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Na literatura surge a partir de dois desejos. O primei-
ro deles diz da necessidade de se colocar o diverso em 
convivência: procuramos, nos pequenos livros que a 
compõem, articular pesquisadores de diversos locais 
e interesses, assim como em diferentes momentos de 
suas formações, para refletirem sobre como certas te-
máticas são abordadas pela literatura. O segundo diz 
da crença na partilha dos saberes e dos afetos: por 
isso, os livros foram concebidos em formato e-book e 
com distribuição gratuita. É uma forma de fazer com 
que eles possam ser acessados pelo maior número 
de pessoas, nos mais diversos lugares, perfazendo-se 
como uma rede de provocação ao pensamento.

Maria Elisa Rodrigues Moreira
Idealizadora / Diretora da Coleção
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APRESENTAÇÃO
Minha negritude não é uma pedra, sua 
[surdez lançada contra o clamor do dia

Minha negritude não é uma mancha de 
[água morta sobre o olho morto da terra
Minha negritude não é uma torre nem 

[uma catedral
Ela mergulha na carne rubra do solo
Ela mergulha na carne ardente do céu
Ela perfura o abatimento opaco com sua 

[reta paciência
(Aimé Césaire)

É com esse sentimento de Negritude, manifesto nos 
versos do dramaturgo, ensaísta e político martiniquense 
Aimé Césaire (1913-2008), que trazemos à luz este livro que 
problematiza e possibilita reflexões sobre a complexidade das 
relações étnico-raciais, a partir de pesquisas de estudiosos que 
se debruçaram sobre o estudo de textos literários, produzidos 
em terras africanas e na negra diáspora.

A epígrafe é um trecho do longo poema “Cahier d’um 
retour au pays natal” (“Caderno de um regresso ao país 
natal”), de Césaire, onde o poeta grafou pela primeira vez a 
palavra negritude, que, aproximada pela luta anticolonialista 
e antirracista, se tornou um dos mais revolucionários 
conceitos de luta social, de suma importância para o advento 
de uma nova forma de percepção do negro, de sua história, 
cultura e arte. Faz-se mister destacar também que tal conceito 
possibilitou condições para continuidade de uma vertente de 
manifestações literárias que concebe o negro como sujeito, 
exaltando a sua identidade e denunciando a violência em que 
se encontra inserido. 

Nessa ótica, não por acaso, este volume intitula-se Na 
literatura, as negritudes. Os ensaios e artigos aqui reunidos, 
como se verá, justificam-no, uma vez que trazem para o centro 
das discussões textos de escritores que apresentam uma escrita 
que toma como positiva a diversidade negra experiencial, 
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histórica e subjetiva, de ambos os lados do Oceano Atlântico, 
dos africanos em seu continente e de seus descendentes na 
diáspora. Assim, “negritude” aqui está posto no sentido amplo 
de tomada de consciência da especificidade de ser negro.

Sob essa compreensão, abrimos este volume com o ensaio 
de Orison Marden Bandeira de Melo Júnior, Fernanda Ferreira 
do Nascimento e Bruna Fernandes de Araujo, que, a partir da 
perspectiva bakhtiniana, conduzem com maestria o leitor ao 
mundo das tensões raciais criado pelo escritor afro-americano 
Randall Kenan, no conto “Run, mourner, run”. Intitulado 
“Literatura afro-americana: ‘Run, mourner, run’, de Randall 
Kenan, e a tensão entre raça e sexualidade”, o texto foi escolhido 
para abrir o volume, em homenagem ao escritor e professor 
universitário Randall Kenan, falecido em 2020.

No segundo ensaio que compõe este livro, “Travessias: 
Mia Couto, Boaventura Cardoso e Albertino Bragança”, 
Cecília Krug e Vera Maquêa trazem a público, de forma 
crítica, a dimensão subjetiva do existir do outro lado do 
Atlântico, a partir da reflexão de aspectos relacionados a 
projetos literários de alguns contos de escritores africanos 
de língua portuguesa. Num primeiro momento, as autoras 
tecem algumas considerações sobre a Literatura, destacando 
as especificidades das narrativas ficcionais dos países 
africanos de língua portuguesa. Em seguida, com os olhares 
acurados, adentram no mundo ficcional dos escritores 
moçambicano Mia Couto, angolano Boaventura Cardoso e 
santomense Albertino Bragança, discutindo temas atinentes 
a deslocamento, travessias de vida, orfandade e solidão.

Ainda no campo da literatura africana de língua 
portuguesa, no artigo “Dois filhos de Angola: o jovem negro 
nas gerações pré e pós-independência em A revelação e O nosso 
país é bué, de Pepetela”, Sidnei Boz e Agnaldo Rodrigues da 
Silva nos brindam com uma análise de dois contos do escritor 
angolano Pepetela, pseudônimo de Artur Carlos Maurício 
Pestana dos Santos. No texto, focalizando os protagonistas 
das narrativas, que vivem em temporalidades distintas 
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da história angolana, os autores põem em evidência como 
a figura do jovem negro é depreendida em sua construção 
identitária.

O quarto artigo deste livro, intitulado “Literatura afro-
brasileira – algumas incursões”, é uma rica contribuição de 
Marinei Almeida, que parte da prosa poética “Emparedado”, 
do poeta afro-brasileiro Cruz e Souza, para refletir sobre 
algumas questões concernentes às leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 e discorrer sobre a Literatura Afro-brasileira como 
campo específico de produção literária. Na sequência, a autora 
apresenta uma breve leitura do romance Ponciá Vivêncio, da 
escritora afro-mineira Conceição Evaristo.

Como sequência dos estudos sobre a Literatura Afro-
Brasileira, encerramos o livro com o ensaio intitulado “Estilo 
e negritude em ‘Tempos escolares’ e ‘Metamorfose’, de Geni 
Guimarães”, de Jozanes Assunção Nunes, que conduz o olhar 
analítico para as narrativas, embasada nos estudos de Bakhtin 
e o Círculo. O texto tem como objetivo analisar os aspectos 
estilísticos dos dois contos de Geni Guimarães, buscando 
refletir sobre os posicionamentos axiológicos assumidos 
nos enunciados relacionados à questão da negritude e afro-
descendência.

Para realização deste livro foram convidados a produzirem 
artigos ou ensaios, em autoria individual ou em coautoria com 
orientandos, professores e pesquisadores, especializados em 
literaturas que são empenhadas em construir uma escritura 
que apresente a população negra como protagonista de suas 
histórias, explicitando a fala do próprio negro enquanto sujeito 
que requer a (re)afirmação de sua voz. Espera-se que o resultado 
contribua para estimular o debate crítico necessário no campo 
dos estudos literários acerca da presença negra na literatura 
e que tal debate seja instigante a ponto de contribuir para o 
enfrentamento ao racismo, assim como para o fortalecimento 
da afirmação identitária negra.

Jozanes Assunção Nunes
Organizadora



10

LITERATURA AFRO-AMERICANA: “RUN, MOURNER, 
RUN”, DE RANDALL KENAN, E A TENSÃO ENTRE RAÇA E 

SEXUALIDADE

Orison Marden Bandeira de Melo Júnior
Fernanda Ferreira do Nascimento

Bruna Fernandes de Araujo

Gostaríamos de iniciar este ensaio com uma referência à 
Resolução CNE/CP nº 2/2015. Esse documento, que define 
as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura, 
determina que o projeto de formação desses profissionais 
da educação deve contemplar, entre outras coisas, “[…] 
as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à 
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 
faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade” 
(BRASIL, 2015, p. 5).

Nesse contexto de educação plural, foi desenvolvida 
uma pesquisa que pudesse estabelecer um diálogo entre 
o dialogismo e a crítica queer para, dessa forma, buscar 
perceber (a despeito de bases epistemológicas diversas) como 
conceitos pertinentes aos estudos queer poderiam esclarecer 
o heterodiscurso social presente em obras da literatura 
estadunidense contemporânea. Nesse sentido, buscou-se 
analisar contos da literatura afro-americana e mexicano-
americana em planos de trabalho de iniciação científica 
desenvolvidos no Curso de Letras-Inglês da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

Este ensaio, portanto, apresenta parte da discussão feita 
nessa pesquisa, destacando a literatura do autor afro-americano 
Randall Kenan, falecido em 2020. Dessa forma, este ensaio 
também homenageia este grande autor, que escreveu, entre 
outras obras, um romance, A visitation of spirits, publicado em 
1989, e duas coletâneas de contos: Let the Dead Bury Their Dead, 
publicado em 1992, e If I Had Two Wings, publicado em 2020. 
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Segundo Sandomir (2020), Kenan recebeu várias premiações; 
entre elas, o Lambda Literary Award em 1992, o Whiting Award 
em 1994 e o John Dos Passos Prize em 2002.

A coletânea Let the Dead Bury Their Dead contém doze 
contos, entre os quais está “Run, Mourner, Run”, o escolhido 
para esta reflexão. Os contos dessa obra apresentam um 
claro diálogo entre si, seja pelo local onde os enredos são 
desenvolvidos pelo autor (Tim’s Creek, uma cidade ficcional na 
Carolina do Norte), seja pela presença recorrente de algumas 
personagens. Vale destacar que, para o espaço dedicado a 
este ensaio, não apresentaremos um diálogo entre os contos, 
que deixaria mais clara a cadeia discursiva da qual fazem 
parte, mas traremos um único conto para as lentes dialógicas, 
buscando relevar como os discursos relacionados às questões 
étnico-raciais e de (homo)sexualidade fazem parte da 
orquestração de discursos (BAKHTIN, 2015) feita pelo autor 
a partir do seu projeto discursivo e da posição axiológica que 
o autor-criador toma em relação ao conteúdo da obra1.

“Run, Mourner, Run” se inicia com uma epígrafe: “... for 
there is no place that does not see you. You must change your 
life – Rilke” (KENAN, 1992, p. 163)2. Vale destacar que tanto o 
título quanto a epígrafe não podem passar despercebidos aos 
olhos do analista, pois fazem parte do heterodiscurso da obra. 
Acreditamos ser necessário fazer um pequeno comentário sobre 
o que seja heterodiscurso, ou seja, a diversidade de discursos 
que preenchem uma obra literária. Paulo Bezerra, tradutor do 
ensaio “O discurso no romance” (BAKHTIN, 2015), passa a 
usar o termo heterodiscurso para fugir à possibilidade de uma 
interpretação puramente linguística da palavra raznorétchie, que 
havia sido traduzida como “plurilinguismo” ou “heteroglossia”. 
Discurso, como sabemos, está no campo da linguagem em uso 
(BAKHTIN, 2010) e, dessa forma, na concepção de língua/
1 Bakhtin (2003) declara que o autor-criador é um “elemento da obra”, enquanto o autor-
pessoa é “um elemento do acontecimento ético e social da vida” (p. 9). Faraco (2009), ao 
explicitar o pensamento de Bakhtin sobre o autor-criador, afirma que ele é “[…] uma posição 
axiológica que dá unidade ao todo artístico” (p. 93).
2 Todas as traduções apresentadas neste ensaio são de nossa autoria. Tradução da epígrafe: 
“... pois não há nenhum lugar que não veja você. Você tem de mudar de vida – Rilke”.
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linguagem como “[…] ideologicamente preenchida […] 
enquanto cosmovisão” (BAKHTIN, 2015, p. 40).

Dessa forma, o heterodiscurso social da vida penetra 
a obra estética a partir do trabalho artístico do prosador 
que, ao mesmo tempo em que não depura esses discursos 
de seu conteúdo ideológico, não destruindo “[…] aqueles 
horizontes socioideológicos (mundos e minimundos) 
que se escondem atrás das linguagens integrantes do 
heterodiscurso” (BAKHTIN, 2015, p. 76), faz com que esses 
diferentes discursos passem a servir a um “segundo senhor” 
(BAKHTIN, 2015, p. 77); ou seja, esse heterodiscurso social 
é usado pelo autor a partir do seu projeto estético, que 
busca criar a obra literária como um todo arquitetônico 
(BAKHTIN, 2002): conteúdo, material e forma, utilizados 
meticulosamente nas mãos do artista, fazendo com que o 
diálogo social soe em todos os elementos do heterodiscurso, 
“[…] sejam ‘conteudísticos’, sejam ‘formais’” (BAKHTIN,  
2015, p. 77).

