  o qual Gates atrela à paródia – aponta de forma incisiva para o quão 

perniciosas determinadas aspirações podem ser, quando se abre mão de valores inegociáveis.   

Mesmo sem perceber, a maioria dos moradores de Linden Hills fora seduzida por uma 

proposta falaz de vida, que acabou gerando a anulação de sonhos e perspectivas.  Como 

observado pelo personagem do dr. Braithwaite, os habitantes daquela comunidade, em sua 

sede de elevação social (que, teoricamente os equipararia aos brancos), não se examinam, e 

quando percebem, suas vidas já não lhes pertencem.  

 

3.5.2 TROCANDO CORRENTES DE FERRO POR CORRENTES DE OURO 

 

De maneira geral, o ser humano é atraído pela ideia de sucesso que, em algumas 

sociedades, chega a ser um traço cultural. Frequentemente, indivíduos se utilizam de táticas – 

ainda que não percebam – cujo objetivo é levá-los ao patamar de vida almejado.  Ser bem-

sucedido é um ideal ao mesmo tempo individual e coletivo: individual porque é centrado em 

um sujeito; coletivo, porque a definição de sucesso passa pelo olhar do outro.   No caso do 

afrodescendente, por exemplo, este olhar é ainda mais mordaz.  
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 O conflito na alma negra origina-se no fato de o afrodescendente sempre se ver pelos 

olhos do Outro, “medindo sua alma pelo prisma de um mundo que o enxerga com desprezo 

ou pena” (DU BOIS, 2006, p.9, trad. livre).  Du Bois defendia o direito de sua raça ao acesso 

às “portas da Oportunidade”, normalmente fechadas a eles por causa da cor.  Sob a pressão da 

pesada desigualdade social que lhes é imposta, é inegável a necessidade de um esforço 

diferenciado para se estabelecerem em um contexto onde são, concomitantemente, nativos e 

estrangeiros, filhos e bastardos: “este é então, o fim da luta: ser um coparticipante no reino da 

cultura, para escapar tanto à morte quanto ao isolamento,  gerenciando e usando seus 

melhores poderes e seu gênio latente.”  (DU BOIS, 2006, p.9, trad. livre). 

Linden Hills nos oferece uma visão de como o uso destes “melhores poderes e gênio 

latente” pode se manifestar nas vidas dos que almejam o sucesso a qualquer preço, e suas 

consequências.  Como pretendo apontar em minha análise, proponho que a autora emprega o 

Signifyin(g) motivado, ao apresentar uma paródia do ideal americano de habitação traduzido 

pelos suburbs. Para isto, ela lança mão de três grupos de personagens/moradores naquele 

contexto: o primeiro, composto por aqueles que se utilizam de táticas de sobrevivência a fim 

de se manter na comunidade, ainda que paguem um alto preço por isto; o segundo, composto 

por aqueles que resistem ao poder dominante, mas que, ainda assim, não conseguem deixar a 

comunidade; e o terceiro, composto por aqueles que, percebendo o mal sub-reptício do lugar, 

lançam mão de táticas outras para permanecer afastados, a salvo da destruição.   

Uma vez que leio Linden Hills como uma paródia dos suburbs americanos, é relevante 

pontuar algumas considerações adicionais acerca deste tópico. Segundo Hutcheon (1978), um 

dos aspectos de destaque na produção literária de romancistas é a presença da paródia (do 

grego παρωδία: “contra-canto”) cujo prefixo indica comparação ou contraste.  Na base de um 

determinado texto encontra-se um outro com o qual esta nova criação será comparada, não 

para classificá-la como melhor ou pior que o original, mas para identificar sua diferença. O 
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uso moderno da paródia não pretende, no entendimento da autora, ridicularizar ou destruir a 

obra anterior, mas salientar a “distância entre o texto parodiado e o novo trabalho, uma 

distância usualmente sinalizada pela ironia. Mas a ironia é mais lúdica que zombeteira, mais 

crítica que destrutiva.” (HUTCHEON, 1978, p.202, trad. livre). Uma outra característica da 

paródia é a necessidade de um leitor que a reconheça no que está lendo, tornando-se um 

“coparticipante que torne real ou concretize – dê vida – ao mundo das palavras”  

(HUTCHEON, 1978, p.206, trad. livre). 

Korkut (2005, p.14) alega que paródia, “uma imitação intencional de um texto, estilo, 

gênero ou discurso” (trad. livre) é uma forma literária ambígua, de difícil definição, que tem 

se apresentado por meio de multifacetados traços, funções e intenções ao longo do tempo. 

Assim como Gates (1988), Korkut entende que a paródia é muitas vezes confundida com o 

pastiche, porém, diferentemente deste que “imita o hipotexto, [...] a paródia [...] o 

transforma.”  (KORKUT, 2005, p.8, trad. livre). 

Ele distingue três tipos de paródia – o primeiro direcionado a textos e estilos pessoais; 

o segundo, a gêneros; e o terceiro, ao discurso (sobre o qual recai o grande interesse da 

paródia na era pós-moderna, fortemente associada à análise do discurso) – que se 

apresentaram em diferentes momentos histórico-literários, “segundo as características 

literárias, culturais, sociais e históricas de cada período.” (KORKUT, 2005, p.1, trad. livre). 

Para ele, também, variados são os mecanismos por ela empregados:  

 

às vezes ironia e às vezes comédia criada por meio do exagero, eufemismo 
ou incongruência.  Em outras instâncias, a ênfase da paródia pode ser 
quebrar a ilusão criada pelo texto alvo [ou seja, parodiado] por meio de 
estratégias metaficcionais. [...] A atitude da paródia frente ao alvo varia de 
degradação e deboche à admiração respeitosa.  (ibid). 
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Estas duas concepções propostas por Hutcheon e Korkut237 são bastante rendosas para 

esta tese, uma vez que, como já apontado, a presença do Signifyin(g) se manifesta duplamente 

por meio da paródia em Linden Hills:  tanto por meio da releitura do Inferno de Dante (já 

amplamente discutido pela crítica), quanto pela imagem dos suburbs – instituição 

tradicionalmente branca e americana. De formasarcástica, a vida supostamente idílica que um 

determinado grupo de afrodescendentes encontraria em um suburb negro americano é 

colocada em relevo pela autora.   

Organizada e regida por mão forte há gerações, a comunidade negra em Linden Hills 

parece habitar o panóptico de Bentham238 (1787), que não é apenas uma “cela genial e cruel 

na qual os sujeitos colaboram com sua própria submissão, mas, muito além disto, [...] o 

panóptico produz não apenas uma prisão, mas também um deus dentro dela.” (BOZOVIC, 

1995, Introdução, trad. livre) O grande deus abstrato em Linden Hills é o poder, e sua 

personificação, Luther Nedeed, um homem de aparência feia e sombria, cujo domínio 

transcende sua cor, tornando sua presença ameaçadora tanto para negros quanto para brancos 

(NAYLOR, 1985, p.3).   

Para Sandiford (1991), a descrição física de Luther é sintomática de sua deformidade e 

malignidade moral.  Sua presença impõe respeito e submissão, já que cabe somente a ele 

decidir quem pode ou não morar em Linden Hills, seu ousado projeto: “um poder negro real 

                                                

237 Naturalmente, estes dois autores ampliaram significativamente o escopo do estudo da paródia em seus 
respectivos trabalhos, mas, por não ser este o objetivo desta tese, precisei fazer um recorte que se adequasse à 
minha pesquisa.  Para uma abordagem mais abrangente sobre o assunto, sugiro tanto a leitura da tese de Korkut, 
como do livro de Hutcheon, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms (1985).  
238 Jeremy Bentham: filósofo e jurista inglês (1748-1832), líder dos utilitaristas (filósofos radicais que pregavam 
reformas políticas e sociais). Uma de suas obras mais conhecidas é o Panóptico ou A Casa de Inspeção (1787), 
que apresenta uma proposta de local de encarceramento, para qualquer tipo de pessoa que precisasse ser mantida 
“sob inspeção”. O modelo se aplicaria a diferentes locais como presídios, hospitais, hospícios, escolas, entre 
outros (BENTHAM, 1787, Introdução). A grande inovação era que a vigilância seria feita a partir de um local 
central, e os observados não veriam o seu vigilante: “O Panóptico era um edifício em forma de anel, no meio do 
qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel dividia-se em pequenas celas que davam tanto para o 
interior quanto para o exterior. [...] o olhar do vigilante podia atravessar toda a cela; [...] tudo o que o indivíduo 
fazia estava exposto ao olhar de um vigilante que observava através de persianas, de postigos semicerrados de 
modo a poder ver tudo sem que ninguém ao contrário pudesse vê-lo”. (Panóptico). 
Em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1975), o autor faz a mais conhecida releitura do projeto de Bentham. 
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que se perpetuaria além dos Nedeed; crianças tomariam este pedaço de terra e tentariam 

transformá-lo em uma verdadeira arma contra o deus branco.” (NAYLOR, 1985, p.11). 

A vida nos suburbsé marcada pela imposição de comportamentos e até de aparências 

(AUBRY, 2003) e, em Linden Hills, Luther não mede esforços para estabelecer sua ordem: 

“Ele não cultivaria loucos como Nat Turner ou Marcus Garvey239 em Linden Hills – aquilo só 

iria esmagá-los de novo no pó.” (NAYLOR, 1985, p.11). Esse comentário sobre os dois 

ativistas negros sugere o despotismo de seu governo e aponta para o caráter egoísta de sua 

empreitada: é difícil imaginar que ele estivesse de fato interessado em dar alguma dignidade 

aos representantes de seu povo; antes, parece apenas estar usando Linden Hills para exercer 

um poder que jamais alcançaria lá fora, em meio à sociedade branca. Luther e seus 

antecessores agiam “[…] apenas para se impor como indivíduos bem-sucedidos, em vez de 

elevar sua comunidade.” (ENGLES, 2009, p.665). 

Seu status de ‘deus’ é circunscrito àquela comunidade, pois, ainda que tivesse o 

respeito dos brancos, ele sabe que habita um país regido pela classe branca hegemônica. Por 

dependerem de seu favor e aceitação, ou por não enxergarem suas verdadeiras intenções, a 

maioria dos habitantes do local nunca o confronta; ao contrário, submete-se silenciosamente a 

seus ditames. Como o romance apresenta vários personagens, selecionei três deles, cujas 

táticas de alpinismo social mais se destacaram em minha leitura, a fim de apontar para o que 

chamei de primeiro grupo de moradores de Linden Hills: Roxanne, (irmã de Lester), Xavier 

Donnell e Maxwell Smyth, cujos comportamentossão tratadosde forma ácida pela autora.  

RoxanneTilson é uma típica afrodescendente de corpo voluptuoso e presença forte, 

cujo modus vivendi traduz sua intenção de obter sucesso.  Para alcançar seu objetivo – “casar 

                                                

239 Marcus Mosiah Garvey (1887-1940): comunicador, empresário e ativista jamaicano; um dos maiores ativistas 
da causa negra, e líder do movimento de redenção De Volta para a África. (IVANOVICI,  2015). Nat Turner 
(1800-1831) foi um escravo que liderou uma rebelião de escravos e negros livres em 21 de agosto de1831, que 
matou aproximadamente 55 pessoas. O movimento foi sufocado em 48 horas, e seu líder condenado à forca. 
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com um negro, casar bem” –, ela se prepara “com a determinação de uma águia”. (NAYLOR, 

1985, p. 53, trad. livre). Formada em uma importante universidade, e empregada em uma 

agência de publicidade, ela opta por morar com a mãe, pois seu salário não lhe proporcionaria 

endereço melhor que Linden Hills: “[...] como as meninas do escritório disseram, você não 

consegue um marido da Park Avenue com um CEP do Harlem240.”  (NAYLOR, 1985, p.53).

  

 Ao contrário do irmão, a moça não se identifica com a causa negra, apesar de ser 

consciente da situação desfavorável do afrodescendente, mas parece querer distanciar-se de 

suas origens, com o uso frequente de cremes clareadores e alisantes de cabelo (NAYLOR, 

1985, p.5): “Roxanne nega enfaticamente sua negritude ao reprimir aqueles aspectos de si 

mesma que poderiam ser associados a mulheres negras.” (ENGLES, 2009, p.668, trad. livre). 

Um dos grandes pontos de discórdia entre os irmãos é seu relacionamento com Xavier 

Donnell, um proeminente executivo, também morador de Linden Hills, pois Lester vê a 

atitude da irmã como uma tática de alpinismo social, algo que ela não esconde. O que ela não 

percebe, entretanto, é que o homem que escolheu para levá-la ‘para cima’, não a inclui em 

seus planos.  Embora a ame, Xavier não a assume por preconceito – racial, pois ela é negra, e 

social, pois sua família não é rica, e mora no alto, em uma região menos privilegiada de 

Linden Hills: “Xavier Donnell estava se apaixonando por uma mulher negra. Era uma das 

mais apavorantes experiências de sua vida.” (NAYLOR, 1985, p.98, meu grifo). Assim, por 

intermédio deste personagem, Gloria Naylor açoita o preconceito existente entre os próprios 

negros, algo que eles parecem não perceber. Embora tenha cogitado a possibilidade de levar 

                                                

240A preocupação de Roxanne reflete uma realidade no que tange às famílias afro-americanas: “[...] a mais viável 
evidência sugere que a crescente dificuldade de mulheres negras para encontrar um parceiro com estabilidade 
financeira e profissional é o fator que mais contribui para o aumento de famílias matriarcais.” (WILSON, 1987 
apud DARDEN, 1988, p. 567, trad. livre). 
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este relacionamento adiante, Xavier é completamente desencorajado por seu colega de 

trabalho, Maxwell Smyth, a quem praticamente idolatra.  

Maxwell, também negro, não mora em Linden Hills, mas é um outro personagem 

emblemático, de contorno psicológico exagerado, pois leva a extremos as táticas de ascensão 

social.  Ele é um executivo do alto escalão da General Motors, e, assim como Roxanne, é 

cônscio dos entraves impostos à sua raça, e opta por ‘eliminar’ os traços de sua negritude: 

“Até para o mais atento observador, este homem parecia ter feito os próprios elementos 

desaparecerem, conquanto não fosse nada mais do que o truque psicológico que utilizava para 

fazer sua negritude desaparecer” (NAYLOR, 1985, p.102). Até a própria grafia incomum de 

seu sobrenome (Smyth) lhe agrada e confere poder, pois gera reconhecimento por parte dos 

brancos: “Ele saboreava os sentimentos de poder e controle à medida que sua negritude 

diminuía momentaneamente diante de suas faces – um nome banal se transformara em 

extraordinário e levara seu dono a experimentar a mesma transformação.”(NAYLOR, 1985, p. 

103). Diferentemente do protagonista de Ellison, cujo nome – nunca mencionado – é mudado 

em diferentes ocasiões por brancos, a ponto de ser até esquecido por ele, Maxwell se orgulha 

da identidade conquistada e afirmada naquela sociedade.   

Ascender socialmente torna-se sua grande obsessão, a ponto de levá-lo a controlar até 

mesmo sua natureza física: não sua, pois aprendeu a “ajustar seu organismo ao clima”; dorme 

pouquíssimo; raramente faz sexo (por causa das reações corporais “indesejáveis” durante o 

ato) e tem um zelo exacerbado com a alimentação: “Em suma, sua vida inteira transformou-se 

em uma corrida racial contra a natureza – e estava vencendo.” (NAYLOR, 1985, p.104-105).  

Sua ambição, entretanto, não era ser branco, mas transcender a cor: “[...] Ele achava bizarros 

os comentários de que estava tentando ser branco.  [Isto] era a ideia mais distante de sua 

mente, já que gastava todos os seus momentos tentando não ter cor alguma”. (NAYLOR, 

1985, p.105-106, meus grifos). Contudo, segundo Engles (2009, p.671), quanto mais tentava 
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afastar-se de sua raça, mais era percebido como seu representante: “Maxwell não percebe que, 

ao empreender seu esforço super-humano como um profissional negro em um ambiente 

predominantemente branco, monitorando cada movimento, ele está, de fato, respondendo 

diretamente às percepções de sua negritude” (trad. livre).  Sua conduta é mais um alerta de 

Naylor: ao anular sua negritude, ele estava na verdade, anulando sua própria humanidade.   

 Roxanne, Xavier e Maxwell têm uma visão muito clara sobre as limitações impostas à 

sua raça e tentam sobrepujá-las, para obter o acesso às prerrogativas histórica, cultural e 

socialmente inerentes aos brancos.  Todavia, sem perceber, suas táticas os afastam de sua 

essência, e consequentemente, de uma vida verdadeiramente realizada.  

O segundo grupo é composto de personagens que, embora se submetam a permanecer 

no local, questionam o poder estabelecido em Linden Hills: três mulheres – cujas trajetórias e 

motivos são bastante distintos – Mama Tilson, Laurel, e Willa (já analisada no Capítulo 2 

desta tese); e de forma menos incisiva, o Reverendo Hollis, o desacreditado e decadente 

pregador da igreja local.  

Michael Hollis é o pastor presidente da Sinai BaptistChurch, a única da comunidade. 

Doente, sua vida é o retrato da decadência: tornara-se alcoólatra após divorciar-se de Marie, 

que não suportou suas traições; seu ministério, que era a “sua vida”, (NAYLOR, 1985, p. 

163), agora estava acabado.  O reverendo sabe da aversão que Luther Nedeed sente por ele, e 

a recíproca é verdadeira.  Consciente de que o tirano precisa dele “tanto quanto o resto” 

(NAYLOR, 1985, p.165), ele o desafia de forma sutil, até mesmo ao escolher o número de sua 

residência – 000, que, segundo ele, é OOO, uma representação da Triunidade, 

Pai/Filho/Espírito Santo (NAYLOR, 1985, p.169). 

O personagem é mais uma imagem do declínio moral e espiritual que dominava aquela 

comunidade; sua vida é solitária e infrutífera; embora conheça e pregue a Palavra, não vive 

segundo seus preceitos; ao contrário, submete-se a suas inclinações carnais: “O arcanjo 
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Michael (Miguel) luta pelos israelitas; o Michael de Naylor não é um anjo, e defende seus 

próprios desejos e apetites sexuais.” (MOORE, 2000, p.1422, trad. livre).Essa permanência 

em Linden Hills não poderia ser contestada por Luther, já que a Igreja era a responsável pelo 

pagamento de sua hipoteca; assim, ele poderia viver ali “por mil anos e um dia. [...] Deixe-o 

ficar por aí sentindo-se superior e poderoso porque lhes dera uma caixa para morar e uma para 

morrer. [...] Luther Nedeed podia sentir-se o Ômega, mas o Reverendo Michael Hollis era o 

Alfa241.” (NAYLOR, 1985, p. 165). Assim, embora reconheça o mal do lugar, este 

personagem opta por continuar morando ali, levando uma vida de hipocrisia, e, ainda que não 

admita, de submissão.   

Como dono de Linden Hills, Luther decide não apenas o acesso, mas a permanência de 

quem quisesse em sua comunidade. Locatários vistos como indesejáveis eram ludibriados ou 

removidos pela compra de sua propriedade (NAYLOR, 1985, p.12).  Entretanto, livrar-se de 

GrandmaTilson e sua família é uma tarefa que ele não consegue realizar.  Ela era uma mulher 

forte e consciente disso, e, ao contrário dos demais, sempre fitava sem medo os olhos dos 

Nedeed, pois “gostava do que via sobre si mesma nos seus olhos sem fundo” (NAYLOR, 

1985, p.13).A sua luta tem um caráter solitário, uma vez que não está empunhando armas pela 

causa negra, mas por si e sua família, por algo que lhe pertencia, e do qual não abriria mão. 

Entretanto, a anciã tem olhos iluminados e enxerga além das aparências, pois reconhece o 

preço que muitos de seus irmãos estão pagando pela submissão a Luther em troca da 

manutenção de seu status. Segundo Sandiford (1991), esta personagem é a única a se opor à 

autoridade patriarcal que personifica a vilania em Linden Hills.  Com o devido respeito à sua 

leitura, amplio sua proposta, por entender que mais duas mulheres o fazem, cada uma a seu 

modo: Laurel Dumont e Willa, a primeira-dama de Linden Hills. 

                                                

241 Referência à primeira e última letras do alfabeto grego (α/ Ω) que, na Bíblia, representam a eternidade e 
soberania de Jesus, como descrito em Apocalipse 22:13: “Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o 
Princípio e o Fim”.  
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Laurel confronta Luther mas, ao contrário de Mama Tilson, não sai vencedora, pois 

vendera sua alma e fizera escolhas que a levaram literalmente para o fim.  Uma parte de sua 

vida se passa no interior da Geórgia, na casa de sua avó, onde há uma “tradição acolhedora de 

comunidade, da qual sua avó é uma representante” (ENGLES, p. 673, trad. livre).  Entretanto, 

com o tempo, a jovem sai de lá, afasta-se de suas origens e torna-se uma executiva rica e 

aparentemente forte, que alcançou o ápice de sua carreira, tornando-se “a mulher mais 

poderosa na IBM.” (NAYLOR, 1985, p.228).O seu casamento com um promotor público 

negro também tem ‘a marca do sucesso’. Contudo, o casal rico e aparentemente perfeito tem 

tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não consegue construir um lar; sua relação 

desmorona sob o peso das demandas profissionais. O abismo vai se construindo aos poucos e, 

quando percebe, já é tarde demais; ela se aprisionara em um “castelo Tudor, em um inferno 

psicológico” (MOORE, 2000, p. 1425, trad. livre).  Laurel se dá conta dos grandes erros que 

cometera em sua vida, mas entende que não há mais como repará-los: 

 

[…] ela perdera muito tempo […] na seção de negócios do New York Times 
[…]. Talvez, se pelo menos uma vez, ela tivesse sido reprovada em um 
curso, perdido uma conexão aérea, ou brilhado menos nas festas de Howard, 
teria tido tempo para pensar sobre quem era e o que realmente queria, mas 
isto nunca aconteceu.  (NAYLOR, 1985, p. 228). 

  

No dia de Natal, após uma discussão com Luther, a mulher entra em colapso quando se dá 

conta de que, apesar de sua condição financeira privilegiada, sendo divorciada, não poderia 

permanecer ali.  Laurel comete suicídio, lançando-se em sua piscina vazia – para ela, a única 

saída para a vida sem propósito pela qual optara: “A Laurel de Naylor não é vitoriosa e não 

encontra paz; é derrotada e destruída pelo sucesso corporativo e um casamento sem amor.” 

(MOORE, 2000, p.1424, trad. livre). 

Engles (2009) comenta a ironia proposta por Naylor: os habitantes de Linden Hills 

(em sua maioria) anseiam pela descida geográfica às partes mais baixas da comunidade, 
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entendida como um grande prestígio, mas eles estão, na verdade, descendo rumo a um abismo 

sem volta: “Naylor sugere que os moradores das ruas mais baixas de Linden Hills se 

reprimiram tanto que estão fora do alcance da regeneração.” (ENGLES, 2009, p. 674, trad. 

livre); e, assim como os pecadores dos níveis mais baixos do Inferno, suas punições são 

piores.  Afastar-se de suas raízes e ascender socialmente da forma como fez custaram a Laurel 

muito mais que a felicidade; ao vender seu “espelho de prata”, ela negociou, em última 

análise, a própria vida.  