Feita essa explicação, é interessante notar a escolha 
que o autor fez do título da obra: “Run, Mourner, Run” 
(literalmente, Corra, Enlutado, Corra). Segundo o próprio 
Kenan, em uma entrevista a Susan Ketchin (1994), a decisão 
sobre o título aconteceu quando ouvia a canção Run, Mourner, 
Run cantada pelo grupo Sweet Honey in the Rock. A canção, 
conforme explica o autor, é atribuída a Harriet Tubman, 
que, segundo Burgan (2006), havia fugido, em 1849, do seu 
“dono” em Maryland, mas fez várias viagens de volta ao sul 
dos Estados Unidos para ajudar outros escravizados a fugir. 
Essa canção, segundo Kenan, seria cantada por Tubman 
enquanto conduzia escravizados em sua fuga. A canção que 
afirmava haver canções, pregações e orações aqui, lá e em 
todo lugar, tem, como refrão, o comando “run, mourner, run” 
e a exclamação “lo” para declarar que o comando é dado pela 
bíblia e que é esse o caminho para a liberdade (cf. WORK, 
1998).
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Já é percebida, na canção escolhida, sua relação com 
escravidão, fuga pela liberdade e religião. No entanto, o autor 
insere dois versos do soneto “Torso arcaico de Apolo”, do poeta 
austríaco Rainer Maria Rilke. Esse soneto já foi traduzido por 
diferentes tradutores para a língua portuguesa, e a tradução do 
poema já foi discutida por diferentes estudiosos, como Mandel 
(1964), que não só traz diferentes traduções ao inglês do soneto, 
como traz notas analíticas sobre ele. Não nos deteremos na 
análise do poema em si, mas vale destacar que, como indica o 
título, o texto poético de Rilke se refere à estátua de Apolo, vista 
pelo poeta em uma visita ao Louvre: uma estátua sem cabeça, 
cujo torso, segundo Mandel (1964), é uma demonstração de um 
realismo exagerado, uma idealização do corpo humano: o torso 
exala força pura. O soneto, no entanto, não é uma pura descrição 
do torso, pois o sujeito lírico deixa a percepção da estátua feita 
por um “nós”, como é visto no verso anterior, para convidar o 
leitor para esse momento de percepção artística em que o torso 
não é só o seu material, o mármore. Segundo Mandel (1964), 
o conflito da percepção é criado pela forma, levando à ilusão 
de movimento (do “nós” para o “tu”). Dessa forma, o soneto 
termina os versos usados por Kenan (“for there is no place that 
does not see you. You must change your life”), que convidam 
o contemplador a mudar a sua vida, pois não há lugar que 
não seja possível vê-lo. Segundo Kenan, ainda na entrevista 
a Ketchin (1994), esses versos eram enigmáticos e fizeram-no 
lembrar de Dean Williams, no conto, pois representavam seu 
dilema existencial.

Como é perceptível no título do conto e na epígrafe, ambos 
os paratextos referem-se a dilemas, sendo o primeiro mais 
diretamente relacionado ao personagem negro Raymond 
Brown, e o segundo, como o próprio autor pontuou, ao 
personagem branco Dean Williams. Fazemos essa menção 
à questão étnico-racial das personagens, pois ela também 
contribui para a construção desse mundo representado. Para 
uma melhor compreensão da nossa afirmativa, é necessário 
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que façamos um breve resumo do enredo do conto, 
reconhecendo, como afirma Bakhtin (2015), que o enredo 
organiza a revelação das linguagens sociais e as ideologias, 
servindo para “[…] representar os falantes e seus universos 
ideológicos” (p. 164).

O conto narra a história de Percy Terrell, um homem 
branco rico que busca apropriar-se de terras que pertencem, 
há gerações, à família de Raymond Brown, um homem negro 
rico, religioso, casado e com filhos. Para conseguir o intento, 
contrata Dean Williams, um jovem branco de 23 anos e pobre 
para seduzir Raymond. Percy promete um aumento de 
seis mil dólares e o cargo de capataz da fábrica a Dean, que 
tinha a única missão de ter um relacionamento sexual com 
Raymond, que ia a um bar negro todos os segundos sábados 
de cada mês. O esquema funciona, e Percy, certa manhã, 
entra com seus três filhos na casa de Raymond e tira fotos dos 
dois (Raymond e Dean), por meio das quais faz ameaças para 
que Raymond negocie as terras, pois, caso contrário, as fotos 
seriam reveladas a todos. Ao final do conto, lemos que Dean 
descobre que as terras foram negociadas e que foi ludibriado 
por Percy, que não cumpre com as promessas feitas a ele.

Resumir o enredo de uma obra artística sempre é 
preocupante, pois o resumo pode ser limitador e não fazer 
jus ao trabalho criativo de seu autor. De fato, ao ler esse 
resumo, parece que o leitor está diante de mais uma história 
relacionada a um homem que vive a sua homossexualidade 
de forma secreta, com encontros sexuais casuais, e que paga 
um alto preço para que o segredo não seja conhecido por 
familiares e amigos. No entanto, não estamos diante de “casos 
de família”, mas de uma obra artística, em que o processo 
criativo de seu autor é percebido na sua relação com a forma, 
ou seja, com a enformação/encarnação do conteúdo por meio 
de determinado material (BAKHTIN, 2002). Segundo Bakhtin 
(2003), o autor “[…] visa ao conteúdo (tensão vital, ou seja, 
ético-cognitiva da personagem), enforma-o e o conclui usando 



15

para isso um determinado material” (p. 177); adiciona que a 
forma é “[…] condicionada a um dado conteúdo por um lado, 
e à peculiaridade do material e aos meios de sua elaboração, 
por outro” (p. 178). Nesse sentido, torna-se necessário 
verificar como o conteúdo da tensão (os diferentes dilemas 
vividos pelos personagens Dean e Raymond) é enformado 
pelo autor, evidenciando o seu processo criativo.

Em primeiro lugar, é importante destacar que o autor 
escolhe contar essa história por meio de um narrador em 
terceira pessoa, mas com um foco narrativo na personagem 
Dean. O conto se inicia e finaliza com Dean sentando-se em 
um balanço. Lá ele espera, seja pelo chamado da sua mãe 
para jantar, seja pelo fim do mundo – “waiting for the world 
to came to an end”, pelo fim de um mundo de sonhos cruel – 
“cruel dream world” (KENAN, 1992, p. 191). O uso do verbo 
no gerúndio (waiting) mostra a ação contínua de um dilema 
em andamento, pois o fim da trama, com seu acabamento 
estético, não finaliza os sentidos produzidos pelo texto e 
cocriados pelos leitores.

Dean, segundo o narrador, tinha sonhos, que, aos poucos, 
foram se tornando mais mundanos – “mundane dreams” 
(KENAN, 1992, p. 164). É exatamente após essa revelação 
que o narrador nos apresenta a proposição de Percy Terrell, 
que – segundo o próprio narrador – tinha “eyes full of 
mischief and lies and greed and hate and” (KENAN, 1992, p. 
165). A escolha pela descrição dos olhos (porta da alma?) da 
personagem por meio dos substantivos mischief (maldade), 
lies (mentiras), greed (ganância), hate (ódio) permite que 
o leitor tenha um excedente de visão que Dean não tinha. 
Outro elemento importante é que o narrador não finaliza a 
oração, mostrando o último substantivo, que deveria vir após 
a conjunção coordenada “and” (e). Se o narrador busca uma 
interlocução com o leitor, parece, dessa forma, convidá-lo a 
finalizar a oração, mas, para fazê-lo, o leitor precisa que o 
narrador revele características dessa personagem central na 
trama, compartilhando o seu excedente de visão.
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A representação de Percy introduz o leitor ao mundo 
das tensões raciais. Conhecemo-lo por meio daquilo que o 
narrador diz sobre ele, dos diálogos entre as personagens e 
pelas suas ações. Bakhtin (2015) nos lembra de que o falante no 
romance é um ideólogo, as suas falas, ideologemas, e as suas 
ações são marcadas ideologicamente; para ele, a personagem 
“[…] vive e age em seu próprio universo ideológico […], 
tem sua própria apreensão do mundo (Gesinnung), que se 
materializa na ação e na palavra” (p. 127). O autor, de forma 
criativa, nos desvela o universo ideológico ao qual Percy 
pertence, ou seja, o da suposta superioridade da raça branca. 
O seu desejo de ter as terras da família de Raymond parte 
de uma concepção axiológica de que os negros não devem 
possuir terras – “Niggers shouldn’t own something as pretty 
as Chitaqua Pond” (KENAN, 1992, p. 166). Percebe-se que, 
para representar um mundo em que a interseccionalidade 
entre raça e sexualidade é um fato concreto, o autor cria uma 
personagem que “encarna” a tradição racista perpetuada 
por brancos americanos ao longo dos séculos. Para tal, são 
colocadas na boca da personagem palavras que representam 
axiologicamente um mundo marcado, estruturalmente, pelo 
racismo, pela segregação racial, que durante quase um século 
após o fim da instituição da escravidão nos Estados Unidos, 
foi corroborada por leis que tornavam a segregação um direito 
legal da parcela branca da sociedade estadunidense. Dessa 
forma, a personagem Percy, além de não ver a população 
negra como detentora de direitos, refere-se às pessoas negras 
como se fossem ainda escravas por meio da palavra “niggers”. 
Essa palavra, segundo Bolaffi et al. (2003), é preenchida por 
uma entonação avaliativa pejorativa, remetendo à época da 
escravidão. Posteriormente, quando Percy e seus três filhos 
chegam à casa de Raymond para tirar fotos de Raymond e 
Dean na cama e iniciar o seu processo de chantagem com o 
fito de tomar a propriedade da família Brown, poderíamos 
imaginar, como leitores, que a sua fala ficasse no campo 
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da homofobia apenas. De fato, ele chama os dois de queers 
e faggots (KENAN, 1992, p. 165), palavras que também 
trazem, em seu histórico semântico-ideológico, uma carga 
avaliativa pejorativa que relacionava a homossexualidade 
com perversão sexual e distúrbio psicológico (SIKER, 2007), 
mas, ao direcionar-se a Raymond, declarando que ele tinha 
de lhe dar a sua propriedade, finaliza a sua oração com o 
vocativo “boy”: “You got to damn-near give me this here 
piece of property now, boy” (p. 180). Segundo Fremon (2000), 
palavras como “boy” e “girl” direcionadas a pessoas negras, 
desde a infância até a idade adulta, e “uncle” e “aunt”, a 
pessoas negras mais velhas, marcavam o distanciamento entre 
brancos e negros, desde a época da escravidão, destinadas a 
“colocá-los no seu lugar”.

Como pontuamos, segundo Bakhtin (2015), a ação da 
personagem “[…] é sempre ideologicamente iluminada, 
sempre conjugada com a palavra […], com um motivo 
ideológico, materializa certa posição ideológica” (p. 125). 
Além de vermos que a personagem é construída a partir do 
arquétipo do homem branco racista, que não vê o outro negro 
como detentor de direitos, mas como seu inferior (a palavra 
“boy” é usada quatro vezes por Percy ao dirigir-se a Raymond), 
ele também age motivado axiologicamente por esses valores 
racistas. A chegada de Percy à casa de Raymond é bastante 
reveladora desse motivo ideológico e materializa a sua posição 
axiológica nesse universo representado. Segundo o narrador, 
em um domingo pela manhã, quando, pela primeira vez, 
Dean passa a noite na casa de Raymond, a cena da “captura” 
é construída. Eles ouvem o latido de cachorros [“the barking 
of dogs” (KENAN, 1992, p. 179)], vozes de homens que se 
tornam mais altas com a sua aproximação [“They came 
closer. Louder” (KENAN, 1992, p. 179)], há o uso de força, 
tanto ao invadirem a casa, com um chute na porta da frente 
[“he heard someone kick in the front door” (KENAN, 1992, 
p. 179)], quanto ao impedirem que Raymond pegasse algo na 
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mesa de cabeceira – uma arma? (essa pergunta é apresentada 
como discurso indireto livre entre parênteses) –, usando 
um “big stick” [“slammed a big stick down on the table in 
warning” (KENAN, 1992, p. 180)]. É curioso perceber que o 
autor escolhe a expressão “big stick”, que, literalmente, pode 
se referir a um tipo arma que tenha um grande bastão (um taco 
de basebol, por exemplo, ou até um rifle, metaforicamente). 
Bakhtin nos lembra de que o prosador “[…] toma a palavra 
ainda aquecida pelo calor da luta e das hostilidades, ainda 
não resolvida nem desintegrada pelas entonações e os acentos 
hostis, e nesse estado a subordina à unidade dinâmica de 
seu próprio estilo” (BAKHTIN, 2015, p. 122). Dessa forma, 
vale destacar o valor ideológico da expressão, que foi usada 
pelo 32º presidente americano, Franklin D. Roosevelt, em sua 
política externa, segundo a qual o país, mesmo mostrando 
táticas diplomáticas, deveria mostrar sua força (“speak softly 
and carry a big stick”), ao carregar um “big stick” (DOBSON, 
2009). Essa relação entre “big stick” e força tornou-se corrente, 
passando inclusive a ser definida em dicionários diversos 
da língua inglesa como um método por meio do qual uma 
pessoa obriga outra a fazer o que ela quer, ameaçando usar 
o seu poder (LONGMAN, 1999). Percebe-se, no contexto do 
mundo criado, a partir de quem usa o “big stick” e contra 
quem é usado, que, axiologicamente, a ação de mostrar 
o “big stick” é conjugada com a palavra “boy” como uma 
demonstração de força para que o ideólogo branco pudesse 
mostrar a sua suposta superioridade em relação ao ideólogo 
negro e ameaçá-lo à submissão.