Em Linden Hills, os habitantes abastados são submetidos a regras absolutamente 

rígidas, conduzidos por um déspota, cuja autoridade é raramente confrontada. As palavras de 

Mama Tilson e Laurel, as primeiras a confrontar o tirano, pavimentam o caminho para a ação 

final e libertadora de Willa.  Entretanto, a maioria dos moradores sequer pensa em desafiar o 

status quo, e se deixa conduzir pelo sistema (deliberada ou inconscientemente); outros, como 

Ruth, seu marido Norman, Lester e Willie, a quem incluí no terceiro grupo,  não o 

confrontam, mas entendem a dimensão do perigo a que seus pares estão expostos, e lançam 

mão de uma tática diferente para não serem corrompidos; eles “metaforizaram a ordem 

dominante” (CERTEAU, 2014, p.89), com seu olhar atento sobre a realidade que impera em 

Linden Hills, que os leva a uma oposição absolutamente distinta. 

 

3.5.3 O INFERNO VISTO DE FORA 

 

 No início do romance, a autora expõe a aura de glamour e sedução que envolve 

Linden Hills, o suburbquenão era negro, mas “de sucesso”, como observado por seu dono 

(NAYLOR, 1985, p.15-18). Contudo, é ele mesmo que comenta a inocência dos estultos 

candidatos a moradores que anualmente enviavam fichas de inscrição para sua imobiliária, na 

expectativa de serem aceitos na comunidade: 
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Os únicos que pareciam não saber o que estava acontecendo em Linden Hills 
eram os milhares de negros que lhe enviavam suas inscrições anualmente. 
[...] ele deixaria os tolos continuarem chegando.  [...] ele acolhia aqueles que 
pensavam ter convicções e profundos laços com seu passado, porque então 
ele teria o prazer de assistir a seu assombro [...] à medida que descessem.  
(NAYLOR, 1985, p.17). 

 

Seu nefasto objetivo era controlar vidas incautas e ver sua destruição. Como a serpente 

no livro de Gênesis (Cap. 3), ele faz uma enganosa oferta de independência e sucesso, que 

leva, em última análise, à morte, seja ela física, espiritual ou moral.   

Todavia, nem todos são seduzidos: atentos à realidade perniciosa e subliminar que 

permeia Linden Hills, Norman e Ruth Anderson decidem viver fora de lá.  Ela, na verdade, 

faz o caminho inverso dos demais habitantes da comunidade, pois, em seu primeiro 

casamento, vivera na FifthCrescent Drive, de onde saiu após se divorciar.  Ao casar-se com 

Norman, um negro pobre, que tem uma estranha doença psíquica (pinks), vai morar em 

Wayne Avenue, na comunidade pobre de Putney Wayne. O casal leva uma vida praticamente 

miserável, já que, devido aos frequentes ataques de sua doença, o homem não se fixa em 

empregos e, no auge das crises, ataca tanto a si próprio quanto sua casa.  A natureza exata 

desta doença não fica clara no livro, mas Fowler (1996), propõe que Naylor a utiliza como 

uma imagem para a destruição que o materialismo e o apego aos valores dos brancos podem 

trazer à vida dos afro-americanos: 

 

A doença de Norman Anderson expressa o materialismo entrando na vida do 
casal, que Norman imediatamente reconhece como uma ameaça a seu 
próprio ser e casamento, que ele preserva destruindo as posses materiais que 
ele e Ruth adquiriram.  Ospinkssão um tropo expressivo da doença 
subjacente ao apego dos afro-americanos a valores brancos. (FOWLER, 
1996 apud ENGLES, 2009, p.667, trad. livre). 

  

A condição do casal chega a ser motivo de chacota onde moram, mas, o que as pessoas 

não percebem, é que, apesar de suas limitações, perdas e conflitos, os dois conseguiram 
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construir um lar. Lar este não firmado em bens materiais, mas no compromisso e amor que 

um devota ao outro; a realidade que Laurel demorou tanto a perceber é evidente para Ruth e 

seu marido ‘louco’.  Atentos a isso, eles se distanciam e observam, juntamente com seus 

amigos Lester e Willie, a destruição em Linden Hills.  

 Em uma conversa entre os rapazes e os Normans, surgem mais indicações242 da 

realidade que subjaz a Linden Hills.  Quando Norman fala sobre sua intenção de inscrever-se 

para obter uma casa na comunidade abastada, Ruth deixa claro que jamais retornaria para lá, 

no que é apoiada por Lester:  

 

“Você sabe, onde quer que você vá, eu topo – [...] mas nunca mais voltarei 
para lá.  Eu já tive aquela vida, Norm, durou seis meses. Aquele povo 
simplesmente não é real.” 
“É verdade. [...], eles são o bando dos negros mais tristes que você jamais 
vai querer encontrar.  Eles comem, dormem, e respiram por uma coisa – 
chegar lá. E chegar onde?” 
“No topo.  Todos querem se realizar lá.” 
“Sim, Lester disse, “e no topo significa para baixo [...]. Não é uma loucura?” 
(NAYLOR, 1985, p. 39). 

 

Na cerimônia de casamento fraudulento de Winston Alcott, nada escapa ao olhar dos 

jovens, inclusive a expressão congelada do noivo, jovem advogado homossexual. Em parte, 

devido à imposição de seu pai, em parte por causa de sua própria ambição, Winston abre mão 

de seu parceiro para casar-se com uma mulher. Todos celebram, mas sua tristeza fica evidente 

aos olhos de Willie. 

No velório de Lycentia Parker, os rapazes observam, assim como em seu encontro 

com Xavier e Maxwell, o discurso preconceituoso dos habitantes de Linden Hills, além da 

pesada atmosfera de hipocrisia que paira ali, a começar pelo viúvo, que estava “bancando o 

marido enlutado” (NAYLOR, 1985, p.130), mas que mantinha um relacionamento 

                                                

242 Na verdade, as pistas de que o lugar não é o que parece são apresentadas desde o início do romance, inclusive 
pelo próprio Luther, como já mencionado. Entretanto, com os Andersons, e, principalmente, sob o olhar de 
Lester e Willie, elas recebem um outro matiz. 
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extraconjugal.  Um dos convidados menciona o empenho de Lycentia contra a construção de 

moradias populares em Putney Wayne, projeto execrado pela maioria dos moradores de 

Linden Hills: 

 

“[...] Então, nós temos um exército deles [...]. Praticamente em nosso 
quintal. Portanto, pode dar adeus à segurança de suas ruas.” [...] 
 “Sim, ou então o próximo acontecimento seria vê-los chegando em casa 
com drogas e facas.” [...]  
“Lycentia passou seus últimos dias trabalhando naquela petição. Ela sempre 
me dizia, ‘Chester, farei de tudo que estiver a meu alcance para manter 
aqueles negros imundos longe da nossa comunidade’. [...]” (NAYLOR, 
1985, p. 132-133; p. 135). 

 

Nos seis dias de sua empreitada, Willie e Lester vivenciaram muitas experiências, 

conheceram pessoas e suas dores, e, finalmente, testemunharam o fim de um império. Ainda 

perplexo, Willie tem dificuldade de absorver o impacto de tudo o que viu e viveu ali, mas, 

como era versado nas palavras, verbaliza sua percepção, sintetizando o lado obscuro e 

hipócrita daquela comunidade: “Um casamento que parecia um funeral, e um funeral que 

parecia um casamento” (NAYLOR, 1985, p.274). 

Para Beuka (2004, p.1), O Show de Truman243 apresenta uma instigante metáfora 

dossuburbs americanos como um cenário de prisão e controle; uma “distopia americana”. 

(trad. livre)  Tomo por empréstimo sua observação e a estendo a Linden Hills: criado para ser 

um ícone de sucesso afro-americano, um éden de negros bem-sucedidos, Linden Hills torna-

se, imperceptivelmente (à exceção de uns poucos), um grande panóptico, onde vidas são 

controladas e vigiadas; destinos e escolhas traçados por um poder que a maioria não ousa 

questionar.  Em seu romance, Gloria Naylor ressignifica questões sérias e atuais como 

racismo, preconceito social, religião e gênero, tendo como pano de fundo o véu da cor, 

postulado por Du Bois (2006), advertindo sobre o perigo da anulação de identidade e adoção 

                                                

243The Truman Show – dirigido por Peter Weir, 1998, que teve Jim Carrey como protagonista, é mais uma das 
grandes produções cinematográficas sobre os suburbs americanos. 
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de um estilo de vida a qualquer preço. Em troca de um prestígio que não conseguem alcançar 

no mundo lá fora, e desejosos de pertencer a um tipo de comunidade tradicionalmente branca, 

que nunca lhes abrira as portas, os afro-americanos do romance de Gloria Naylor vivem em 

um claustro existencial que muitos sequer percebem.  Mas, afinal, eles ‘chegaram lá’... 

O Signifyin(g) é presença marcante e multifacetada no romance e, como procurei 

mostrar em minha leitura, ao ressignificar, por meio da paródia, os suburbs americanos, 

Gloria Naylor salientou o destino a que se condenaram os moradores de Linden Hills, quando 

trocaram “correntes de ferro por correntes de ouro” (NAYLOR, 1985, p.12), optando pela 

submissão ao poder que lhes garantiria o acesso ao estilo de vida que almejavam, e que lhes 

privou de amor, felicidade e a da própria vida.  Alguns, tão seduzidos pelo glamour de sua 

utópica comunidade, estabelecem uma alteridade dentro da alteridade: negros ricos são 

diferentes de negros pobres, ainda que uma herança racial tente lhes dizer que são iguais; 

assim, em Linden Hills, ‘nós’ somos diferentes ‘deles’.  

Em última análise, ao parodiar a sonhada vida nos suburbs, Gloria Naylor confronta o 

afastamento da essência e a anulação do senso de pertencimento à comunidade negra que 

contaminou os habitantes de sua comunidade, e adverte que, assim agindo, eles se 

distanciaram do pretendido paraíso e desceram ao inferno.  Neste sentido, o romance 

identifica-se com a paródia moderna (HUTCHEON, 1978, p. 208), que apresenta um 

contraste consciente ao incorporar elementos de um texto ou grupo de convenções existentes, 

em que o resultado é “transformar a paródia em uma crítica literária”.   
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3.6 O encarceramentoàsavessas – The Man in My Basement 

 

The colonial condition chained the coloniser and the 
colonised into an implacable dependence, moulded their 

respective characters and dictated their conduct.  
(MEMMI, 1965/2003, p. 5). 

  

Charles, o protagonista de The Man in MyBasement,sai de um total distanciamento de 

sua essência e das questões afetas à sua raça e, conquanto não se torne um ativista da causa, 

amadurece e lança um olhar iluminado sobre o mundo que o cerca.  Como já visto nos 

capítulos anteriores desta tese, esta transformação surge, surpreendentemente, a partir de seu 

envolvimento com o misterioso Bennet/Tamal, o homem branco que aluga o porão de sua 

casa, para expurgar seus crimes contra a humanidade.  Sem desconfiar, Charles desceria ao 

porão de sua casa como carcereiro de um homem branco assumidamente culpado de 

inimagináveis crimes.   

Sublocar cômodos em uma residência é prática cotidiana e corriqueira em muitos 

lugares; o que foge ao padrão, entretanto, é a utilização voluntária e punitiva de tal cômodo 

como uma cela de prisão.  Assim, mais do que a simples locação do cômodo de uma casa, o 

autor se apropria do porão novamente, e o ressignifica – desta vez, como a prisão onde um 

poderoso branco é vigiado por um negro falido, em uma manifesta utilização do Signifyin(g); 

some-se a isto o fato de os dois personagens se engajarem em jogos retóricos que, como já 

visto neste capítulo, fazem parte desta tradição discursiva, como apontado por Gates (1988). 

Quando Anniston Bennet chega à casa de Charles com a proposta de alugar seu porão, 

embora pareça estar fazendo um pedido, logo fica claro que o desejo do homem branco seria 

realizado – seu tom assertivo e, acima de tudo, o levantamento de informações confidenciais e 

vexatórias da vida de Charles, somados à grande quantia de dinheiro  envolvida no negócio, 

levam o protagonista a ceder à vontade do homem branco cujos “profundos olhos azuis” o 
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confrontavam sempre.  Antes de sua chegada, Bennet envia a Charles o material de que 

precisaria em seu retiro (livros, roupas, e uma caixa com instruções para a construção da cela, 

onde ficaria, literalmente, encarcerado) que, dada sua excentricidade, parece ao rapaz “um 

acampamento de verão para um adulto esfacelado” (MOSLEY, 2004, p.112). 

O rapaz decide entrar na cela que ele mesmo montara, onde adormece, e acorda 

desorientado, por experimentar uma realidade desconhecida que o apavorou: “a experiência 

do encarceramento.” (MOSLEY, 2004, p.105-107). Com efeito, segundo Sharma (2014), nos 

Estados Unidos a prisão está ligada, até certo ponto, à cor da pele, e sua imagem remete à 

escravidão: “enquanto o aspecto do encarceramento é, de fato, central para a instituição 

histórica da escravidão e suas narrativas, também é central hoje para o sistema de justiça 

criminal244.” (SHARMA, 2014, p.662, trad. livre). Assim, ao adentrar a cela, o protagonista 

reabre um subarquivo sombrio da escravidão – a imagem fantasmática do fim da liberdade.  

Embora retome este arquivo recorrente na memória afrodescendente, Mosley o “repete 

de maneira diferente” (GATES, 1988, p. 51, trad. livre), ao propor que o encarceramento, 

desta vez, seria vivido por um homem branco, sob a guarda de um negro.  A partir de então, 

um contínuo (e, por vezes, subliminar) enfrentamento discursivo – em minha leitura, o 

aspecto fundamental do contato dos dois homens naquele porão – vai se desenrolar; um jogo 

retórico, que definirá sua interação durante todo o tempo, pois “falar é um uso da língua, uma 

operação sobre ela.” (CERTEAU, 2014, p.91). 

Neste sentido, entendo que Mosley emprega mais um aspecto do Signifyin(g), ao 

apresentar uma versão elaborada e ressignificada dos jogos retóricos afro-americanos, como o 

dozens, “o mais conhecido modo de significação” (GATES, 1988, p.99, trad. livre), 

                                                

244 Wacquant (2001) aponta quatro instituições que agiram/agem para “conter” o afro-americano: a escravidão, 
as Leis Jim Crow, o gueto urbano e o sistema penitenciário (WACQUANT, 2001 apud SHARMA, 2004, p. 663, 
trad. livre).  
Como já apontado nesta tese, o núcleo familiar de uma grande parte da população afro-americana sofre com 
desajustes de diferentes ordens, o que, certamente, leva suas gerações a uma condição de traumas e 
consequências – como a prisão – que se repetem ad infinitum.   
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reapropriado não como um confronto verbal entre dois jovens negros, mas entre um branco, 

acostumado ao poder, que precisa se esforçar para manter-se subserviente (afinal, chegara até 

ali por vontade própria) e um negro, que, embora não encarne, como o Homem Invisível, a 

imagem do afro-americano oprimido, conhece suas limitações no sistema e sabe que precisa 

se impor naquele contexto: “o discurso do [sujeito] pós-colonial, é consequentemente, 

apoiado em uma luta por poder” (ASHCROFT et alii, 2002, p. 165, trad. livre). Quer por 

motivos meramente pessoais, quer sociais/raciais, o protagonista entende a necessidade de 

assegurar seu controle;  o que se processa, então, é uma alternância de poder, “instáveis 

posicionamentos de sujeitos245” (BHABA, 1994, p.70, trad. livre), nos quais ora o branco, ora 

o negro dominarão o discurso e as circunstâncias.  

Como já abordado, Gates (1988) postula que engajar-se em jogos retóricos implica 

empregar o Signifyin(g), aprendido e praticado desde a infância entre os afro-americanos 

(principalmente os do sexo masculino), e impregnado por um forte aspecto sócio-cultural. O 

dozens, por exemplo, reflete as demandas psicossociais do jovem negro, normalmente o de 

classe mais baixa, cujo núcleo familiar está, muitas vezes, sob a tutela da mãe; ele cresce em 

um sistema matriarcal, recebendo pouca ou nenhuma tutoria de uma figura masculina246,  

 

assim, suas ideias de masculinidade aparecem vagarosamente [...].  A vida 
do menino é um amontoado de oposições. [...] Seus elos emocionais são 
todos com a mãe, mas como homem ele precisa buscar sua identidade 
masculina. [...] [Por isso, ele frequentemente recorre à] aparente segurança 
da vida na gangue, na qual a masculinidade pode ser abertamente expressa.” 
(ABRAHAMS, 1962, p.213-214, trad. livre).     

 

                                                

245 Segundo Bhaba (1994), fatores como classe e gênero, entre outros, exercem influência direta sobre o 
posicionamento dos sujeitos dentro do discurso colonial, algo que se verifica em Linden Hills, por exemplo, com 
a posição de poder ocupada por Luther diante dos moradores de sua comunidade.  
246 O autor não minimiza, de forma alguma, o papel da mulher na criação dos filhos; apenas aponta para as 
consequências de uma criação sem a presença da figura masculina (obviamente, de um pai que exerça sua função 
de forma adequada e satisfatória no seio de sua família).  Entendo que esta é uma questão  atual,  bastante 
complexa e controversa, mas, como não é o foco de minha pesquisa, não será desenvolvida aqui.   
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Esta observação de Abrahams retrata a condição do protagonista de Mosley: como visto 

no Capítulo 2 desta tese, o rapaz crescera sem a presença do pai, sob os cuidados de uma mãe 

aparentemente superprotetora (cuja criação, provavelmente, cooperou para torná-lo um bom 

vivant), e do tio idoso cuja postura sempre crítica e desdenhosa contribuiu para a formação de 

um jovem inseguro e ressentido.   A restauração de sua autoestima vem, estranhamente, por 

meio do confronto com o homem branco, que se lhe torna o referencial masculino até então 

ausente de sua vida. De fato, como sugerido por Pollak (1992), 

 

ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de negociação, 
de transformação em função dos outros.  A construção da identidade é um 
fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos 
critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz 
por meio da negociação direta com outros. (p. 204, meus grifos). 

 

Um texto antigo, mas ainda intrigante sobre a prática do dozens, é o artigo “The 

dozens: dialectofinsult”, de John Dollard (1939), que apresenta os resultados de sua pesquisa 

sobre a ocorrência deste jogo retórico em diferentes regiões (centros urbanos e localidades 

rurais), faixas etárias e classes sociais.  Para o pesquisador, esta prática é marcada pela 

agressividade, e se configura em um “padrão interativo de insultos entre os negros 

americanos” (DOLLARD, 1939, p.4, trad. livre). Uma das hipóteses levantada por ele é que a 

frustração social seria o motivo propulsor desta agressividade entre os negros.247  Embora o 

dozens seja praticado em diferentes faixas etárias, o estudo de Dollard apontou que os adultos 

não recorrem tanto à rima (quanto crianças e adolescentes), mas a insultos improvisados e 

xingamentos248, “mais grosseiros e diretos em sua expressão”, que normalmente atingem o 

adversário “em seu ponto mais fraco.” (ibid, p. 14;8, trad. livre).  

                                                

247 Dollard (1939) propõe que embora sejam oprimidos pela sociedade branca, a agressividade no dozens é 
dirigida aos próprios negros, provavelmente, como uma maneira de expurgar suas frustrações. 
248 O pesquisador classifica o dozens de duas formas: clean dozens, que não envolve xingamentos, masinsultos e 
comentários sobre a inferioridade e covardia do oponente (ou de seus familiares); e dirty dozens, que envolve 
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Na contramão da proposta de Dollard está AmuzieChimezie (1976, p. 401), para quem 

“uma contínua interpretação equivocada” (trad. livre) tem marcado a prática do dozens, a 

começar por sua origem – para ele, africana, e não estadunidense249 -, com um formato 

provavelmente distinto do que se pratica atualmente.  Ele define o jogo como uma “disputa 

entre dois competidores, na presença de uma plateia entusiasmada, que tentam superar o 

oponente lançando calúnias250 mútuas, ou sobre seus familiares e, notadamente, sobre a mãe. 

[...]” O objetivo do jogo seria, tanto na África quanto nos Estados Unidos, ver quem lança a 

mensagem “mais depreciativa e, consequentemente, mais jocosamente ofensiva contra o 

outro” (CHIMEZIE, 1976, p.401, p. 418, trad. livre); ou seja, um duelo verbal. 

Um dos pontos de maior dissonância entre Chimezie e Dollard é o fato de este atrelar a 

agressividade do afro-americano, refletida no dozens à sua frustração na sociedade 

estadunidense.  Chimezie, por sua vez, julga esta hipótese uma falácia, uma vez que, para ele, 

o jogo originou-se na África, em um tempo anterior à dominação branca. Sob sua perspectiva, 

teorias como as de Dollard (e até a de Abrahams) são “muito rasas para serem levadas a 

sério”, e, dada a importância sociocultural do dozens, seria necessário “pesquisar culturas 

africanas para entender a função arquetípica do jogo.”  (CHIMEZIE, 1976, p. 410, p. 418, 

trad. livre). 

  Optei por desenvolver um pouco mais a discussão sobre o dozens nesta seção, pois, 

como já pontuado, entendo que Walter Mosley utilizou-se do Signifiyin(g) tanto ao criar um 

encarceramento às avessas no porão de Charles, quanto ao inserir neste contexto – ainda que 

de forma sutil – a prática improvável daquele jogo retórico entre dois homens de realidades 

                                                                                                                                                   

acusações sobre o comportamento sexual (adultério, por exemplo) do oponente (ou seus familiares mais 
próximos, normalmente, a mãe).  
249 Por não ser esta uma informação essencial para esta pesquisa, optei por não ampliá-la.   
250 Embora reconheça a possibilidade do uso de palavrões na prática do dozens, Chimezie descarta a 
classificação dirty/clean (sujo/limpo) proposta por determinados pesquisadores (DOLLARD, 1939; ELTON, 
1950), para evitar a “irritante intromissão da atitude puritana eurocêntrica em relação às questões sexuais” 
(CHIMEZIE, 1976, p. 401); daí sua opção pelas expressões sexual/não sexual para substituir o uso de 
dirty/clean, respectivamente.   
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tão díspares: “o significado não reside na língua em si, mas [...] tem um caráter material 

produzido pela posição da língua como um significante no embate social, político e cultural.” 

(ASHCROFT et alii, 2002, p. 169, trad. livre). Nesse sentido, entendo como válida a 

observação de que, naquele contexto, o que se passa de fato, é um jogo racializado entre 

masculinidades, que aponta para a histórica tentativa do homem branco de emascular o negro 

(cf. Capítulo 2 desta tese).  Assim como, em uma disputa do dozens, ser vencido no embate 

verbal significava desaprovação e humilhação, Charles se mostra resoluto a não querer ser 

manipulado e emprega sutis táticas para garantir seu controle sobre a interação com Bennet; 

entretanto, este domínio será posto à prova várias vezes ao longo do romance.   

As revelações de Bennet sobre o objetivo de sua reclusão, a natureza de seus crimes e 

o impacto que eles exercem sobre Charles, como já discutido, tecem o fio da relação 

complexa que seria ali desenvolvida. O branco influente faz-se refém do negro de existência 

inexpressiva, mas, paradoxalmente, ambos experimentarão sensações de medo, raiva, 

ressentimento, e também empatia, um pelo outro.  Embora Bennet entre ali para fazer ummea 

culpa, e encarne o poder imperialista, Mosley não esconde as imperfeições do afro-americano 

sob a bandeira de uma inocência inquestionável. Ao contrário, ao apontar para os desvios no 

caráter de Charles, o autor critica, de forma subliminar (menos incisiva que Ellison e Naylor, 

em minha leitura), a postura do próprio negro diante de seu povo. Quando conversa com 

Bennet sobre o cadeado que lacra sua cela, o protagonista se angustia com o significado do 

objeto, ao mesmo tempo em que se recorda de que um primo distante participara do mal 

imputado ao povo africano, pois era “um traficante de escravos, vendendo corpos negros nos 

cais de Nova York de um navio chamado Dahomey251” (MOSLEY, 2004, p.125). 