Nota-se, dessa forma, que Percy e seus três filhos entram, 
violentamente, na casa de Raymond, com seus cachorros e 
suas armas, remontando a cenas de captura de escravizados. 
Essa cena, como vimos, é construída meticulosamente pelo 
autor, que inclui uma câmera Polaroid como a segunda arma 
usada por Percy. A forma de construção da cena inclui o 
som produzido pela câmera a cada foto tirada: “snap-click-
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whurrr” (KENAN, 1992, p. 180), que se repete cinco vezes, 
podendo levar o leitor a pensar que foram tiradas cinco fotos 
de dois homens nus em uma cama. Nesse universo ideológico 
da “captura”, à personagem Raymond é revelado aquele 
contexto enunciativo de produção axiológica de sentidos, 
permitindo que a própria personagem se direcionasse a 
Percy, de forma irônica, contestando aquela posição de 
“dono de escravizados” exibida por ele. Para tal, Raymond 
enuncia palavras utilizadas em obras que representam a fala 
de escravizados, como “Yessuh”, “suh”, “sho” e a oração 
“I sho is scared of you, suh”, que mostra uma incorreção 
gramatical, para ridicularizar aquela situação. Dessa forma, 
o autor nos desvela uma personagem que tem consciência da 
sua ancestralidade, que remonta à escravidão, mas que está 
envolta em dilemas, conflitos, tensões, pois busca viver uma 
vida secreta de encontros com outros homens.

O autor não nos permite saber muito sobre Raymond pela 
sua própria boca. O que nos é revelado é por meio de Percy, 
que afirma que ele gosta de jovens brancos [“He likes white 
boys” (KENAN, 1992, p. 167)], e por meio do foco narrativo 
de Dean: um homem que tinha um andar majestoso de um 
ministro [“walked with a minister’s majesty” (KENAN, 1992, 
p. 167)], um pouco convencido sobre si e sua escolaridade 
[“A little big on himself and his education” (KENAN, 1992, p. 
172)], que gostava de poesia, drama, livros [“With his poetry 
and his books and his reading and his plays” (KENAN, 1992, 
p. 172)]; o homem negro mais rico de Tims Creek [“the richest 
black man in Tims Creek” (KENAN, 1992, p. 167)], dono de 
uma empresa funerária, que havia sido fundada por seu 
bisavô [“Ray talked of the funeral business (It was actually 
founded by my great-grandfather […])” (KENAN, 1992, p. 
174)]. Por meio de orações entre parênteses, como a da última 
citação, como que permitindo ao leitor entrar no pensamento 
de Dean, o narrador nos traz orações diretas de Raymond. Por 
meio desse diálogo representado pelo narrador, mas tendo 
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Dean como foco e permitindo inserções da fala de Raymond, 
o mundo da palavra alteritária e do heterodiscurso é criado 
(BAKHTIN, 2015). Dessa forma, por meio da transmissão do 
discurso do outro, materializado nesse diálogo que tiveram no 
bar, descobrimos o passado de sua família e o seu presente, ou 
seja, um homem casado, cuja esposa não descobre sobre sua 
sexualidade porque está cega pelo Espírito Santo [“Blinded 
by the Holy Ghost” (KENAN, 1992, p. 174)] e por causa do 
seu dinheiro [“Of course there’s the money too” (KENAN, 
1992, p. 175)]. Por meio de Percy, descobrimos, ainda, que 
Raymond tem filhas [“Your girls” (KENAN, 1992, p. 172, grifo 
do autor)] e que é diácono e tesoureiro da igreja [“A deacon 
and a trustee of his church” (KENAN, 1992, p. 181)].

Para aumentar o tom do dilema, a representação de Dean 
(Apolo sem cabeça) também não é feita de forma a fugir ao 
conflito. A construção inicial da personagem se dá por meio de 
uma descrição de alguém inseguro, que abandona os estudos 
(ensino médio) e começa a ter relacionamentos com homens 
mais velhos. É nesse contexto que o narrador introduz a 
personagem Percy e sua proposta. A sua insegurança inicial 
escala para atitudes mais firmes, ao se posicionar diante 
de Percy, ao perguntar sobre o que ganharia em troca caso 
seguisse o plano dele [“What do I get out of it?” (KENAN, 
1992, p. 167)] e qual garantia teria de que, de fato, receberia 
o prometido [“What kind of guarantee do I get?” (KENAN, 
1992, p. 168)]. Entretanto, essa firmeza é permeada de 
conflitos: sexo com uma pessoa negra [“Sex with a black 
man” (KENAN, 1992, p. 167)], a situação da sua mãe viúva 
– apesar de o narrador declarar que a sua decisão final não 
foi por causa dela [“No, it wan’t for his mama that he did 
it” (KENAN, 1992, p. 170)], o valor do dinheiro se seguisse 
o plano [“I’m in it for the money. Right?” (KENAN, 1992, p. 
179)]. É interessante notar que o autor cria esse ar de incerteza 
por meio de recursos ortográficos, ao colocar, por meio de 
um discurso direto de Dean, que aparece dentro do discurso 
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do narrador, o ponto de interrogação em “Right?” (Certo?). O 
leitor, incerto do direcionamento da pergunta (para o leitor, 
para o próprio Dean), é informado, pelo narrador, de que 
Dean, de fato, não tinha a menor ideia de como Percy iria 
concretizar o seu plano [“Yet Dean had no earthly idea what 
Percy had in mind” (KENAN, 1992, p. 179)]. A incerteza da 
personagem passa a ser a incerteza do leitor, que tem de fugir 
de qualquer absolutismo em relação à personagem e aos seus 
valores. Ao invés de uma personagem fria, calculista, que 
busca o interesse financeiro a qualquer preço, o autor cria 
uma personagem que relativiza os valores culturais racistas 
do seu grupo social. Ao ser expulso por Raymond da sua 
casa, o narrador nos mostra o interior da mente de Dean: por 
um lado, ele queria odiá-lo e insultá-lo com todos os nomes 
racistas que ele conhecia [“dredge up every nigger [...] insult 
he could muster” (KENAN, 1992, p. 183)], reaprendendo todo 
o ódio que possuía [“he wanted to relearn hate” (KENAN, 
1992, p. 183)]; por outro, ele queria desaprender o que ele 
tinha aprendido com Raymond, apagar esse aprendizado da 
sua memória [“he wanted to unlearn what he had learned 
[...] erase it from his memory” (KENAN, 1992, p. 183)].

Outros elementos poderiam ser pontuados a 
partir da nossa posição exotópica enquanto cocriadores 
do conto. No entanto, não podemos deixar despercebido o 
evento que praticamente finaliza o conto: a busca de Dean pelo 
cumprimento da promessa. Como vimos na apresentação do 
enredo, Dean não recebe o dinheiro e o cargo prometido por 
Percy e, depois de 168 dias, conforme nos explica o narrador, 
Dean decide confrontá-lo. Como homem branco que fez um 
acordo com outro homem branco, ele esperava que a palavra 
de Percy fosse cumprida, já que, no momento da proposição, 
a garantia foi dada por meio de um aperto de mãos [“he stuck 
out his hand – this is your guarantee” (KENAN, 1992, p. 168)]. 
Agora, no diálogo que é travado entre os dois, os centros de 
valor deixam de ser racistas e passam a ser homofóbicos. A 
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palavra “faggot” é usada duas vezes por Percy, sendo que, 
na segunda, há o reconhecimento de que pertencem à mesma 
raça, apesar de pertencerem a classes diferentes. Dessa 
forma, além da palavra “faggot”, Percy refere-se a Dean 
como prostituta (“whore”) e lixo branco (“white trash”) [“A 
pathetic white-trash faggot whore” (KENAN, 1992, p. 187)]. 
Dessa forma, essa mudança de centro de valor em que Dean 
ora é o vilão (em relação a Raymond), ora a vítima (em relação 
a Percy), é também verificada na representação de Raymond, 
que, apesar de todos os seus atributos, é representado como 
aquele que trai sua mulher com outros homens.

Bakhtin, ao discutir a prosa, declara que o prosador 
não destrói os “horizontes socioideológicos (mundos e 
minimundos) que se escondem atrás das linguagens integrantes 
do heterodiscurso” (BAKHTIN, 2015, p. 76). Dessa forma, 
para uma compreensão do todo da personagem Raymond, é 
necessária uma viagem ao mundo protestante e sua relação 
com a heteronormatividade. Vale ressaltar que há, nos Estados 
Unidos, centenas ou milhares de denominações protestantes 
(cf. ARMSTRONG, 2016), com suas posições distintas em 
relação a diversas questões relacionadas a gênero e sexualidade 
(por exemplo, a ordenação de mulheres e pessoas LGBTQIA+ 
como pastores/as, a própria aceitação de pessoas LGBTQIA+ 
como membros de suas igrejas, as doutrinas relacionadas à 
homossexualidade, entre outras). Esses posicionamentos vão 
desde os mais conservadores aos mais progressistas. Para 
DeRogatis (2003), os grupos mais conservadores compreendem 
a heterossexualidade como padrão “universal”, sendo, dessa 
forma, como explica Wilcox (2003), o padrão decretado por 
Deus (heteronormatividade), levando à compreensão, por 
conseguinte, de que a homossexualidade seria um desvio dessa 
norma. Nesse sentido, a heterossexualidade estaria relacionada 
à identidade de um sujeito, mas a homossexualidade à “opção 
sexual”, à perversão (“faggot”). É nesse espaço conservador 
que o autor cria a personagem Raymond.
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Como vimos ao longo desta análise, todo o conflito 
(tensão axiológica) representado no conto se inicia a partir 
da construção de uma personagem branca que, com base em 
preceitos racistas, passados ao longo das gerações, desde a 
escravidão, não reconhece o direito de a personagem negra 
possuir terras. Dessa forma, a fala de Percy é bivocal, pois evoca 
as vozes de seus antepassados escravagistas. Com base no seu 
discurso racista, manipula Dean para derrotar a personagem 
negra com base em sua “perversão” (“faggots”). Essa visão 
totalizadora permite que o leitor, seu cocriador, compreenda 
que as relações entre as personagens Percy e Raymond e Percy 
e Dean gravitam por centros de valor diferentes: no primeiro 
caso, o racismo se utiliza da homofobia para a submissão da 
personagem negra; no segundo caso, a homofobia é manipulada 
para a concretização de um propósito racista. Dessa forma, 
é necessário reconhecer que o pivô axiológico de toda a 
trama é o racismo e, a partir dele, outros centros de valor são 
acrescidos por meio do heterodiscurso e da heterovocalidade 
materializados no conto, tais como a homofobia, o papel da 
religião na imposição da heteronormatividade, entre outros.

Por fim, ler “Run, Mourner, Run” permite a compreensão 
daquilo que Tezza afirma a respeito da teoria dialógica do 
romance de Bakhtin: “todo acontecimento estético relativiza 
o mundo de valores” (TEZZA, 2003, p. 211, grifo do autor). 
Pela maestria de Randall Kenan, o mundo criado de Dean, 
Raymond e Percy é um mundo em que absolutos não podem 
ser estabelecidos em relação às personagens; além disso, a 
relação entre conteúdo, material e forma permite que as 
vozes sociais ecoem em todos os elementos do conto, que o 
heterodiscurso penetre o conto por meio do jogo de vozes e 
discursos em torno do racismo e da homofobia, permitindo 
que as personagens não sejam apenas falantes, mas ideólogos, 
centros de valor. Ademais, como cocriadores que somos, o 
conto permite que não só percebamos o processo criativo desse 
grande autor afro-americano, quanto respondamos à obra, 
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atualizando-a em nosso contexto de recepção, reconhecendo 
que o acabamento da obra permite o inacabamento dos 
sentidos produzidos, levando-nos a refletir sobre a pertinência 
e a urgência de discussões em torno dos conflitos da vida, 
ligados ao racismo e à homofobia.
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TRAVESSIAS: MIA COUTO, BOAVENTURA CARDOSO E 
ALBERTINO BRAGANÇA

Cecília Krug
Vera Maquêa

Karingana wa Karingana...
O horizonte das palavras primeiras de uma narrativa 

ficcional sugere as prováveis travessias de uma história. Por elas 
infere-se o tom da narração, e desafios e fascínios de narradores 
e personagens abrolham. O começo de uma narrativa, em uma 
conjuntura literária e histórica que busca ser partilhada, pode 
desencadear novas subjetividades para o leitor que, ao ler, 
encontra-se consigo mesmo ao colocar-se em face do outro e 
de diferentes mundos. Por sua vez, o outro pode ser o mesmo 
ou o desconhecido em um cenário de contingências simbólicas 
que agregam e fazem movimentar o universo ficcional. A 
literatura, nesse sentido, é uma possibilidade de se conhecer e de  
se reconhecer. Em um complexo encontro de realidades, o outro 
é sempre uma parcela do ser que acresce devires e incertezas à 
inevitável obscuridade da existência.

Nesse diapasão há que se trazer à baila a virtualidade 
do labor que articula e problematiza diversas ideologias 
sobre o ser e suas complexidades. A criação ficcional é um 
espaço privilegiado que apresenta uma forma de estar e 
pensar o mundo, que se completa ou se expande quando 
o texto encontra o leitor. Nesse encontro a interpretação, 
desígnio humano por excelência, interpela valores e culturas 
e redimensiona a linguagem. Erich Auerbach, ao discutir 
formas de representação na literatura ocidental, afirma que 

[…] o mundo em que vivemos, tudo isso tentamos 
incessantemente interpretar e ordenar, de tal forma 
que ganhe para nós uma forma de conjunto, a 
qual, evidentemente, segundo sejamos obrigados, 
inclinados e capazes de assimilar novas experiências 
que se nos apresentam, modifica-se constantemente 
de forma mais rápida ou mais lenta […]. (AUERBACH, 
2013, p. 494).
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Assim, descortinar o mundo por meio da literatura demanda 
primeiramente ter consciência da constituição da linguagem 
e de suas extensões simbólicas. Há processos interpretativos 
e permanentes que surgem da própria condição de épocas e 
que, de acordo com Auerbach (2013), têm a ver com a força 
e a coerência de valores e práticas culturais de determinada 
sociedade. As análises do autor evidenciam modos diversos 
de produção e de receptividade de diferentes tipos de textos, 
sejam filosóficos, religiosos, literários etc., arraigados no tempo 
histórico e no tempo social, como expressão de modos de viver. 
Nesse sentido, a viagem ficcional agrega experiências do outro, 
a dimensão de outrem, uma travessia simbólica que permite 
diálogos acerca dessas formas de ser e de estar no mundo.

A literatura, ao possibilitar e estabelecer diálogos entre 
diferentes épocas e temporalidades, provoca uma distensão 
na linguagem, resultando em diálogos autorreferentes e 
metalinguísticos, fato que ocorre em literaturas de todos 
os lugares. Entretanto, de modo especial, esse fenômeno 
desenvolve-se nos países africanos que, com a conquista 
bastante recente de suas independências, apropriam-se de 
culturas ocidentais e as transformam, de modo que mesmo 
o gênero romance ganha contornos particulares em suas 
literaturas.

Encontro de multíplices matrizes culturais, essas 
literaturas versam sobre a condição humana de forma 
genérica na contemporaneidade mas, ao mesmo tempo, 
sobre a condição transeunte consequente de vários conflitos, 
opressões e guerras que ocorreram em lutas de independência. 
Muitos países do continente africano, como também reflexo 
das contingências do mundo atual, encontram nesse forte 
acontecimento histórico a matéria de sua criação, articulando 
suas línguas e práticas culturais atravessadas por violência 
e reterritorializações. Diante disso, a condição humana nos 
países africanos foi historicamente fragilizada pelas empresas 
coloniais, e somente com um lastro forte de perseverança e 
luta, instituindo novas formas e parâmetros para pensar esse 
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universo, é que esses países seguem na construção de suas 
nações e, por conseguinte, de suas literaturas, as quais são, 
por sua vez, lugares privilegiados de invenções nacionais.

Nessa acepção, Edward Said, em Humanismo e crítica 
democrática (2007), alerta para o perigo dos nacionalismos que, 
contrários à constituição de uma nação que partilha, podem 
resultar em exclusão e em essencialismos. Para ele, há tradições 
eruditas no mundo, outras culturas, outros gênios e, para 
se compreender a história humana, é preciso uma abertura 
em direção a um processo ininterrupto de compreensão que 
se tem de si mesmo, sem ignorar os contextos históricos, as 
tradições, as diversidades identitárias e culturais.

Diante das transformações mundiais, mais propriamente 
dos séculos XX e XXI, Said defende a necessidade de assentir 
as contracorrentes e promover diálogos efetivos entre as 
civilizações. O universo literário envolto nesse contexto 
solicita um olhar acurado, tendo em vista as várias questões 
que envolvem os complexos processos de formação histórico-
social de uma determinada nação.

Nos países de língua portuguesa, há um processo de 
colonização e os desdobramentos de seus eventos, de modo que 
compreender a literatura hoje demanda uma visão histórica 
sobre esse acontecimento que transformou muita coisa em 
todo o continente africano e de maneira muito diferente. Há 
várias particularidades e complexidades dessas sociedades, 
questões que permeiam a formação literária e, de modo 
geral, o pensamento nesses países, que apresentam aspectos 
ímpares desses povos, as memórias vivas, o imaginário mítico 
popular, lendas e crenças, a força da vida comunitária e das 
narrativas orais.

A narrativa ficcional dos países africanos de língua 
portuguesa, pois, cobre temporalidades muito mais extensas 
que a formação de seus sistemas literários, com obras escritas 
e publicadas. Instituem-se na esfera transgressiva da ficção 
contemporânea, em que se traduzem culturas e bases sociais 
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preservadas pela oralidade e pelo poder da palavra que se 
transmite oralmente. Destacam-se por serem produções 
literárias descentradas e particularizadas, colocando em 
cena outras regiões do mundo, não apenas por evocarem 
temáticas das revoluções de independência, a guerra, a 
violência, a miséria, mas também por desenharem suas nações 
reinventando as suas próprias paisagens.

Cada país de língua portuguesa em África apresenta 
contextos socioculturais específicos, o que institui nas produções 
literárias diferentes tempos de devir, não uma totalidade 
acabada. Dentre os vários escritores dos países africanos que 
contribuíram e continuam contribuindo para a invenção não 
apenas de uma nação mas também de uma língua literária em 
seus países, podemos citar: em Angola, Boaventura Cardoso, 
Luandino Vieira, Paula Tavares, Pepetela e Ondjaki; em Cabo 
Verde, Eugénio Tavares, Germano Almeida, Ovídio Martins, 
Teixeira de Sousa, Vera Duarte; em Guiné-Bissau, Odete Costa 
Semedo; em Moçambique, Luís Bernardo Honwana, Mia 
Couto, Nélson Saúte, Noémia de Souza, Paulina Chiziane, José 
Craveirinha; e em São Tomé e Príncipe, Albertino Bragança, 
Alda Espírito Santo, Franscisco José Tenreiro.

Se for empreendido um estudo comparativo entre 
estes escritores e poetas encontrar-se-á uma considerável 
diversidade, dificultando em alguns casos o pertencimento 
de alguns autores às literaturas africanas de língua 
portuguesa, para quem eventualmente busque semelhanças e 
homogeneidade entre essas literaturas. Portanto, a oralidade 
não é, em si, um elemento unificador dessas literaturas. 
Práticas culturais assentadas em matrizes orais terminam por 
informar algo mais importante do que muitos gostariam de 
supor, qual seja, a diversidade e a complexidade de povos e 
culturas que, de certo modo, podem estar mais próximas de 
países não africanos que alinhadas a eles.

Assim, pode-se constatar que, se o continente africano já 
foi no passado (assim como a Mesoamérica e a Sul-América) 
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considerado sem história, a permanência das formas de 
expressão desses povos pela oralidade demonstra que o lastro 
da cultura ultrapassa a compreensão de que só é possível 
existir na escrita e que oralidade não é apenas ausência de 
escrita mas, sobretudo, um modo de estar no mundo. Além 
disso, hoje pode-se verificar que o continente africano continua 
sendo falado, mas que também produz sua própria voz, seja 
pela oralidade, seja pela escrita.

Ao discutir essa questão, Tania Macêdo afirma que o 
escritor africano é um arauto de novo tempo, mas ao mesmo 
tempo é um herdeiro da tradição, que irrompe uma nova 
literatura que excede as fronteiras do seu país.3 As literaturas 
de língua portuguesa em África incorporam várias dimensões 
em sua composição, havendo mesmo interposições que 
problematizam a teoria literária que, por ter uma tradição 
ocidental, às vezes tem dificuldade em lidar com as diferenças 
de forma e de linguagem. O romance, ocidental e vigoroso, 
ao ser apropriado pelos escritores africanos, sofre uma 
subversão de sua forma, incorporando a oralidade, à maneira 
dos modernistas brasileiros, sobretudo Mário de Andrade, 
Oswald de Andrade e, mais tarde, Guimarães Rosa. Há nesse 
procedimento muito da consciência metalinguística do ato 
de narrar na contemporaneidade, introduzida por formas de 
narrar bastante inusitadas. Destarte, relatam-se as experiências 
e recontam-se as histórias por outros vieses, como o do narrador, 
ex-escravo e analfabeto, de A gloriosa família, de Pepetela. 
Além do romance, a poesia e o conto são também repletos 
de evidências da força da oralidade na expressão literária de 
língua portuguesa em África.

Walter Benjamin, por volta de 1936, anunciava em 
um universo europeu que a arte de contar histórias estava 
definhando, estava em vias de extinção, e que o romance era 
o gênero que viria substituir os modos orais de se narrar. 

3 Conferência da professora Tania Macêdo por ocasião da realização da disciplina Literaturas 
Africanas de Língua Portuguesa, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 
em 27 de agosto de 2020.
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O famoso e conhecido texto de Benjamin, “O narrador: 
considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” (1984), chega 
agora em nova tradução, como A arte de contar histórias (2018), 
em edição organizada por Patrícia Lavelle acerca dos escritos 
de Walter Benjamin. Com essa tradução, resgata-se de certo 
modo a ideia primeira do ensaísta e filósofo alemão, de que 
o seu interesse estava em contrapor dois mundos bastante 
diferentes, o da tradição e aquele que surgia após a revolução 
burguesa e a industrial.

Ao ler autores e autoras das literaturas africanas somos a 
todo momento colocados em face desse mundo cindido que 
nos apresentam Walter Benjamin e seus amigos da Escola de 
Frankfurt, com a ressalva de que incorporada a dimensão 
oral de culturas pautadas na partilha da experiência nessas 
literaturas, mesmo os gêneros mais exigentes se inclinam à 
força da contação de histórias. Se o contador de histórias estava 
em declínio, o narrador do romance mostrou-se plástico e 
flexível aderindo à tradição, à voz e à experiência.

A nova tradução de O narrador por contador de 
histórias alvitra uma reflexão acerca das literaturas 
africanas de língua portuguesa: “A experiência que se 
transmite oralmente é a fonte da qual beberam todos  
os contadores de histórias.” (LAVELLE, 2018, p. 21). Tal 
apontamento permite ponderar sobre a transmissão das 
experiências que têm raízes na oralidade. As narrativas 
ficcionais destes países originam-se e são povoadas pela 
oralidade, reinventam-se e sofrem transformações com 
ecos da convivência e do cotidiano humano imbricados 
em paradoxos, hoje bastante acentuados pela expansão do 
capitalismo e da cultura ocidental nesses países.

Há a experiência dos mais velhos, as tradições, crenças, 
valores e a vida inventariada pela memória aos mais jovens, 
enfim, os saberes que se revelam nas histórias contadas desses 
povos, que continuam pautando suas práticas culturais. 
Desse modo, o contador de histórias não desapareceu; mas 
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transformou-se. Continua vivo possibilitando diálogos dos 
mais diversos entre as gerações e, desse modo, a oralidade 
imbrica-se aos registros da escrita, mas ambas permitem que 
a voz do contador de histórias perdure pela voz plural do 
narrador.

Entre os vários autores africanos, Mia Couto é um dos mais 
representativos da perspectiva da experiência marcada pela 
oralidade. Veja-se o livro de contos Estórias abensonhadas (2012), 
exemplarmente o conto “Nas águas do tempo”. Este conto 
apresenta um diálogo, um ritual de passagem, ensinamento 
entre gerações, uma travessia pelas águas do tempo, uma 
dimensão espiritual da vida em que um menino e um avô 
dialogam. O avô empreende um esforço para que o neto veja 
o outro lado da margem, uma experiência de conhecimento 
da vida e da morte. Apresentando ao neto a travessia em que 
pousa a sabedoria, a experiência comunicável de que fala 
Walter Benjamin, o avô representa a tradição africana. Pode-
se ver como os jovens acessam as tradições de seus ancestrais 
e como o narrador aborda, poeticamente, esse momento de 
convívio entre a tradição e o tempo presente:

Aquele era o lugar das interditas criaturas. Tudo 
o que ali se exibia, afinal, se inventava de existir. 
Pois, naquele lugar se perdia a fronteira entre as 
águas nenufarfalhudas, nós éramos os únicos que 
preponderávamos. Nosso barquito ficava ali, quieto, 
sonecando no suave embalo. O avô, calado, espiava 
as longínquas margens. Tudo em volta mergulhava 
em cacimbações, sombras feitas da própria luz, fosse 
ali a manhã eternamente ensonada. Ficávamos assim, 
como em reza, tão quietos que parecíamos perfeitos. 
(COUTO, 2012, p. 7).