                                                

251 O nome do navio refere-se ao reino africano Daomé, situado na parte ocidental do continente (onde se 
localiza Benim atualmente), que floresceu nos XVIII e XIX, em grande parte, devido ao tráfico de escravos.  
(Disponível em: https://www.britannica.com/place/Dahomey-historical-kingdom-Africa). 
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A prisão de Bennet não atormenta apenas a ele; Charles está bastante incomodado, 

mas faz o possível para não demonstrar fraqueza diante do homem que, mesmo preso, ainda o 

assusta: “De fato, o medo começou quando a tranca se fechou.  Ele era poderoso por causa de 

sua impotência. E eu estava em perigo” (MOSLEY, 2004, p.128). A fala do protagonista 

denota sua incapacidade de administrar uma situação tão inusitada quanto perigosa: ainda que 

não apreenda o momento de forma consciente, uma antiga ordem social estava sendo desfeita 

ali no porão de sua casa,  algo para o qual ele, definitivamente,  não estava preparado; mesmo 

inconscientemente, pairava sobre ele a sombra da escravidão, na qual negros foram cativos de 

brancos, e não ao contrário. Como abordado no Capítulo 1 desta tese, este tipo de recordação, 

decisivo para a reconstrução identitária do protagonista, “pode passar pela ab-reação252 de 

lembranças dolorosas ou traumáticas, previamente censuradas ou mascaradas pelas 

lembranças impelidas ou lembranças indiferentes”(CANDAU, 2011, p.64-65, grifos do 

autor). 

Por sentir-se constantemente ameaçado, Charles lança mão de diferentes táticas, que 

se configuram em “[...] uma resposta a fenômenos ocidentais predatórios” (MORRISON, 

1993 apud GILROY, 2012, p. 412)253, para assegurar seu controle. Após a primeira noite do 

encarceramento de Bennet, por exemplo, o rapaz desce ao porão e vê uma bandeja com a 

louça suja do jantar do homem, que ele deveria lavar “como um criado, um mordomo fazendo 

o trabalho sujo de seu amo por ele.” (MOSLEY, 2004, p. 130). Imediatamente, ele liga uma 

mangueira na pia, a fim de que o próprio Bennet pudesse lavar sua louça.  Quando o homem 

branco lhe sugere que a cela ficasse destrancada a fim de que pudesse pegar seus livros, 

Charles é firme, ainda que se mostre inquieto com a situação:  

 

                                                

252 “Descarga emocional que acompanha um afeto até então recalcado na consciência.” (CANDAU, 2011, p.65). 
253 Entrevista com Toni Morrison, publicada como Living Memory: Meeeting Toni Morrison”, em Paul Gilroy, 
Small Acts (Londres: Serpent’s Tail, 1993.p. 175-182). 
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“A única razão para aquela porta ser destrancada”, eu disse, “é quando você  
tirar seu rabo daqui.” 
“Você parece irritado, sr. Dodd-Blakey.” 
“Não é irritado,” eu disse. “É que tudo...tudo isso é muito esquisito.” 
“O quê?” 
“Você”, eu disse, “nesta cela trancado, e eu atuando como uma espécie de 
carcereiro e mordomo, tudo junto no mesmo pacote”.  (MOSLEY, 2004, 
p.130-131). 

 

 Experimentar aquele mundo caótico é algo que gera desassossego no rapaz, e 

necessidade de reafirmação de seu poder – ainda que o próprio prisioneiro justifique o motivo 

de sua punição repetidas vezes: 

 

“Por que aqui, sr. Bennet? Por que minha casa?” 
“Há muitas reivindicações na África, Charles. Diamantes e petróleo, trabalho 
escravo [...].  Eles têm facções tribais e colonizadores. Em suma, as ruas são 
pavimentadas com ouro254.” 
“Minha casa não é na África.” 
“Mas você é negro.  Você vem de lá. Eu preciso de uma face negra olhando 
para mim. Nenhum homem branco tem este direito.” [...] 
“Você está fazendo algum tipo de jogo comigo?” 
“Não, Charles. Estou simplesmente executando uma punição. Um 
arrependimento.” 
“Você não me parece estar sofrendo.” 
“Você não saberia”, ele disse. [...] “Posso ler Alexandria Quartet?”255 [...] 
“Não. Hoje à noite serão luzes apagadas e sem livros.” 
Um espasmo torceu a face de Bennet por um momento.  [...] Mas eu achei 
que minha rispidez repentina assustou o assassino arrogante. Eu sei que ele 
tinha medo de ficar trancado e do escuro. (MOSLEY, 2004, p. 173-175, 
meus grifos). 

 

Mosley ressignifica o mito do negro que não sabe se conduzir – como visto 

emdiferentes momentos no Homem invisível, que era, na maior parte do tempo, guiado por 

outras vozes – ao apresentar um protagonista imaturo e desvinculado de questões 

sociais/raciais que, inesperadamente, precisa assumir o controle de sua vida, e da vida de um 

homem branco, tão misterioso quanto rico e poderoso.  A mediocridade e letargia da vida do 

                                                

254 Neste sentido, a África “serviu e sofreu.” (PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ, 1998, p. 173, trad. livre). 
255Tetralogia deAlexander Durrell, escrita entre 1957 e 1960, que descreve uma série de eventos em Alexandria 
antes e durante a II Guerra Mundial. (Disponível em: https://www.britannica.com/topic/The-Alexandria-
Quartet). 
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rapaz são abaladas com a presença, ao mesmo tempo, poderosa e circunstancialmente 

fragilizada, de Anniston Bennet, “um farol invisível pulsante, [...], uma criança que precisava 

de atenção.” (MOSLEY, 2004, p.133). Esta “criança”, entretanto, confronta Charles sempre 

que se sente lesada: 

 

“Onde você esteve?” Anniston Bennet gritou quando retornei para a cela por 
volta das 10:00 naquela noite. [...] “Você não pode me deixar aqui embaixo 
o dia inteiro sem comida”, Anniston disse num tom irado mas brando. 
“Você quer sair?” Perguntei.  “Você pode sair a qualquer momento.” Ele não 
me respondeu. [...] 
Saí sem suar pela primeira vez. E dormi a noite inteira.  (MOSLEY, 2004, p. 
143, meus grifos). 

 

Esta variação no tom de Bennet (e a reação física de Charles) é explicada por Certeau: 

“Enquanto a gramática vigia pela propriedade dos termos, as alterações retóricas [...] indicam 

o uso da língua por locutores nas situações particulares de combates linguísticos rituais ou 

efetivos” (CERTEAU, 2014, p.97). 

 Até mesmo o cheiro do porão é ressignificado por Mosley: “Às vezes eu chegava ao 

cômodo depois de ele usar o vaso. O cheiro era ruim e eu saía assim que dava. O ar era bem 

morto lá [...]”.  (MOSLEY, 2004, p.144). Como já comentado nesta tese, o odor  dos porões 

dos navios negreiros era terrível, devido a fatores como doenças, falta de higiene e ausência 

de ventilação; como muitas mortes aconteciam ali, o cheiro de morte impregnava o local.  Ao 

apresentar o porão/cela de Bennet como igualmente fétido e mórbido, o autor aponta para a 

humanidade do branco, que em nada difere da do negro256.  

                                                

256 Na peça The Merchant of Venice (escrita aproximadamente no período entre 1596-1598; primeira 
apresentação:1605), Shakespeare confronta o antisemitismo gentílico ao dar voz a Shylock, o judeu que leva o 
italiano Antonio à corte.  Shylock alega ser tão humano quanto seu oponente, e que, assim sendo, teria direito de 
vingar-se dele: “If you prick us, do we not bleed? if you tickle us, do we not laugh? if you poison us, do we not 
die? and if you wrong us, shall we not revenge?".  (Act III, scene I).  
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 Ao longo da estadia de seu inquilino, Charles e Bennet experimentam diferentes 

sensações: desconfiança; medo; dúvida/certeza; satisfação por estar no controle/medo de 

perdê-lo. Como apontado no Capítulo 2, Bennet assume o papel de tutor do protagonista, o 

que confere a ambos um acesso maior a seus respectivos segredos. O homem branco é, 

assumidamente, um manipulador da História e reconhece que, como tal, cometera crimes de 

tamanha gravidade.Estes crimes, ainda que sejam “invisíveis e subterrâneos” (SHARMA, 

2014, p. 665, trad. livre), precisam de expiação: 

 

“[...] Eu peguei a pistola e atirei na cabeça do homem. [...] [ele] tinha sido 
torturado. Estava esquelético e ensanguentado e miserável.” [...] Aí eu saí. 
Nos sete anos seguintes trabalhei para cima e para cima baixo nas fronteiras 
do Comunismo e do Ocidente [...] “Não quero estar aqui, Charles. Eu tenho 
que estar.” [...] 
[...] Era um ladrão e assassino dando um tempo do seu trabalho. Isto me 
irritou. Comecei a me ressentir de sua arrogância.  Como ele ousa pensar que 
fingindo se auto punir pagaria por seus crimes. (MOSLEY, 2004, p.172-
173). 

 

Para Sharma, o paradigma de lei e ordem tem tido êxito ao associar negritude com 

criminalidade, configurando os criminosos “culturalmente não apenas como monstros, mas 

como monstros negros” (SHARMA, 2014, p.663, trad. livre). É indiscutível que Walter 

Mosley confronte/ressignifique este paradigma ao representar o branco Bennet como uma 

encarnação do mal cometido contra a sociedade e, mais especificamente, contra o povo 

africano; suas confissões são arrepiantes e causam indignação tanto no protagonista quanto no 

leitor.  Entretanto, mais uma vez, à semelhança de Ellison e Naylor, o autor critica igualmente 

a imagem de inocência imaculada muitas vezes imputada ao negro, principalmente como uma 

reparação por seu sofrimento.  Ao apresentar um protagonista afro-americano mentiroso 

ebonvivant, que realmente praticara um roubo, o autor açoita, à semelhança de Ellison e 

Naylor, a propensão ao erro que caracteriza o ser humano, independentemente de sua raça, 

sexo ou classe social.   Segundo Gilroy (2012, p.414), autores afro-americanos “[...] estão 
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aproveitando e reconstruindo os recursos a eles fornecidos por gerações anteriores de 

escritores negros que permitiram que a confluência de racismo, racionalidade e terror 

sistemático configurasse tanto o seu desencanto com a modernidade como suas aspirações por 

sua realização.”  

Como visto no Capítulo 1, Charles propõe a Bennet um jogo de perguntas/respostas 

que significariam a retirada ou permanência de um privilégio.  Assim, Mosley ressignifica as 

práticas racistas na sociedade estadunidense, que se apoiavam em “um mecanismo de 

distribuição de privilégios em sociedades marcadas pela desigualdade.” (ROCHA, 2015, 

p.113). O protagonista assume o controle da situação, o que desagrada a Bennet: 

 

“E quais são meus direitos?” ele perguntou. 
“Você só tem um direito aqui.” Eu disse. “A qualquer momento você pode 
pedir para ser liberado.  E então, noventa e seis horas após o pedido, eu 
abrirei a porta e você poderá ir.” [...]  
“E por que o atraso de noventa e seis horas?” 
“Porque você não será o chefe aqui. Esta é minha casa. Se você quer jogar 
um joguinho idiota, terá que seguir minhas regras. [...]”  
“O que é isso, Charles? Você acha que pode me arrebentar?” 
“Esta é minha casa”, eu disse. “Minha casa, minhas regras.” [...] (MOSLEY, 
2004, p.180-181, meus grifos). 

 

Ainda que estivesse aparentemente257 em desvantagem, Bennet propõe que também 

lhe seja concedido o direito de fazer perguntas ao protagonista; entretanto, logo após o 

primeiro embate de perguntas, Charles entende o risco a que estava se expondo, ao aceitar 

responder as perguntas de Bennet: “Constatei que havia entrado em um jogo que poderia 

perder.  Se jogasse pelas regras acordadas naquela manhã, estaria exposto a perguntas que me 

fariam tão vulnerável quanto Bennet. Se falasse a verdade, ele teria algo contra mim.”  