A criança, na narrativa de Mia Couto, aparece como 
esse tempo de travessia, em um deslocamento, condição do 
presente. O lugar não é apenas um locus, mas é também o 
tempo. O espaço da tradição e o espaço do tempo presente, 
ou da modernidade, têm sido uma veia temática importante 
da literatura coutiana. Além da perspectiva do convívio entre  
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várias temporalidades, que caracteriza as literaturas 
africanas de língua portuguesa, a situação de violência 
das lutas pela independência também é traduzida  
como tempo-espaço em muitos momentos. A criança 
então é personagem especial nesses universos 
narrativos, por dimensionar a metáfora do presente,  
do novo e do inaugural. Crianças em trânsito, deslocadas, 
abandonadas, no contexto da guerra frequentam a literatura 
de Mia Couto e de vários autores africanos.

Edward Said, em Reflexões sobre o exílio e outros ensaios (2003), 
discute os sentidos de deslocamentos, que implicam estar fora 
do lugar. O século XX com suas guerras criou uma era de pessoas 
no exílio, refugiados, diásporas, desterros, emigrados, em suma, 
pessoas fora do lugar. Essa condição do presente é um estado  
de “[…] não pertencer, para o qual, em tempos primitivos, 
as pessoas eram banidas e onde, na era moderna, imensos 
agregados de humanidade permanecem como refugiados e 
pessoas deslocadas.” (SAID, 2003, p. 35). Há sentidos distintos 
acerca desses termos que aludem à ideia do trânsito e da 
movimentação. Enfim, uma posição de desprendimento, uma 
experiência de atravessar fronteiras. Tais vocábulos cogitam a 
impossibilidade de ancorar em um lado ou em outro. Emerge 
um terceiro lugar, aludido no enredo de Mia Couto como uma 
margem de travessia, uma imagem poética:

[…] nós temos olhos que se abrem para dentro, esses 
que usamos para ver os sonhos. O que acontece, 
meu filho, é que quase todos estão cegos, deixaram 
de ver esses outros que nos visitam. Os outros? Sim, 
esses que nos acenam da outra margem. E assim 
lhes causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos 
pântanos para que você aprenda a ver. (COUTO, 
2012, p. 10).

Essa travessia como passagem da vida é um 
percurso de imagens que o avô ensina para o neto, que 
ensinará um dia a uma outra criança. Mas se aprender 
a morte é uma aprendizagem para a criança, o ser  
fora do lugar será o não-lugar para o adulto. Essa condição 
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de deslocamento aparece também no conto “O dia em 
que explodiu Mabata-bata”, de Mia Couto. Há um órfão 
desterrado, Azarias. Não se sabe das origens do protagonista, 
um caráter de punição de perda da família, da nacionalidade 
que resulta na condição em que se encontra:

Ele não, não era filho. […] O serviço arrancava-o cedo 
da cama e devolvia-o ao sono quando dentro dele já 
não havia resto de infância […] alma pequenina, dos 
seus sonhos maltratados […] sentia que não fugia: 
estava apenas a começar o seu caminho. Quando 
chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na 
outra margem parou à espera nem sabia de quê. 
(CHAVES, 2009, p. 16).

Esse órfão vive nas sombras, pensa em fugir, pois imagina 
que fugir é morrer de um lugar. Referências em sua vida 
já não tem, a casa em que vive não é uma simbologia de 
conforto, pois está à revelia de um tio que o oprime. A avó 
cria um lugar, com o sentido de aconchego, do amor de uma 
ancestralidade perdida. Surge nesse conto a tônica resultante 
da guerra que gera a orfandade, o estar perdido, sozinho e 
exilado, recorrente em Mia Couto e diversas outras narrativas 
nas literaturas africanas de língua portuguesa.

Essa condição é um tema mestre na obra do crítico 
palestino Edward Said, que questiona a origem, a raiz 
cultural, o pertencimento nacional, a ligação epistemológica 
e simbólica que são valorizados em muitas culturas (2003). 
Esse questionamento se estende ao lugar de pertencimento. 
Said problematiza e critica a supervalorização da pátria, o 
nacionalismo essencializado que desconsidera o ser humano 
em geral e que, de certo modo, cria muros que apartam e 
produzem ódio para com o outro, com o diferente, com o de 
fora. É preciso sentir e perceber o mundo globalizado, não 
só em discursos, mas em ações que sejam mais humanas e 
equânimes. Sentir-se exilado na própria casa é uma das 
condições do tempo presente.

Boaventura Cardoso, de maneira semelhante, aborda a 
violência e o abandono em sua literatura. No conto “Gavião veio 
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do sul e pum!”, o narrador é também uma criança. Essa criança 
pertence, igualmente, a uma condição marginal, personagem 
vulnerável como os idosos – griots – e os animais. Tais figuras 
refletem um mundo problemático no que concerne às fronteiras, 
ao desterro e à condição de estar fora do lugar no mundo. Há 
alguns aspectos neste conto, em especial acerca da linguagem, 
que merecem menção: as repetições das palavras, a forma 
circular de dialogar e a linguagem infantilizada, intensificando 
a existência de seres vulneráveis, como a criança que narra. 
Ainda não está apta à vida ou não tem voz, porém traduz 
por meio do seu discurso infantil o mundo que vê, a guerra, 
experiências inconciliáveis, a violência. Enfim, essa criança 
instaura-se na trama pelo espaço da imaginação infantil, como 
vulnerável tradutora da violência:

Estamos assim sentados a enxotar pássaros a virem 
em bandos cerrados volteando e dando voltas e a 
irem e a virem. Pássaros de todos os tamanhos 
grandes e pequenos e coloridos, muitas cores e 
voltearem e a se chocarem e a caírem atordoados. 
Fisgar assim todos os pássaros em bandos volteando 
não dá e a mão começa madoer. Tantans pedras 
aqui para fisgar pássaros e não chegam para tanto 
pássaro. Cada pedra vai sem rumo certo e pedra 
certa só e pássaro cai. Estamos assustados com o céu 
a escurecer. (CHAVES, 2009, p. 116, grifos nossos).

Há nessas histórias a vida corrompida, uma infância 
roubada. As crianças vão para a guerra e agem, pegam em 
armas, às vezes como se fossem brinquedo. Não há metáforas, 
há uma transposição do que presenciam. A criança que 
desconhece os males do mundo, definitivamente, perde 
a inocência. Se Walter Benjamin pudesse ler esse conto 
possivelmente diria que essa experiência seria indigna de ser 
narrada, que não era experiência comunicável. O tempo que 
reúne o máximo de avanço tecnológico culmina em barbárie. 
O menino de “Gavião veio do sul e pum!” observa o avião 
com o conhecimento que possuía de seu próprio mundo, por 
isso vê um pássaro, não uma máquina de guerra. Mas quando 
compreende, a infância é interrompida.
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Então a civilização e a barbárie não são tão opostas 
quanto se imagina. Franz Fanon, em Os condenados da terra 
(2010), expõe aspectos das barbáries em países da África, ao 
afirmar que a barbárie, a opressão e as guerras são muito 
mais complexas por se tratarem de uma negação do outro 
em todos os seus sentidos. Ao reiterar que a violência é 
necessária para a conquista da independência, Fanon afirma 
que há momentos na história em que não é possível fazer o 
opressor compreender o ponto de vista do oprimido. Por esse 
viés, a violência é uma ferramenta. Hoje, porém, as tentativas 
de enfrentamento, de acordo com Said (2007), devem ocorrer 
por meio de outros instrumentos, a saber, os diálogos e as 
críticas, mas, fundamentalmente, uma postura de partilha e 
autocrítica pelas atividades intelectuais.

E é nesse diapasão que encontramos um intelectual 
descentrado, Albertino Homem dos Santos Sequeira Bragança, 
um escritor e político da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, país insular com população descendente 
de vários grupos étnicos. A grande maioria são-tomense fala 
português e também variantes do crioulo. O escritor Bragança 
dedica-se a intensas atividades culturais e governamentais, 
mas destaca-se a sua produção literária. Suas narrativas 
expõem uma rede de implicações sociais e políticas,  
em que contesta os regimes políticos de seu país, de 
várias épocas. Bragança busca em sua aldeia fontes 
para reinventar e reinscrever sua nação em um universo 
literário, como aclara Ana Mafalda Leite, em Nação e narrativa 
pós-colonial (2012), um lugar de invenção de uma nação. Entre 
as suas várias produções literárias, destaca-se, neste estudo, o 
conto “Solidão”.

Em “Solidão”, Bragança desloca a história dos grandes 
centros para uma vila do interior de seu país, apresentando a 
vida nas aldeias e questões particulares da cultura e língua de 
um povo em um pequeno país em África. A matéria humana é 
o eixo norteador que conduz a pensar a história e a vida desse 
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povo. O conto “Solidão” traz as aldeias Almeirim e Maguida 
Malé. Aldeias em uma ilha, geograficamente, um lugar físico 
que cresce “[...] pau gunú [...]” (CHAVES, 2009, p. 71). Em 
crioulo, o vocábulo gunú refere-se a uma árvore de São Tomé 
e Princípe. Em seu crescimento, essa árvore lança novas raízes 
em forma de arcos, muito simbólico para pensar o processo 
de renovação da vida. Por sua vez, os pratos típicos da região 
também apresentam a ilha, “[...] idjogó, o mizongué, o soó 
[...]” (CHAVES, 2009, p. 67), nomes que se referem a pratos 
feitos à base de peixe e legumes com óleo de dendê.

O conto coloca em cena ainda um laço que estreita 
a comunicação entre esses povos, uma língua oficial, o 
português. Porém, muitas outras línguas estão presentes em 
diversas comunidades em África. Em relação às produções 
ficcionais dos países africanos de língua portuguesa, Rita 
Chaves menciona que só em Angola são muitas as línguas, 
com o quimbundo e o quicongo; em Moçambique o macua e 
o xichangana e em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e 
Príncipe as variações do crioulo, dentre várias outras línguas. 
Diante disso, a estudiosa aclara que:

[…] o português tem um papel importantíssimo: 
reforçar a unidade nacional a cada um desses países e 
permitir que eles possam estreitar contato com outras 
nações lusófonas. A língua portuguesa é o idioma 
presente nos documentos oficiais, o ensinado nas 
escolas e o usado por muitos escritores na literatura. 
(CHAVES, 2009, p. 8).

As produções literárias africanas dos países supracitados 
são ricos mecanismos para desvendar um mundo que se 
compõe pela diversidade e esse é, pode-se ver, o motivo 
literário do conto de Albertino Bragança.

O modo ímpar de se abordar o ser humano em “Solidão” 
é constatado por meio do protagonista Mento Muala, “[...] 
cheio de bons-dias [...] cabelo levantado na cabeça, ar vivido 
[...]. Vinha do mato [...] por onde passasse eram sempre os 
suspiros das raparigas [...]” (CHAVES, 2009, p. 64). Mento 
Muala vive sozinho em uma aldeia, um espaço geográfico e 
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imaginário. Fartas e provocativas são as imagens que emanam 
a solidão dessa personagem, as suas escolhas, as suas falhas 
humanas, enfim, a travessia da vida.

À luz do título do conto, “Solidão”, pode-se encontrar uma 
proliferação de sentidos. Um estado de desacompanhamento, 
isolamento, exílio, afastamento. Algo como o espaço do conto: 
uma ilha. Há, portanto, um enlace entre o título e o espaço 
explorado na narrativa, em que surge uma imagem dupla: 
solidão e ilha. O próprio termo, ilha, designado de isola, vem 
do verbo isolar. As fronteiras de uma ilha são desenhadas 
pelo mar, uma extensão de terra firme cercada por água em 
toda a sua periferia, diz assim, ínsula. Cabe inferir a dimensão 
diminuta desse espaço à margem de África: as ilhas de São 
Tomé e Príncipe.

As condições desse espaço são também evidenciadas 
pela incomunicabilidade que se imagina, a “[…] causa de 
seu silêncio […]” (CHAVES, 2009, p. 70). Há uma reflexão 
dessa provável condição humana na contemporaneidade, 
um estado de solidão e isolamento. Se o título anuncia o 
mote que acompanha o personagem Mento Muala em toda a 
sua trajetória, dando a conhecer essa excêntrica personagem, 
muitos aspectos de sua vida são mascarados. Um exemplo 
é o sentimento de vazio que sentia. É assim pelo narrador 
descrito: despretensioso, homem de muitas mulheres, “[…] 
aguadeiro, canalizador, pedreiro, marceneiro nas horas vagas 
[…] fama de incansável […] em busca do desconhecido, de 
novas gentes, acossado pelo desejo febril de romper com 
a monotonia.” (CHAVES, 2009, p. 67). Um homem de mil 
oportunidades, de mil ofícios, livre, um espírito jovem por 
natureza. Com o passar do tempo era perceptível que

[…] a alegria contagiante que irradiava de Mento era 
invadida, aqui e ali, por fugazes laivos de tristeza, 
pedaços de sombra em dia de sol radioso […] Mento 
não era o homem feliz que aparentava. Por muito que 
tentasse, era-lhe impossível disfarçar a inquietude 
vivida […] sobre uma sufocante solidão que não 
conseguia vencer. (CHAVES, 2009, p. 68).
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Mento Muala, um personagem que transmite vida 
e juventude, após muitas mudanças de emprego e 
relacionamentos instáveis, com o tempo passando, começa a 
compreender que “[…] os anos avolumando-se, a saúde não 
lhe permitindo já os excessos de outrora.” (CHAVES, 2009, 
p. 71), e sente um misto de temores e receios. O narrador 
descreve um protagonista cuja experiência de vida é sufocante, 
um cenário de desencantamento. Isolado dos amores  
e de todos os amigos, ainda que com pessoas próximas como 
os poucos vizinhos e comerciantes, sentia-se abatido: “[…] um 
mal-estar, uma inquietação sem limites, como se temesse que 
algo de terrível lhe viesse a acontecer de um momento para 
outro. A sensação angustiante de cruzar uma estrada de olhos 
vendados, sujeito a todos os perigos.” (CHAVES, 2009, p. 70). 
Há em Mento Muala um silêncio que traduz a sua angústia 
perante uma vida que se distancia da juventude. Assim, 
Mento Muala encolhia os ombros em um tom displicente, 
narrado na trama como um pássaro que pousa em árvores de 
forma despreocupada, uma metáfora à liberdade de escolhas 
e de existência.