                                                

257Digo“aparentemente” pelo fato de que, até o final do livro, o leitor só tem acesso à vida de Bennet por meio de 
suas próprias informações, sem qualquer tipo de comprovação externa. Assim, ao dizer que ninguém sabia de 
seu paradeiro, ele poderia definitivamente estar mentindo. Sendo o homem poderoso que se apresentou desde o 
início, não causaria surpresa se estivesse sendo vigiado remotamente, e se algum de seus contatos chegasse, 
inopinadamente, à casa de Charles.  Assim, o fato de estar presonão fazia dele, necessariamente, um homem em 
desvantagem – observação que o próprio protagonista já fizera – e que justificava o medo que sentia daquele 
homem branco.  
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(MOSLEY, 2004, p.186). Como o homem já conhecia muito da vida do rapaz, o jogo tornou-

se muito mais um confronto do protagonista com suas próprias verdades. 

Quando Charles questiona Bennet sobre seu nome verdadeiro, se surpreende ao 

descobrir que tudo naquele homem era forjado, inclusive sua aparência física.  Mas, para 

chegar à verdade, o rapaz entende que precisa refinar sua técnica de perguntas: 

 

“O seu verdadeiro nome é Anniston Bennet?” [...] 
“Sim.” [...] 
Mas eu sabia.  O problema era que teria que fazer uma outra pergunta para 
extrair a resposta. “Era seu nome de nascimento?” 
“Não.” 
“Qual era o nome?” 
“TamalKnossos”.   (MOSLEY, 2004, p. 193-194). 

 

Com a revelação de sua verdadeira identidade, Bennet/Tamal torna-se, aos olhos de 

Charles, “um nada” que tentou se passar por alguém de sangue azul. Com efeito, segundo 

Piper (1996, p.2), “uma vez exposto como uma fraude deste tipo, você nunca mais conseguirá 

reaver sua legitimidade.” (trad. livre). Bennet insiste em seu nome258 e identidade forjados 

(MOSLEY, 2004, p. 196), pois “[...] a imagem que desejamos dar a nós mesmos a partir de 

elementos do passado é sempre pré-construída pelo que somos no momento da evocação” 

(CANDAU, 2011, p. 77) e, por sentir-se exposto, quer sair do jogo.  

Ao apontar para o apagamento da real identidade de Bennet, Mosley ressignifica o 

desenraizamento dos africanos traficados e sua consequente tentativa de reconstrução 

identitária no lugar do Outro. Bennet/Tamal, assim como os afro-americanos, decidira lançar 

mão de táticas que lhe assegurassem sobrevivência (e poder) naquela sociedade, mesmo sendo 

ele branco e americano.   

                                                

258Sua atitude é uma inversão daquela apresentada por Oludah Equiano, (comentada no Capítulo 2 desta tese), 
que insiste em usar seu nome de nascença em meio aos brancos, mas que, diante da violência desses, acaba por 
adotar o nome dado pelo europeu.  
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Um dos pontos cruciais da convivência branco/negro proposta por Mosley neste 

romance é a disputa pelo controle naquele porão, que não se manifesta de forma física, mas 

nas intensas interações verbais entre o branco e o negro.  Cada confissão de Bennet representa 

um misto de angústia e vantagem para o protagonista: angústia, porque entende que está 

diante de um criminoso incomum, “o mal puro”; vantagem, porque a exposição do homem 

branco torna Charles circunstancialmente menos frágil: “Um homem branco, talvez, que não 

sabia coisaalguma de seu passado. [...]. Ladrão e assassino por sua própria confissão.” 

(MOSLEY, 2004, p. 212). 

Em determinados momentos, mesmo ouvindo as declarações de fragilidade do 

prisioneiro, o protagonista desconfia de seus verdadeiros intentos: “[...] Seu arrependimento e 

autopiedade, [...], eram um truque de alguma maneira. A única coisa que eu não conseguia 

entender era o que ele ganharia me enganando agora.” (MOSLEY, 2004, p. 213-214); em 

outros momentos, o discurso de Bennet parece comover o rapaz, e lhe convence de que seu 

poder está assegurado (MOSLEY, 2004, p.218-220). Conquanto controle os acontecimentos 

no porão, o protagonista reconhece a manipulação sutil (?) a que estava sendo submetido:  

 

Talvez eu fosse louco. Eu não odiava Bennet. Eu era seu empregado. [...] Era 
o instrumento de sua penitência. Ele era um traficante de almas do século 
XX.   [...] era um torturador do povo negro. [...] Eu não queria ser mais um 
de seus escravos. Fora ingênuo o bastante para acreditar que poderia pegar 
seu dinheiro e manter minha liberdade”.   (MOSLEY, 2004, p.234-235, grifo 
do autor). 

 

 

Punir Bennet surtiu o efeito desejado, o que tranquiliza o protagonista: afinal, ele 

estava contribuindo para o castigo de um assassino, “[...] um predador sem inimigos naturais” 

(MOSLEY, 2004, p.243), assim como o europeu imperialista/colonizador/escravocrata, que 

pilhou o continente e o povo africanos que, além de não serem seus inimigos, praticamente 
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não conseguiram se defender.  Contê-lo era, para o protagonista, prestar um favor à 

humanidade. 

No final do romance, Charles encontra o corpo do homem, que se suicidara ingerindo 

um veneno. Ao contrário do que se deu com o Homem Invisível, Willa e o próprio Charles, 

Bennet/Tamal não se refaz no porão, mas se destrói.  Repensar sua vida – escolhas e rotas – 

não lhe confere um conhecimento libertador; antes, o aprisiona definitivamente em uma culpa 

que não conseguira – e jamais conseguiria – expurgar. Como já tencionara fazer, o 

protagonista o enterra em seu quintal, ao lado de seus parentes, e, assim como ocorreu com os 

incontáveis africanos traficados que morreram nos porões dos navios negreiros, “não houve 

cerimônia.” (MOSLEY, 2004, p.247, grifo do autor) Como dito pelo narrador de Linden Hills, 

no Norte, ao contrário do que acontecia no Sul, brancos e negros podiam ser enterrados juntos 

“desde que não vivessem juntos”  (NAYLOR, 1985, p. 3). 

Leio The Man in MyBasement como um romance onde o aparente equilíbrio dos 

significados sociais é desestabilizado pelo autor, ao lançar mão do Signifyin(g) encarcerando 

um branco em um porão e fazendo de um negro seu guarda; mais ainda, ao sugerir a prática 

do dozensnaquele contexto.  Para Gates (1988, p. 73), um dos objetivos deste jogo é “fazer 

alguém sentir-se mal” (trad. livre) e, de fato, como procurei apontar em minha análise, 

diferentes são os momentos em que ora Bennet, ora Charles, parecem perder a disputa, e têm 

seus sentimentos e segredos expostos.  Entretanto, longe de chancelar uma perda, Mosley 

reapropria-se do jogo, “uma expressão da transição do menino para a vida adulta” 

(ABRAHAMS, 1962, p. 213, trad. livre), e o apresenta como mais um instrumento na 

(re)construção da identidade vulnerável do protagonista.  

Em minha leitura, não houve perdedor neste dozens sugerido por Mosley; ambos 

venceram: Charles amadurece e sai dali para um outro nível de vida: ao liberar-se dos 

“mecanismos de proteção” utilizados em seu convívio com Bennet, o protagonista pôde “virar 
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a página para voltar a ser ele mesmo.”  (CANDAU, 2011, p. 65). Bennet, por sua vez, 

encontra o descanso que, em vida, sua consciência jamais lhe permitiria alcançar.  Nesse 

sentido, a postulação de Kochman (1972) de que “o Signifyin(g) implica [...] uma forma 

simbólica de ação que gera catarse” (apud GATES, 1988, p.79, trad. livre) é perfeitamente 

aplicável ao romance de Mosley, pois tanto o branco quanto o negro viveram suas catarses 

pessoais, e, como consequência, puderam seguir outras rotas.   

 

3.6.1 SIGNIFYIN(G): O DISCURSO DO FRACO QUE CONFUNDE O FORTE 

 

Como intentei mostrar neste capítulo, ao lançar mão do Signifyin(g), “tão 

essencialmente negro” (GATES, 1988, p.64, trad. livre), e inscrevê-lo nos romances aqui 

analisados, Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley ressignificaram não apenas um 

lugar, mas a própria prática cotidiana de habitar, e, em extensão, as interações geradas nos 

diferentes contextos por onde os personagens caminharam.   

O narrador/protagonista sem nome de Homem Invisível não apenas cai em um bueiro, 

mas o torna sua habitação, ocupando subversivamente um espaço que não era seu por direito.  

Ali, sua invisibilidade é iluminada não apenas por uma infinita quantidade de lâmpadas, mas 

também por seu autoconhecimento, que se processa ali em sua “toca”, onde mora de graça, 

valendo-se dos diferentes serviços urbanos sem pagar por eles.  Ao ser praticamente 

empurrado para aquele lugar, ele, como um trickstersagaz,ressignifica não apenas o lugar, 

mas sua própria existência. 

Os elitizados moradores em Linden Hills já encontram um espaço ressignificado, 

parodiado: o sonho americano dos suburbsao seu alcance.  Sem se dar conta do alto preço que 

lhes seria cobrado, eles assinam um contrato de escravidão, não com um branco imperialista, 

mas com um irmão de cor, que os compra deliberadamente.  Quanto mais desejam subir, mais 
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precisam descer na topografia estranha daquele lugar, até que cheguem, literal ou 

figuradamente, à parte mais baixa dali – o cemitério – onde sonhos ou vidas serão sepultados.   

 Para Sharma (2014, p.665, trad. livre), o encarceramento no porão em The Man in 

MyBasement é uma referência direta à escravidão na América e, consequentemente, “à 

representação condenatória da lógica cultural do capitalismo global e neoescravidão, da qual o 

sistema depende.” Embora concorde com esta leitura, entendo que Mosley transcende a crítica 

a um sistema, ao apresentar um protagonista que adentra o porão de sua existência enquanto 

desce, ao lado de um poderoso e nefasto homem branco, ao porão de sua casa, alugado como 

uma prisão para aquele criminoso.  Ali, em meio a jogos retóricos que descortinam verdades 

de ambos, e lhes conferem poder, eles caminham para seus destinos: o negro, para a 

liberdade; o branco, para a morte.   

Como observado por Gates, o Signifyin(g) tem “vários níveis de significado” (GATES, 

1988, p. xiv, trad. livre), veiculados de forma multifacetada pelos autores das obras aqui 

analisadas.  Muito mais do que a mera ressignificação de textos canônicos, lugares ou práticas 

cotidianas, entendo que Ellison, Naylor e Mosley o utilizam para apontar ora incisiva, ora 

sutilmente, para as fissuras na alma branca, e também na alma negra.  Seu olhar arguto nos 

instiga a examinar a essência humana, que transcende em muito, a cor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Taking pride in our ancestors’ histories and struggles is 
the beginning of our self-fashioning – it makes us who 

we are. But a legacy should be a point of departure, not a 
destination. There is a difference between being 

nourished by our history and being consumed by it. 
(HOLT, 2002, p. 122). 
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Quando fui levada, por minha pesquisa, a descer aos porões a fim de escrutinar 

personagens e histórias, nem de longe supunha o quão entrelaçados – rizomórficos, como 

propõem Deleuze e Guattari (1995) – os temas incialmente pretendidos se configuravam. E 

foi sobre este imprevisível entrelaçamento de ideias e reflexões que a tese se desenvolveu.      

Seguindo o rumo aconselhado nos momentos de orientação, decidi elaborar a tese 

dividindo-a em eixos temáticos, a serem apresentados em capítulos distintos, em que a análise 

dos romances selecionados é desenvolvida em um diálogo entretecido com a abordagem 

teórica empregada para cada eixo temático.  

Iniciei o percurso caminhando pelo Arquivo, apresentado no Capítulo 1.  O breve 

lampejo de insegurança sobre ser esta a ordenação correta (ou não) foi dissipado à medida que 

eu mergulhava nos arquivos e percebia o quanto eles eram o real começo de tudo; afinal, 

como postula Derrida (2001, p.11), “arkhê é o começo e o comando”.  Mas não era apenas 

isto.  Segundo Nora (1993, p. 15), “nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de 

arquivos como a nossa”, marcada por uma obsessão pelo arquivo, pois este afeta “ao mesmo 

tempo, a preservação integral de todo o presente e a preservação integral de todo o passado” 

(ibid, p.14).  Assim, ao rebuscar o arquivo, estariam diante de mim, passado e presente, 

conduzindo-me exatamente ao objetivo desejado: explorar aspectos da escravidão e seu 

legado ao afrodescendente (como sua constituição identitária), fato viabilizado pela escolha 

de três romances que compõem tanto o corpus das neonarrativas de escravidão (LYSIK, 

2004), quanto o do neo-arquivo (JOHNSON, 2014). 

Restava-me optar pela abordagem de arquivo que refletiria de forma mais adequada 

meu propósito.  Assim, afastei-me um pouco (mas não completamente) da proposição (mais 

abstrata) de Derrida e adotei as de Steedman (1999) e, principalmente, Bradley (1999), para 

quem o arquivo é um conjunto de memórias, sendo estas as responsáveis por conservar as 

experiências do passado (SOUZA, 2014). Caminhando por esta trilha, deparei-me, então, com 
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conceitos afetos à memória: pós-memória (HIRSCH, 2001), memória herdada (POLLAK, 

1992) – cujo entendimento se aproxima da proposta de Hirsch – e lugares de memória 

(POLLAK, 1992; NORA, 1993), que se mostraram fundamentais para a composição da 

análise dos romances.    

Ao longo do estudo, pude verificar que alguns dos personagens dos três romances 

estavam amalgamados em uma infinita rede de memórias, gravadas em arquivos seus ou de 

outrem. Ainda mais, foi-me possível constatar, como sugerido por Candau (2011, p.19; p.16), 

que a memória “é geradora de identidade, no sentido de que participa de sua construção, [...] 

[moldando] predisposições que vão levar indivíduos a incorporar certos aspectos particulares 

do passado, a fazer escolhas memoriais [...]. [Logo,] restituir a memória desaparecida de uma 

pessoa é restituir sua identidade.”  Como busquei mostrar, os personagens selecionados para 

análise tiveram sua (re)construção identitária influenciada, de alguma forma, pelo 

arquivo/memória.   

Como optei por analisar os livros segundo sua ordem cronológica de publicação, o 

primeiro a ser explorado (nos três capítulos) foi o Homem invisível, de Ralph Ellison.  Neste 

romance, centrei-me em seu protagonista – descendente de escravos e sem nome – e busquei 

mostrar que, após anos de uma corrida insana em busca de afirmação de uma identidade que 

jamais o satisfaria, ele se tornou arconte e arquivo de sua história, marcada pela sombra da 

escravidão – e, por que não dizer, da história do próprio afro-americano? Desde a saída 

forçada do Sul, até sua queda (providencial) em um bueiro de Nova York, o personagem 

encarnou estereótipos – o motorista sonhador, o trabalhador braçal, o orador destemido, 

candidato a salvador da raça – tornando-se ele mesmo um arquivo vivo de memórias que 

precisariam ser registradas. Apesar da tortura que o registro lhe causava, foi necessário fazê-

lo, porque recebera lições “à sua revelia” ao longo da vida e, “sem a possibilidade de ação, 



246 

 

todo conhecimento chega a um rótulo do tipo arquive e esqueça, e não posso nem arquivar, 

nem esquecer.” (ELLSION, 2013, p.570, grifos do autor). 

Em Linden Hills, procurei mostrar o papel essencial atribuído ao arquivo por Gloria 

Naylor por meio de quatro personagens exponenciais: os jovens Willie e Lester, que, ao 

adentrar as casas refinadas dos escravos presos por correntes de ouro, desarquivaram 

segredos e angústias, tornando-se arcontes de jure naquela comunidade; o dr. Braithwaite, o 

historiador, arconte de facto, cujo conhecimento só serviu para afastá-lo ainda mais dos 

moradores, a quem ele estudava de longe, para não ser arrastado em suas desgraças 

existenciais; e Willa, a primeira-dama encerrada no porão, que  descobre, inesperadamente, os 

arquivos funestos de suas antecessoras – cartas, receitas e fotografias –  e os incorpora à sua 

incerta restauração identitária e existencial.   

The Man in MyBasementapresenta ao leitor Charles, o protagonista apático, sem 

expressividade individual ou social, que precisou descer a seu porão a fim de prepará-lo como 

cenário do encarceramento de um incomum homem branco.  Lá chegando, o rapaz se depara 

com arquivos de uma riqueza certamente não discernida por ele: máscaras, pinturas e objetos 

de seus ancestrais, há muito abandonados no local.  Com a ajuda de uma 

antropóloga/arqueóloga, sua preciosa herança é organizada, o que, além de ter um papel 

fundamental na construção da identidade do jovem, atrelando-o às suas (até então) 

negligenciadas origens, o torna dono de um museu de história negra/africana.   

Mas seu envolvimento com os arquivos não se limitou aos objetos/memórias 

familiares.  Sem imaginar, ele se tornaria arconte de arquivos do mal (DERRIDA, 2001), ao 

ouvir as confissões de Bennet/Tamal cujos crimes bizarros jamais seriam descobertos ou 

punidos pela justiça humana. De maneira inesperada, estes arquivos também contribuem 

grandemente para a (re)composição identitária/psicológica do rapaz, fato que ficou patente em 

minha análise do papel basilar do porão nas obras, apresentada no segundo capítulo. 
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Iniciei o Capítulo 2 com um breve panorama histórico sobre o Imperialismo e o 

Colonialismo pois aquele acarretou o surgimento deste, e ambos, por sua vez, o da escravidão: 

o mundo expandido e o crescente comércio entre metrópoles/colônias instauraram uma nova 

realidade econômica que exigiu o incremento de mão-de-obra, ‘disponibilizada’ em larga 

escala no continente africano.  É nesse contexto que entra em cena o navio negreiro, peça 

fundamental da nova economia, que singrou as águas do oceano Atlântico por séculos, 

transferindo o necessário ‘produto’ para o Novo Mundo.   

 Refletindo sobre os efeitos da escravidão e do tráfico negreiro, que marcaram de 

forma indelével a história do povo africano (e que certamente mudaram a configuração do 

mundo), Paul Gilroy (2012) propõe, em O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência, 

um vínculo sólido entre esta diáspora forçada e a formação identitária do afrodescendente, 

centrada não em raízes, que foram arrancadas, mas em rotas, tecidas de maneira rizomórfica, 

nas águas do Atlântico negro.  Nesse sentido, o crítico problematiza as confluências entre a 

diáspora africana e a constituição de identidades diaspóricas, centrando-se na 

desterritorialização da cultura. Para ele, as culturas que se desenvolveram nos navios “criaram 

veículos de consolação através da mediação do sofrimento; elas especificam formas estéticas 

e contraestéticas e uma distinta dramaturgia da recordação que caracteristicamente separam a 

genealogia da geografia, e o ato de lidar com o de pertencer.” (GILROY, 2012, p. 13). 

Conquanto seja alvo de críticas, como teorias de forma geral o são, percebi que, ao 

optar pelo Atlântico negro, minha pesquisa não entraria em rota de colisão com meus 

objetivos. Pelo contrário, comprovei em minha análise que, como defendido por Gilroy, a 

diáspora teve – e ainda tem – papel preponderante na formação identitária, social e cultural do 

afrodescendente, ainda que, por vezes, de forma imperceptível.  De um modo ou de outro, os 

“condenados da terra” (FANON, 1979) ainda colhem os frutos amargos da escravidão 
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imposta a seus antepassados, dos quais o racismo, com “seus efeitos excludentes” (GILROY, 

2012, p.15), é provavelmente o principal. 

A bordo do navio negreiro, “a masmorra flutuante” (REDIKER, 2011), surgiram 

novas e improváveis culturas, fruto do convívio doloroso no porão, onde os escravos 

traficados eram literalmente depositados, ficando, em média, até dezesseis horas por dia 

amontoados.  Descer a um porão significava perda da liberdade, morte, ou os dois.  Assim, 

esse espaço torna-se, historicamente, locus de destruição, um lugar de memória de luto e dor 

e, em minha leitura, o porão é um dos mais pungentes subarquivos da escravidão. Entretanto, 

a literatura tem o poder de colorir sombrios temas com novas cores; reescrevê-los.  E foi 

exatamente esta reescritura da imagem do porão que ficou patente na análise dos romances.   

Em Homem invisível, o narrador antes desorientado “ilumina a escuridão de sua 

invisibilidade” ao cair no bueiro; dali,ele vai para um porão, onde passa a habitar. É naquele 

lugar solitário que o protagonista, ao sair de sua hibernação existencial, “troca a pele”, e se 

reconstrói, após digerir suas memórias dolorosas e assumí-las como parte integrante do que 

ele era.  Ele não deixa o porão, como apontei no terceiro capítulo, mas adere-se a ele, 

tornando-o sua habitação. Entretanto, ele agora pode subir sempre que desejar, sem fugir ou 

dever nada a ninguém, finalmente cônscio de sua invisibilidade e de seu verdadeiro papel 

naquela engrenagem. E, como ele mesmo pondera, “[...] se nada mais for, a invisibilidade terá 

ensinado meu nariz a classificar os maus cheiros da morte”.  (ELLISON, 2013, p.571). 

Já a descida de WillaNedeed ao porão de sua casa, a um primeiro olhar, pareceu-me 

ser apenas a infeliz consequência de um casamento equivocado.  Entretanto, à  medida que 

analisei as particularidades de sua condição naquele isolamento forçado, pude comprovar que, 

assim como Ellison e Mosley, Naylor igualmente fustigou o legado da escravidão, 
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denunciando uma subalternidade dentro da subalternidade259: a esposa de Luther não foi 

levada ao porão por um imperialista branco, mas por seu marido negro, herdeiro de uma 

dinastia que começara com a venda de uma mulher e filhos negros à escravidão – pelo 

patriarca da família, o primeiro sr. Nedeed.    

Após mergulhar nos arquivos de suas antecessoras, Willa inicia uma jornada, tanto 

introspectiva quanto retrospectiva, que lhe permite confrontar suas angústias e culpas, e 

expurgá-las; assim como Laurel Dumont, ela finalmente compreendeu que suas escolhas a 

levaram até ali.  Naturalmente, isto não justificaria o ato cruel de seu marido, mas Willa não 

buscava justificativas, mas revelação, entendimento.  Quando assimilou seu papel naquela 

organização familiar, assim como o Homem Invisível, ela estava pronta para subir e 

reivindicar o que confiara a Luther: sua vida. Embora tenha perdido seu filho – como tantas 

mulheres nos navios negreiros –, após seu luto, ela, diferentemente das outras, se reconstitui, 

sobe – literalmente – e põe fim (ainda que de maneira não planejada) àquela dinastia de terror 

em Linden Hills.  Seu porão, outrora uma sala de necrotério, tornou-se, então, a incubadora de 

seu renascimento.   

Ao contrário de Willa, o protagonista de The Man in MyBasement não desceu a seu 

porão de forma compulsória, mas decidiu fazê-lo. Ele também não ficou cativo no lugar, mas, 

por uma escolha alheia à sua, viu seu porão tornar-se o cativeiro autoimputado de um homem 

branco.  Naquele lugar improvável, Charles recebeu uma tutoria que, inegavelmente, o 

direcionou a achar seu lugar no mundo.  O bonvivant inseguro e indiferente à sua origem 

cedeu lugar a um homem confiante e amadurecido, cujo despertar se processou no breve 

tempo em que bebeu do conhecimento daquela inusitada fonte humana. Desta forma, percebi, 

                                                

259 Como apontei, este tópico é bastante profícuo, e tem profundos contornos psicológicos, psicanalíticos e 
sociais, mas explorá-lo iria desviar-me dos objetivos pretendidos.  Deixo como sugestão para pesquisas futuras.  
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em minha análise, que Charles não ficara preso no porão, mas ao porão, onde sua vida foi 

completamente transformada.  