Todos esses atributos do protagonista saltam para além 
do enredo e do espaço do conto. A descrição de Muala 
pode ser a imagem de contiguidade para refletir a ilha, mais 
propriamente a aldeia em que vive. Há uma realidade não 
palpável na imagem construída do protagonista Muala. 
Essa personagem pode ser metonímia da própria nação, São 
Tomé e Príncipe. Trata-se de um país insular, íngreme, com 
recente independência, abertura econômica muito atual, 
pluripartidarismo e constituição ainda instável. É um país 
jovem que passa por complexos problemas sociais, econômicos 
e políticos. Há uma desestabilização e insegurança no país 
que se assemelham à instabilidade de Mento Muala. Assim, 
observa-se que o caráter do protagonista é a caracterização 
do próprio país e que uma história que versa a fragilidade de 
Mento Muala pode ser a mesma de um povo, no caso, de seu 
país que convive com adversidades.
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Benjamin Abdala Junior, em Fronteiras múltiplas, identidades 
plurais: um ensaio sobre mestiçagem e hibridismo cultural 
(2002), disserta acerca das transformações globais e lança 
questionamentos pertinentes ao conto “Solidão”. Uma ilha-
país, São Tomé e Príncipe, e um ser humano, Mento Muala. 
Ambos apresentam uma distopia. Ambos refletem severas 
questões mundiais. Entretanto, não é apenas o seu país que está 
em questão nesse conto. Albertino Bragança expõe a condição 
contemporânea do estar e do sentir-se fora do lugar.

Vera Maquêa, em A escrita nômade do presente: literaturas 
de língua portuguesa (2010), afirma que “[…] as reflexões 
que se realizam sobre o seu locus regional são extensivas a 
problemas humanos mais profundos que comungam com 
outros povos” (MAQUÊA, 2010, p. 22) e, assim, o conto é 
também uma reflexão sobre a solidão das pessoas no mundo 
contemporâneo, ultrapassando os limites de um exílio no 
espaço, mas, sobretudo, de uma condição existencial do 
tempo presente em que o capital produz a pessoa reduzida 
em sua humanidade.

O protagonista de mil ofícios, de desejo febril, é um homem 
que viveu de um modo indiferente às responsabilidades, 
livre. Mento Muala experiencia, como a ilha de São Tomé e 
Príncipe, uma alusão de forças que dificultam sua travessia 
existencial. Há ausência de fulgor, há a chuva que se esvai e 
se transforma, enfim, o dissipar do existir:

 
Fecharam-se os caminhos do mato, já não é tão 
intensa e pura a luz do Sol, que debrua de estranhos 
matizes as flores silvestres que contornam os atalhos. 
E isto porque, numa manhã chuvosa e triste de 
Setembro, em que o sol resignadamente se sumira... 
(CHAVES, 2009, p. 72).

Há perda da luz, da vida e da esperança. Assim sucumbe 
Mento Muala. Do mesmo modo subsiste a aldeia, padecendo 
às querelas da atualidade. Essa narrativa aduz à reflexão 
sobre o existir em tempos de profundas agruras mundiais. 
Mento Muala sofreu uma decadência em vários sentidos: dor 
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da solidão, da ausência do querer, do sentir e do acreditar 
na vida. Viveu a sensação angustiante do sufocamento, a 
ausência de ar, de vida, de sonhos.

De acordo com Benjamin Abdala Junior, em “Memórias 
de uma geração da utopia, ou da esperança como princípio” 
(2013), as mudanças começam pelas decisões das pessoas. 
Inovar, pensar criticamente, ter coragem e esperança são 
escolhas primeiras. É preciso entrar na água, percorrer uma 
própria trajetória. Escritores africanos continuam, hoje numa 
distopia marcante, a vislumbrar essa esperança, mas agora 
muito diferentes das utopias que alimentaram os motores 
das lutas de independência.

Faz-se fundamental a consciência, como versa Benjamin 
Abdala, potencialidade subjetiva, vontade de mudar as coisas, 
com consciência crítica das situações. As novas formas têm 
relação com o passado e, sabe-se, incauto é o ser humano 
que reproduz os erros do passado. O mundo precisa dessa 
potencialidade subjetiva. Há que se buscar solidariedade e 
conhecimento, reivindicar e lutar, e a literatura continua 
sendo, nos países africanos de língua portuguesa, um lugar 
de transitar essas vozes.

Na distopia, os escritores sabem que na vida há 
controvérsias. Há forças maiores, especialmente políticas e 
econômicas, que o ser humano tem dificuldades de enfrentar 
e de fazer parar. Há tentativas de desarvorar o tempo que 
não se vive mais. Tentativa vã. As camadas do tempo são 
fundamentais na construção de narrativas que permitem 
continuar cada vida humana. Há que se valorizar do diminuto 
ao colossal, contrapor-se a continentes extremos, habitar 
novas traduções da existência.

A imagem poética de Mia Couto eAlbertino Bragança 
ganha uma nova paisagem, agora lida e relida pelo olhar de 
crianças e homens decadentes, mas que continuam sonhando. 
As literaturas africanas de língua portuguesa empreendem 
esta importante tarefa de criar mundos possíveis como 
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alternativa à esterilizante proposta do capitalismo moderno. 
Depende de cada ser humano desbravar caminhos, ainda que 
por suas próprias fraquezas: Azarias, o neto em aprendizado 
da morte, Mento Muala, ainda que se traduzam como um 
desencantamento do mundo, estão para dizer que há que se 
alimentar os sonhos, aventurar-se para alcançar as descobertas. 
Travessias. Eis que um horizonte de esperança possa suprir a 
carência de luz. Aí está uma das grandes forças da literatura.

Karingana wa karingana...
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Dois filhos de Angola: o jovem negro nas gerações pré e 
pós-independência em “A revelação” e “O nosso país é 

bué”, de Pepetela4

Sidnei Boz 
Agnaldo Rodrigues da Silva 

Os contos de Pepetela: “A revelação” e “O nosso país é bué” 
apresentam a figura do negro e da construção da identidade 
inicialmente representada nos dois jovens protagonistas, 
Candimba e Lito. Os dois meninos ainda com o mundo a 
descobrir, entretanto separados por uma distância de mais 
de três décadas, considerando o momento de produção das 
obras, sofrem alguns dos problemas vivenciados por Angola 
neste período.

As reações esteticamente representativas dos dois miúdos 
nos contos, em face das dificuldades vivenciadas, nos fazem 
perceber como Angola lida com a superação de alguns de 
seus problemas socioculturais. Candimba sente os efeitos do 
racismo presentes na sociedade pré-independência angolana, 
observada principalmente na figura de Mariana, mulher 
negra, que é enganada e rejeitada pelo branco Sô Ferreira. 
Lito vive na Angola independente do final do século XX e 
percebe, dentre outros fatores, seu sentimento nacionalista 
na ilusão da exploração de petróleo ser afetado pela realidade 
que o mundo globalizado proporciona. 

Percebemos que as duas obras se inserem nas reflexões 
de Ana Mafalda Leite (2012) sobre a oralidade presente nos 
textos de literatura africana de língua portuguesa. A autora 
pondera que esses textos são frutos de uma construção social 
oriunda da oratura, na qual a leitura e a escrita se caracterizam 
pela participação do escritor e do leitor no acontecimento  
do discurso. Assim, Pepetela traz ao enredo destas duas obras 
um pouco da história da sociedade angolana, na forma de uma 

4 Faz-se neste texto uma adaptação de fragmentos publicados anteriormente na Revista 
Forma Breve n. 14, O conto: o cânone e as margens (2017), com o título: “Entre um motivo de luta 
e uma desilusão: Angola escrita nos contos A revelação e O nosso país é bué de Pepetela.”
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breve passagem da infância dos dois garotos, os quais com 
sua visão pueril estão a perceber como funciona a sociedade 
em que vivem.

Dessa maneira, os contos seguem também ao gosto de 
Walter Benjamin (1994), para quem as melhores narrativas 
escritas são aquelas que apresentam histórias que se 
aproximam daquelas contadas oralmente. Esta característica 
apresentada pelos contos abordados precisa ser percebida 
na devida relação entre a arte e o engajamento político do 
autor ao retratar esteticamente a situação social de seu país. 
Sentimentos nacionalistas e desilusões sofridas pelo povo 
caracterizam o pano de fundo histórico presente na narrativa.

O primeiro conto, “A revelação”, foi escrito por Pepetela em 
Lisboa, no ano de 1962. No Boletim n. 4 da Casa de Estudantes 
do Império (CEI) daquele mesmo ano foi citado como destaque 
do concurso literário promovido pela CEI, no qual Urbano 
Tavares Rodrigues o classificou como conto excelente e  
pequena obra-prima (PEPETELA, 2017). A primeira 
publicação do conto, entretanto, ocorreu no ano seguinte, em 
1963, em São Paulo, no Correio Brasiliense.

Pepetela, que à época começava a carreira literária, 
considera à altura da produção deste conto, quando se iniciou 
a luta pela libertação em Angola, que: “[…] os motivos eram 
fortemente raciais e menos políticos, em primeiro lugar, e 
perfilava-se a descoberta de outra maneira de apreciar o que 
parecia acontecer. Também o autor era jovem e aprendia.” 
(PEPETELA, 2008, p. 15). A obra traz como temática central 
o racismo, do qual nos interessam especialmente os efeitos 
causados nas atitudes do jovem protagonista.

O conto apresenta como personagem principal Candimba, 
um menino que auxiliava a mãe nos afazeres. A mãe preparava 
“jinguba” – amendoim com açúcar em calda – e Candimba 
o vendia pelas ruas da cidade. Certo dia, precisando buscar 
sal para a mãe, o menino presenciou uma discussão entre 
Sô Ferreira e Mariana. A mulher negra reclamava com o 
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comerciante branco uma promessa feita: “– Sô Ferreira, meu 
marido vai saber. Filho sai mulato, Chico vê logo não é dele. 
Ele me mata, Sô Ferreira...” (PEPETELA, 2008, p. 22).

Mariana estava à altura casada há mais de um ano com 
Chico, um homem negro. A discussão entre a mulher e Sô 
Ferreira toma contornos mais dramáticos, os quais Candimba 
observa, escondido à porta da mercearia. A inocência do 
menino não impede que, no decorrer da conversa entre os 
dois adultos, perceba que esta se tratava de um caso amoroso 
entre a mulher negra e o comerciante branco. Exaltado, Sô 
Ferreira despacha logo Mariana, não cumprindo com as 
promessas que fizera em troca dos favores sexuais:

— Sô Ferreira prometeu. Te dou vestidos, vais mesmo 
na cidade, vais pra minha casa. Te tiro da sanzala... 
Teu filho vai ser meu no papel, lhe dou educação. 
Agora já lhe dei tudo que queria, já se deitou comigo, 
m’abandona.
— Então? Prometi? Alguém ouviu? Só tu mesmo. Vai 
dizer no teu marido, vê lá se ele acredita. Digo-lhe 
que é mentira, que foste tu que me pediste, que vocês 
todas querem é dormir com brancos. Vai na polícia, 
se eles acreditam em ti ou em mim. (PEPETELA, 
2008, p. 23).

A discussão presenciada por Candimba segue com o 
comerciante a rir sarcasticamente e a ameaçar Mariana, ou 
seu marido, se viessem tomar satisfação: “Dou-lhe tantos 
tiros que fica como um Cristo!” (PEPETELA, 2008, p. 24). 
A exploração colonial representada na figura de Mariana 
se torna perceptível. O colonizador, branco, na figura de Sô 
Ferreira, se aproveita da vulnerabilidade de Mariana para 
obter os favores sexuais e depois, quando já havia conseguido 
o que queria, a ignora, deixando-a em situação difícil.

Fanon (2008) nos explica, sobre a colonização, que uma das 
estratégias mais utilizadas pelo colonizador para demonstrar 
a inferioridade do colonizado é o racismo. O racismo em 
cena é percebido, dentre outros, na questão de que mulheres 
negras se interessam por homens brancos porque neles veem 
a possibilidade de ascensão social (FANON, 1979). Pode-se 
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observar desta forma que Mariana, enquanto colonizada, 
vê tudo que é do colonizador, branco, como superior a sua 
cultura. Essa superioridade técnica do colonizador exposta 
pelo racismo, ainda conforme Fanon (1979), faz com que 
relegue tudo que é seu, colonizada, negra, a um plano inferior, 
seja no âmbito pessoal seja no social.

Em “A revelação”, Candimba aproveita a chegada 
de outra freguesa à mercearia para se despachar, porém 
voltando rumo à sua casa a memória daquela cena, do branco 
a maltratar e ameaçar Mariana (negra), não lhe sai da cabeça. 
Os efeitos daquele desprezo sarcástico influenciam as atitudes 
do menino, que se sente indignado pela situação de Mariana. 
Candimba decide ficar sozinho em suas reflexões, em meio 
à capoeira que ficava nas proximidades de sua casa, onde 
encontra um coelho branco, o qual relaciona com Sô Ferreira 
e que vai expiar sua indignação.

Em meio à tentativa frustrada de atingir com um “murro” 
o coelho, arrepende-se da sua atitude impensada junto ao 
animal indefeso. No entanto, a revolta do miúdo só aumenta 
ao saber que Mariana se suicida. Candimba quer contar para 
todos que sabe o motivo da morte da mulher, mas ninguém 
lhe dá ouvidos. Era um menino negro, era pobre, a sua voz, 
tanto quanto a de Mariana, não era ouvida. Ainda observa ao 
longe Sô Ferreira indiferente ao fato. O modo como Candimba 
resolve sua dor, sua ira diante da situação revoltante, é voltar 
para casa e matar impiedosamente o coelho, com um canivete.

O fato descrito no conto nos permite observar um 
sentimento que viria a se desenvolver na luta pela libertação 
em Angola, pois, lembrando as palavras do próprio autor, aqui 
os motivos eram “mais raciais e menos políticos”. O racismo 
presente no início da guerra de libertação em Angola pode 
ter servido de elemento agregador junto às diferenças étnicas 
e sociais que mobilizaram o povo a lutar pela independência 
do país. Seus efeitos devastadores, num sentido ambivalente 
da colonização, podem ter escamoteado outros problemas 
que viriam à tona, principalmente no pós-independência.
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Candimba, ainda na sua juventude, iria ter de lidar com o 
racismo e com efeitos que este gerou na relação colonizador-
colonizado, entre angolanos e portugueses. Num processo 
ambivalente do decorrer da história, os efeitos da colonização 
podem ser entendidos, assim, conforme Ana Mafalda Leite:

África, refiro-me às ex-colônias, pesa na memória 
portuguesa com alguma violência, particularmente 
experimentada nos últimos quinze anos, em que a 
guerra colonial antecedeu as independências. Parece 
haver quase uma necessidade de esquecimento da 
carga demasiado pesada que o processo imperial 
arrastou consigo. O passado tende, por vezes, a ser 
olhado ou com algum desconhecimento – a memória 
é curta, e certas memórias são para esquecer – ou com 
uma visão mais ou menos maniqueísta, que considera 
apenas o sentimento de uma certa culpabilidade, e o 
necessário investimento de remissão dessa “culpa” 
histórica. Entre o culpado, que personifica a imagem 
do colono, e a vítima, que encena o colonizado, 
haverá certamente um lugar mais distanciado, e 
provavelmente, mais neutro, de encarar os fatos da 
história e os da literatura (LEITE, 2012, p. 140).

As causas devastadoras do racismo precisavam ser 
combatidas, caso contrário a situação pós-colonial e 
a independência remontariam aos velhos problemas 
coloniais, nas relações do povo angolano. Pepetela,  
desde o início de sua produção artística, sempre se preocupou 
com Angola, e este conto, tanto quanto o conjunto de sua obra, 
faz um elo entre a história, a sociedade e a política de seu 
país. Pode-se compreender melhor isso, em nível artístico, 
nas palavras de outro grande escritor de língua portuguesa, 
o moçambicano Mia Couto:

Esta urgência de pertença, esse contorno que contém 
e esbate diferenças, é afinal, Angola. A ideia de 
angolanidade está presente em toda a sua obra mas 
de forma tão natural que não a condiciona do ponto 
de vista literário. Pepetela está a escrever não sobre 
Angola. Ele está escrevendo Angola, essa que há mas 
que ainda não existe, a sonhada e a geradora de 
sonhos (PEPETELA, 2008, p. 8).

Os anos que se passam após a publicação de “A revelação” 
são duros para Angola, onde o sentimento retratado 
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por Pepetela em Candimba se apresenta sob diversas 
circunstâncias, ao se tornar menos racial e mais político, 
observando o processo constante de formação da identidade. 
Até a produção e publicação de “O nosso país é bué”, em 
1999, Angola passa por importantes mudanças, dentre elas 
tendo sido a mais sensível a independência em 1975, seguida 
da Guerra Civil Angolana, com toda a sua complexidade e 
percalços sociais e políticos. Dessa maneira, faz-se

[…] necessário iluminar outros campos de marcação 
de relações de poder (classe e ideologia política, raça 
e etnia, género e origem cultural), protagonizadas 
pelas elites locais, e suscitadas, ou não, por qualquer 
tipo de diferença que potencie hierarquizações, e dar 
ênfase à afirmação da diferença identitária (colectiva 
e individual, segmental ou grupal), tornando visível 
a produção da subjetividade (MATA, 2007, p. 21).

A Angola sonhada e geradora de sonhos 
retratada esteticamente neste último conto vê a perspectiva 
nacionalista balanceada entre o sonho e realidade. “Bué” – 
que significa muito, bastante, demasiado –, é o termo usado 
pelo miúdo Lito ao apresentar a descoberta de petróleo para a 
mãe. A euforia do menino era grande, pois estava se extraindo 
o líquido em poços feitos pelos próprios vizinhos do bairro, 
nos quintais de suas casas: “— Esse país é bué, mãe, esse país 
é bué!” (PEPETELA, 2008, p. 85).

O conto traz consigo a esperança gerada pelo pós-
independência, uma espécie de sentimento nacionalista de 
que se tornassem reais muitos sonhos, com a nação livre do 
colonialismo europeu. Pepetela diz acerca do conto que este 
retrata os mitos do pós-colonial, muitas vezes criados por nós 
mesmos sem a nossa vontade.

Em “O nosso país é bué”, os vizinhos de Lito e Dona Fefa, 
sua mãe, nutriam o sonho de se tornar microempresários, 
donos dos próprios negócios extraindo o petróleo. Dona 
Fefa tinha ouvido falar do líquido que era vendido mais 
barato no Mercado de Roque Santeiro, como combustível 
para candeeiros. Porém, era necessária prudência para 
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tirar a história a limpo, pois naqueles tempos brabos “[…] 
qualquer notícia podia trazer uma tragédia, qualquer corrida 
podia significar perigo, qualquer grito significar agonia” 
(PEPETELA, 2008, p. 85).

Angola vivia à época os efeitos da Guerra Civil Angolana, 
a qual somente chegou ao fim em 2002. Nesta, os três principais 
grupos políticos: União Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA), Frente Nacional de Libertação 
de Angola (FNLA) e Movimento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA), que anteriormente lutaram juntos 
pela independência, agora defendiam posições políticas 
divergentes na disputa pelo poder no país.

Em “O nosso país é bué”, toda a situação gerada por este 
contexto histórico faz com que Dona Isaura, a vizinha, que era 
muito amiga, quase comadre, não contasse a Dona Fefa sobre 
o petróleo que o marido estava extraindo... A situação nos 
lembra de Bhabha (2012) sobre a época pós-colonial, em que as 
transformações sociais ocorridas na identidade, na tentativa 
de reclamar territórios perdidos, cria uma cultura de “grupos 
de interesse” com movimentos sociais disparatados: “Aqui a 
filiação pode ser antagônica e ambivalente: a solidariedade 
pode ser só situacional e estratégica, o sentido de comunidade 
é sempre negociado pela ‘contingência’ de interesses sociais e 
de exigências políticas” (BHABHA, 2012, p. 93-94).

Ao se informar sobre o que estava acontecendo, Dona Fefa 
recebe como informação que os vizinhos mantinham o caso 
em segredo por causa da polícia:

Esse de facto era o problema, os vizinhos que tinham 
poços clandestinos andavam a discutir muito isso, 
disse Dona Isaura, porque o garimpo de petróleo é 
proibido, os angolanos não podem ter poços, só os 
estrangeiros, o que é evidentemente uma injustiça 
os donos da terra serem afastados dessas riquezas, 
outros no entanto diziam não, agora já há garimpo 
livre, não só de diamante, mas de tudo, não há mais 
partido único, nem garimpo único, é a democracia 
petrolífera (PEPETELA, 2008, p. 91-92).
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Podemos notar no texto como o narrador mescla sua 
voz com a dos personagens, observando uma semelhança 
com a oralidade e retratando alguns efeitos pós-coloniais 
como a globalização. As influências desta no cotidiano das 
pessoas da comunidade contribuem para a formação de sua 
identidade de três maneiras, conforme Hall (2005). Primeiro, 
as identidades nacionais estão se desintegrando como 
resultado de uma homogeneização cultural. Segundo, ao 
mesmo tempo algumas comunidades locais, pela resistência 
à globalização, reforçam sua identidade local. E terceiro, por 
outro lado, surgem novas identidades híbridas.

Esses processos, muitas vezes simultâneos, dado os efeitos 
acelerados da globalização, são trazidos à obra de Pepetela 
para “escrever Angola”. Em “O nosso país é bué”, o sentimento 
nacionalista de Lito pode ser observado em várias passagens: 
“É bué mesmo, ninguém que aguenta esta terra” (PEPETELA, 
2008, p. 89). A alegria do menino devia-se ao fato de imaginar 
que também poderia cavar um poço no seu quintal e extrair 
petróleo. Além disso, havia estudado, era preciso refinar o 
petróleo, mas o que os vizinhos retiravam podia ser utilizado 
direto nos candeeiros e talvez fosse possível utilizá-lo mesmo 
nos carros.

As perfurações clandestinas e perigosas dos poços de 
petróleo descritas no conto não passaram despercebidas 
pelas autoridades e, ao passo que investigações foram feitas, 
se confirmaram as suspeitas de que o líquido vinha de uma 
refinaria que se localizava próxima ao bairro. Descobriu-se que:

[…] de facto era gasolina adulterada pela muita 
ferrugem dos canos... a refinaria era velha e há muito 
tempo não tinha manutenção a sério, daí as fugas de 
líquido. Miúdo Lito ficou desiludido. Não por ter 
desaproveitado a riqueza que dormia no seu quintal. 
Mas porque afinal o país não era assim tão bué como 
imaginara (PEPETELA, 2008, p. 93-94).

Os fatos descritos nestes dois contos, se por um lado 
nos remetem à história de Angola, ao seu passado, também 
trazem a imagem do futuro representada em seus dois 
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personagens principais. Com a vida pela frente para trabalhar 
os acontecimentos que marcaram a infância, a passagem do 
tempo que se faz entre os dois corresponde a mais de uma 
geração, que se observarmos Angola, poderia ser descrita 
como a geração da utopia independentista, e nos oportuniza 
um retrato da constante construção da identidade. Ambos 
jovens, negros, os protagonistas dos dois contos apresentam 
um sentimento nacionalista a se desenvolver, sob diferentes 
aspectos, que provoca consequências, nem sempre tão 
positivas ou tão boas quanto as que o desejo nos permite 
almejar aos olhos pueris. Percebe-se, nas personagens, os 
efeitos decorrentes da colonização:

[…] a liquidação da colonização é apenas um prelúdio 
para sua libertação completa: para reconquista de si 
mesmo. Para se libertar da colonização, ele precisou 
partir de sua própria opressão, das carências de seu 
grupo. Para que sua libertação seja completa, precisa 
se libertar de suas condições, certamente inevitáveis 
em sua luta. Nacionalista, porque devia lutar pela 
emergência e pela dignidade de sua nação, precisará 
sagrar-se livre em relação a esta. É claro que poderá 
se confirmar nacionalista. Mas é indispensável que 
seja livre para essa escolha e não que exista apenas 
por intermédio de sua nação (MEMMI, 2007, p. 189).

O projeto colonial, carregando sua contradição que cedo 
ou tarde o faria morrer, concluiu o seu ciclo; é o que está posto 
em uma e outra geração dos jovens angolanos representados 
nos protagonistas destes contos de Pepetela. Eles sofrem o 
espólio da colonização em consequências distintas. Passou-se 
a geração de Candimba, iniciou-se a de Lito. Entre o coelho 
expiado pelo racismo vivenciado e o falso poço de petróleo, 
já trazendo a globalização, cada um poderia seguir a crescer 
e a compreender o seu papel e o de seu país no mundo.