As trevas, que, segundo Bachelard (1993), enchem o porão dia e noite, foram 

dissipadas pelos autores por meio de seus personagens, que fizeram daquele um espaço de 

refazimento ao escavarem/escreverem as suas e/ou outras memórias.  Portanto, o anterior 

cenáriode terror e morte foi revisitado por Ellison, Naylor e Mosley, que o escreveram de uma 

maneira diferente; com uma diferença negra.  E para fazê-lo, eles lançaram mão do 

Signifyin(g), eixo temático desenvolvido no último capítulo desta tese.   

Diferentes estratégias de subjugação foram empreendidas pelo homem branco a bordo 

dos navios negreiros, como terror psicológico, castigos físicos e até homicídios. Somado a 

isto, separavam-se os escravos em grupos de diferentes etnias, a fim de inviabilizar sua 

comunicação e, em última análise, exterminar seus idiomas de origem.   Todavia, de maneira 

impremeditável, aquela “zona de contato” (PRATT, 2008) tornou-se a incubadora de uma 

nova língua/linguagem, que não apenas burlaria o controle pretendido, como marcaria o 

nascimento de novas culturas. Assim, a história testemunhou que os planos do mais forte 

foram sobrelevados pelas astúcias do mais fraco:  

 

Submetidos a uma trágica alienação tanto de idioma como de ambiente, os 
africanos transplantados descobriram que a sobrevivência psíquica 
dependeria de sua possibilidade de [produzir] um duplo sentido. Eles foram 
forçados a desenvolver a habilidade de conseguir dizer algo em frente à 
massa que fosse interpretado de outra forma por seus companheiros de 
escravidão. Esta habilidade envolveria uma subversão radical dos 
significados da língua do seu senhor. (ASHCROFT et alii,2002, p. 145, trad. 
livre, grifo do autor).  

 

Por conseguinte, pode-se depreender que o branco usou de estratégias, pois estava em 

lugar de comando para fazê-lo; já o escravo, pertencente ao grupo não autorizado, apelou para 

uma tática de sobrevivência, que é, segundo Certeau (2014), a “arte do fraco”.  
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Este uso diferenciado da língua tornou-se um traço cultural que atravessou barreiras 

espaço-temporais e chegou até o Novo Mundo. Nos Estados Unidos, o idioma tornou-se um 

dos sinais primordiais de diferença do afrodescendente, podendo-se mesmo falar em uma 

“negritude da língua” (GATES, 1988). Atento ao fato de o negro gostar de “falar sobre falar”, 

o crítico literário Henry Louis Gates Jr. propôs uma teoria que tangencia os contos africanos 

do SignifyingMonkey– nos quais o frágil, porém sagaz macaco, derrota o rei da selva com um 

discurso que este último não decifra, e acaba surrado pelo elefante –, à qual denomina 

Signifyin(g) (GATES, 1988), que aponta para a compatibilidade entre a retórica e a literatura 

negras (englobando-se aí também sua música).  Sob a rubrica do Signifyin(g), Gatesincluiu 

também tropos e os jogos retóricos (dozens, bragadocio, loud-speaking, entre outros) comuns 

entre a juventude afro-americana (mas presentes também em meio aos mais velhos) cujo 

objetivo maior é o de persuadir e/ou zombar do oponente, e vencê-lo por meio do discurso. 

Nestes jogos, utiliza-se uma linguagem cifrada, de obscuridade, cujo significado só é 

decodificado pelos membros da comunidade afro-americana.   

O teor essencial da teoria de Gates é a repetição com uma diferença, “o eco de uma 

vibração mais secreta, de uma repetição interior e mais profunda no singular que a anima” 

(DELEUZE, 1988, p.11); o uso diferenciado que os escritores afro-americanos fazem da 

língua, tendo na escrita uma maneira de afirmação individual e coletiva, que gera uma 

literatura contradiscursiva, marcada pela apropriação: “processo pelo qual a língua é 

empregada para carregar o fardo de uma determinada experiência cultural [...]. A língua 

adotada como uma ferramenta e utilizada de várias maneiras para expressar as distintas 

experiências culturais [...].” (ASHCROFT et alii,2002, p. 38, trad. livre, grifos do autor) 

Gandhi (1988, p.147) sanciona este entendimento ao afirmar que “o apropriador 
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anticolonial260 desafia a estabilidade linguística do centro ao distorcer palavras antigas [...] 

[transformando-as] em novos significados de oposição.” (trad. livre; grifo da autora) Para 

Gates, esta apropriação veiculada pelo escrever com uma diferença negra é o âmago do 

Signifyin(g). 

Elencar este entendimento à teoria de Certeau (2014) pavimentou o caminho para a 

análise dos romances no último capítulo. Era evidente que Ellison, Naylor e Mosley haviam, 

de maneira tática, se apropriado de algo para a construção de seus romances; mas (d)o quê? 

Como? Este questionamento, que muito me inquietou, veio a ser respondido por meio de 

instruções de minha orientadora, incitações da banca261 de Qualificação e, naturalmente, no 

avanço da análise dos romances.  Ademais, falar sobre o Signifyin(g) em Homem invisível 

eLinden Hills foi talvez o maior desafio, pois, como apontei no capítulo, estas obras já foram 

infinitamente esquadrinhadas e os exemplos mais notórios da teoria de Gates evidenciados.  

Mas havia uma opção, comum a ambos. 

Ao perceber que Ellison e Naylor se apropriaram da prática cotidiana de habitar, foi-

me possível desenvolver uma hipótese sobre sua utilização nos romances. Em Homem 

invisível, Ellison instala seu protagonista em um “buraco quente” – o porão de um prédio 

habitado por brancos, nas cercanias do Harlem.  Ali, naquele espaço intensamente iluminado, 

ele executa um “grande ato de sabotagem”, vivendo de graça, sem pagar pelos serviços 

utilizados; era sua vingança contra os lá de cima, que o obrigaram a correr durante toda uma 

vida, e cair – literalmente – ali. É naquele cenário que ele hiberna e ressurge, “aceitando quem 

era”, pronto para escrever suas memórias, assim como para subir quando quisesse, sem, no 

entanto, ficar lá em cima; sua habitação agora seria o porão. 

                                                

260 Como já salientado, não lidei com a questão colonial diretamente, mas com um de seus efeitos: a escravidão.  
261Agradeço, mais uma vez, às Profas. Dras Carla Portilho e Shirley Carreira. 
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EmLinden Hills, a autora parodia um espaço social e culturalmente atrelado à elite 

branca – um suburb – onde situa seus personagens.  Neste lugar cuja configuração geográfica 

é uma reapropriação do Inferno de Dante (séc. XIV), habitam os elitizados moradores cujo 

maior orgulho era, certamente, fazer parte daquela comunidade – literalmente seletiva – 

habitando um lugar de brancos. Já que sua cor não lhes abria as portas da Oportunidade (Du 

Bois, 1903/2006), seu dinheiro e posição social o fariam.  Assim, Linden Hills não era um 

suburb negro; era “de sucesso.” 

Gloria Naylor utiliza-se da paródia – tipo de crítica literária que envolve o exagero do 

que é imitado; uma significação motivada262 (GATES, 1988) – e aponta, de maneira mordaz, 

para as consequências do esforço desmedido que a maioria dos moradores dali fizeram para 

chegar lá.  Personagens de comportamento surreal e caricato, como Maxwell Smyth, sem se 

dar conta, negociam valores, ética e, em última análise, o “espelho de prata” (sua alma), o que 

lhes custa sonhos, felicidade e até a própria vida. Por conseguinte, o que pude depreender em 

minha análise é que Linden Hills não era de sucesso, mas de infortúnio.  

The Man in MyBasement apresenta a proposta inusitada de um encarceramento às 

avessas: tendo como pano de fundo a prática cotidiana de sublocar cômodos, Mosley 

surpreende o leitor ao encarcerar um homem branco no porão da casa de um negro, em uma 

cela que tinha como fechadura um cadeado utilizado nos tempos da escravidão, em mais uma 

ressignificação do porão. Entretanto Mosley foi além, e ampliou seu uso do Signifyin(g). 

Como intentei mostrar, foi também naquele contexto que se desenvolveu uma intensa 

disputa pelo controle, viabilizada por uma versão sutil e ressignificada do jogo retórico 

dozens, entre o negro Charles e o prisioneiro, Bennet Anniston.  Este homem, que parecia ser 

um autêntico descendente da raça ariana, com “seus profundos olhos azuis”, que muito 

impressionavam o inseguro Charles, era uma farsa, passando-se por algo que nunca fora.  

                                                

262Motivated Signification.  
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Mais uma vez, o Signifyin(g): por meio deste personagem,Walter Mosleyaponta parao 

passing(AGUIAR, 2012) – tática de sobrevivência eminentemente negra –, e sinaliza que 

brancos, tanto quanto negros, podem lançar mão dela. 

O desfecho, em minha leitura, não gerou vencedor ou vencido: ambos, cada um a seu 

modo, caminharam rumo a seus destinos: o homem branco se suicida por não conseguir lidar 

com sua culpa – mais uma presença do Signifyin(g) no romance. A bordo dos navios negreiros 

capitaneados pelo branco europeu, incontáveis foram os casos de suicídio dos negros 

traficados.  Aqui, a cena se inverte: é o branco que se mata no porão, e negro sai dali para a 

liberdade, passando a viver em um mundo novo, visto sob a lente de seus novos olhos. 

Chego ao final de minha pesquisa com algumas certezas, e dúvidas também; afinal, a 

pesquisa não se fecha em si mesma, mas abre-se em uma infinita rede de possibilidades 

futuras.  Reitero o que disse no começo desta conclusão: os eixos temáticos aqui apresentados 

– o arquivo (e seus apensos), o porão/Atlântico negro, e o Signifyin(g) - são, de tal forma, 

vastos, que mereceriam uma tese, e não apenas capítulos de uma; e, estão, de tal forma, 

amalgamados, que poderiam ser analisados em conjunto. Deixo a sugestão para futuras 

escavações.     

Como uma palavra final, retomo a epígrafe que abriu esta conclusão e deixo minha 

constatação – um tanto ousada – de que Ralph Ellison, Gloria Naylor e Walter Mosley 

percebem que foram moldados pelas histórias e lutas de seus antepassados; e, sim, fazem 

deste legado um ponto de partida, não um destino. Ser nutridos – e não consumidos – por sua 

história, lhes permite lançar um olhar crítico ao mundo e à realidade que os cerca.  Eles 

conseguem ver por cima do véu, e, embora reconheçam que um crime irreparável foi 

cometido contra o continente africano, não assumem a posição de vítimas e nem moldam seus 

personagens como tal.  Pelo contrário, eles nos apresentam personagens bons, humildes, 

inocentes, mas também os frágeis, de índole duvidosa, omissos, mentirosos, ambiciosos. Um 
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quadro sem retoque de nossa existência, que não é pintado de branco ou preto, mas dos 

infinitos matizes da cor humana.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Mapa doatlânticoem 1750 

Fonte:REDIKER, Marcus. O navionegreiro. Uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 

ANEXO B – Mapa da Baía de Benin 
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Fonte:REDIKER, Marcus. O navionegreiro. Uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 
 

ANEXO C – Ilustração do navio negreiro 
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Fonte:REDIKER, Marcus. O navionegreiro. Uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 

 

ANEXO D – Ilustração interna do navio negreiro 
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Fonte:REDIKER, Marcus. O navionegreiro. Uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 

ANEXO E – Imagem de Thomas Clarkson 
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Fonte:REDIKER, Marcus. O navionegreiro. Uma história humana. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 

ANEXO F – Ilustração de instrumentos de aprisionamento  



277 
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