Os problemas mudam de forma nos dois contos, assim 
como Angola se transforma com a independência e se apresenta 
com uma nova realidade. A literalidade que percebemos nos 
contos está no que resta aos dois jovens: aprender com o 
passado recente, ao procurar soluções para seguir em frente 
e, ao mesmo tempo, enfrentar a tensão presente.
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LITERATURA AFRO-BRASILEIRA – ALGUMAS INCURSÕES

Marinei Almeida

Artista! pode lá isso ser se tu és d’África, tórrida e 
bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, 
tumul-tuando de matas bravias, arrastada sangrando 
no lodo das Civilizações despóticas, torvamente 
amamentada com o leite amargo e venenoso 
da Angústia! A África arrebatada nos ciclones 
torvelinhantes das Impiedades supremas, das 
Blasfêmias absolutas, gemendo, rugindo, bramando 
no caos feroz, hórrido, das profundas selvas brutas, 
a sua formidável Dilaceração humana! A África 
laocoôntica, alma de trevas e de chamas, fecundada 
no Sol e na Noite, errantemente tempestuosa como a 
alma espiritualizada e tantálica da Rússia, gerada no 
Degredo e na Neve — pólo branco e pólo negro da 
Dor!
Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu 
vens dessa longínqua região desolada, lá no fundo 
exótico dessa África sugestiva, gemente, Criação 
dolorosa e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa 
flagelada África, grotesca e triste, melancólica, gênese 
assombrosa de gemidos, tetricamente fulminada pelo 
banzo mortal; dessa África dos Suplícios, sobre cuja 
cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus 
arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições 
eternas!
A África virgem, inviolada no Sentimento, avalanche 
humana amassada com argilas funestas e secretas 
para fundir a Epopeia suprema da Dor do Futuro, 
para fecundar talvez os grandes tercetos tremendos 
de algum novo e majestoso Dante negro!
[…]

 Cruz e Souza, “Emparedado”

Sob o tom de “constatação, protesto e revolta” (IANNI, 
1988, p. 95) observado na voz poética de Cruz e Souza, a partir 
da citação desse extenso trecho de “Emparedado”, publicado 
na obra Evocações, de 1898, refletimos sobre algumas questões 
que englobam o advento das leis 10.639/2003 (BRASIL, 2003) 
e 11.645/2008 (BRASIL, 2008) e discorremos sobre a Literatura 
Afro-brasileira e sua contribuição para a atualidade literária, 
dentro de um sistema literário nacional. E, por fim, trazemos 
uma breve leitura de uma das obras mais festejadas da 
escritora afro-brasileira Conceição Evaristo.



56

Cruz e Souza — poeta negro, neto de escravos, filho de 
forros — inaugura o Simbolismo no Brasil e recentemente 
teve, assim como Machado de Assis e Lima Barreto, seu nome 
inserido na lista dos escritores inauguradores da Literatura 
Negra ou Afro-brasileira, a partir de releituras de suas obras. 
Nesse texto de Cruz e Souza, espécie de prosa poética, do qual 
tiramos o trecho que epigrafa nossa discussão, constata-se um 
ser humano, e não somente um artista, que vivendo em estado 
de “emparedamento” social e artístico sente-se injustiçado e 
solta seu grito de revolta contra um meio em que imperava 
uma efervescência de “conceitos” sobre tudo que englobava 
a imagem da África negra, os africanos e descendentes de 
africanos, ainda no final do século XIX. Cruz e Souza “[…] 
acusa a ditadora ciência d’hipóteses de negar à sua raça as funções 
do Entendimento e, principalmente do entendimento artístico da 
palavra escrita” (BOSI, 2002, p. 238, grifos do autor).

Há um grito de desabafo, de desassossego e de denúncia 
contra os argumentos da ideologia dominante no século XIX, 
em diferentes áreas, mas sobretudo na antropologia física, 
que afirmava que o negro se caracterizava naturalmente pela 
cor do pigmento de sua pele. Cruz e Souza, no entanto, vem 
contrapor isso ao desnaturalizar “[…] os dados brutos desse 
conhecimento epidérmico do ser humano” e ao mesmo tempo 
indagar “[…] pela cor da subjetividade e das formas em que 
esta se exprime” (BOSI, 2002, p. 238).

Consciente, portanto, dos “[…] dilemas da arte em um 
mundo ‘adverso’ e do artista que a ‘ciência’ dominante 
desconhece” (IANNI, 1988, p. 96), Cruz e Souza utiliza a 
escrita literária para exprimir todo seu descontentamento 
contra atitudes do lugar de subalternidade que o artista 
negro vivia, bem como a sua produção. Leva-se em conta que 
essa obra foi produzida ainda no início do término oficial da 
escravidão no Brasil, exatamente dez anos após o longo “[…] 
day after da abolição que (na verdade) prolonga pelas décadas 
seguintes e chega ao século XXI” (DUARTE, 2008, p. 14), 
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com todos os resquícios negativos de um passado colonial 
que, ainda hoje, continua trazendo sérias consequências, 
materializadas, sobretudo, pela discriminação e violência aos 
negros e afrodescendentes não somente em nosso país5, mas 
em várias partes do mundo.

Sobre o posicionamento de Cruz e Souza em “Emparedado”, 
Alfredo Bosi afirma, ainda, que

[…] trata-se de um fenômeno notável de resistência 
cultural pelo qual o drama de uma existência, que 
é subjetivo e público ao mesmo tempo, sobe ao 
nível da consciência inconformada e se faz discurso, 
entrando assim, de pleno direito, na história objetiva 
da cultura. (BOSI, 2002, p. 238).

Em se fazendo discurso, exposto ainda no limiar da 
abolição da escravatura no final do século XIX, quando o “[…] 
cativeiro extinto deu lugar à marginalidade e ao preconceito” 
(BOSI, 2002, p. 249), sua ressonância ecoará por muitos e 
muitos anos até chegar mais coeso e denso na metade do 
século XX e, com mais atitude, no início do XXI. A prosa 
poética de Cruz e Souza, portanto, continua bastante atual e 
vem provocadoramente nos propor reflexões críticas sobre o 
incômodo lugar que nossa literatura, logo nossa arte, trilhou e 
que, consequentemente, nos faz pensar sobre sua atualidade.

O direito à Literatura Afro-brasileira — percursos
Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 — um gesto de reparação

Não nos parece ser despropósito trazer uma conta 
matemática do saldo dos anos que foi preciso para implantar 
uma lei que apontasse para novos caminhos de não só pensar, 
mas também reconhecer, a formação híbrida e multifacetada 
do brasileiro, e que trouxesse como saldo positivo, mesmo 

5 “I can’t breathe” — foi grito de George Floyd, asfixiado até a morte em uma abordagem 
policial, em Minnesota/EUA, em maio de 2020. Em 19 de novembro de 2020, véspera do Dia 
da Consciência Negra, aqui no Brasil houve outro grito sufocado, de João Alberto Freitas, 
espancado e morto por seguranças em Porto Alegre/RS — para ficarmos somente com estes 
dois exemplos brutais de violência e discriminação ao negro.
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que ainda em passos tímidos, a diminuição da diferença 
social e discriminação racial. É no mínimo espantoso que em 
um país que teve na sua base a colonização e, portanto, foi 
caracterizado pelo encontro e mistura de povos, raças, línguas 
e culturas, tenha-se demorado mais de 100 anos, a contar a 
partir da data oficial do fim do tráfico negreiro no Brasil, para 
dispor de um documento como a lei de 2003, o qual pudesse 
apontar para novos horizontes frente ao eixo hegemônico, 
“ditado” pelo ocidente eurocêntrico.

A Lei 10.639 de 2003, umas das primeiras ações do 
governo de Luís Inácio Lula da Silva, alterou a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 
inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Nessa Lei 
comparecem outras providências, como a de incluir o dia 20 
de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” e 
prever expressamente no caput do artigo 26-A que “[…] nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira”. O parágrafo primeiro afirma que:

O conteúdo programático a que se refere o caput 
deste artigo incluirá o estudo da História da África e 
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro 
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
História do Brasil. (BRASIL, 2003).

No segundo parágrafo, consta que “[…] os conteúdos 
referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras” (BRASIL, 2003).

O Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/
CP 003/2004) elaborado pela professora Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva, da Universidade Federal de São Carlos 
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(UFSCar), traz questões fundamentais para a área de educação 
e de “[…] políticas de ações afirmativas” (BRASIL, 2006, p. 
231), referente a uma

[…] política curricular, fundada em dimensões 
históricas, sociais, antropológicas oriundas da 
realidade brasileira e, (que) busque combater o racismo 
e as discriminações que atingem particularmente os 
negros. Nesta perspectiva, propõe a divulgação e 
produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 
posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos 
de seu pertencimento étnico-racial […]. (BRASIL, 
2006, p. 231).

Assim, o texto desse Parecer se insere em um amplo 
panorama da luta (lembremos aqui as várias manifestações 
ocorridas no país a partir da década de 1970 e antes6) contra 
a desigualdade e contra o racismo na formação do cidadão 
brasileiro. Este texto, portanto, vem na esteira dos ecos 
angustiados de milhares de brasileiros ao longo de mais de 115 
anos, como também na esteira dos angustiados gritos do poeta 
Cruz e Souza (e de vários outros) contra o “emparedamento” 
social e cultural a que a história lhes relegou.

É nesse ambiente obrigatório da Lei 10.639 de  
2003 que surge a implementação das disciplinas voltadas para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, tendo sido a lei ampliada 
em 2008 pela Lei 11.645, que abrange também a História e 
Cultura indígenas (BRASIL, 2008). Tais leis representam 
um verdadeiro avanço nos curriculum escolares e apontam, 
sobretudo, para o reconhecimento da “[…] escola como lugar 
de formação de cidadãos e afirmam a relevância de a escola 
promover a necessária valorização das matrizes culturais que 
fizeram do Brasil o país rico, múltiplo e plural que somos” 
(BRASIL, 2006, p. 231).
6 Octavio Ianni (1988, p. 98) nos lembra que o movimento social negro, “[…] inspiração bási-
ca na formação da literatura negra”, deve ser compreendido em seu sentido “lato” e amplo 
que “[…] transcende o presente, resgata o passado, desvenda as relações entre a Colônia, o 
Império e a República, lança raízes na África, busca o quilombo e Zumbi, manifesta-se no 
protesto e na revolta”. Nesse vasto cenário, continua Ianni, “[…] atravessando épocas e con-
tinentes, emergem  negro, negritude, negrícia, ethos cultural, comunidade, nacionalidade 
afro-brasileira, povo”, e completaríamos que comparecem tanto este Parecer, como as Leis 
de 2003 e 2008.
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Encontro (tão) esperado com a Literatura Afro-brasileira

Foi por meio das duas leis, sobretudo pela 11.645 de 
2008, que mais efetivamente aconteceu o “encontro”, tão 
adiado e igualmente esperado de profissionais e estudiosos 
da Literatura nacional com obras e questões que, de certa 
maneira, foram “camufladas” e/ou, para emprestar a voz de 
Edward Said (2005), “varridas” para debaixo de um tapete 
ambíguo e perigoso7. Foi preciso, portanto, em um dos países 
mais mestiço do mundo, a implantação de leis para que se 
descortinasse aquele lado “marginal” da produção literária 
que o tão famoso “cânone” insistiu em ignorar ou “camuflar”, 
por meio de um discurso eurocêntrico que foi consistentemente 
ancorado durante décadas no meio acadêmico e, sobretudo, 
no currículo escolar, um fenômeno neocolonialista, segundo 
opinião da professora Laura Padilha (2010).

Padilha (2010), ao refletir sobre o ensino e crítica das 
Literaturas Africanas no Brasil, afirma que houve a imposição 
de certo tipo de currículo escolar, perdurando por séculos em 
nosso país, que não considerou a multiplicidade cultural do 
povo (poderíamos completar que, se quisermos considerar 
o quadro atual, estamos de acordo que tal imposição ainda 
persiste, levando em consideração a falta de recurso público 
destinado a essa área). Essa estudiosa afirma, ainda, que a 
descolonização não chegou para os legisladores brasileiros, 
aqueles a quem compete normalizar a educação em nosso país, 
sobretudo quando estes “[…] insistiram em não considerar a 
importância das matrizes culturais africanas e indígenas na 
formação do imaginário brasileiro” (PADILHA, 2010, p. 4-5). 
Sob um “denso manto de silêncio” (PADILHA, 2010, p. 5), 
portanto, tais questões que envolvem o ensino das literaturas 
de matriz africana e afro-brasileira no Brasil estiveram à 

7 Nos referimos a uma espécie de revisitação de obras de autores como Machado de Assis, 
Lima Barreto, Cruz e Souza, para ficarmos apenas com estes três nomes que já faziam parte 
do cânone nacional. Referimo-nos também ao “encontro” tão necessário e adiado com ou-
tras obras, como as de Maria Firmina Reis e Carolina Maria de Jesus, que foram submergi-
das do “denso manto de silêncio” (PADILHA, 2010) da literatura nacional.
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mercê de políticas segregacionistas; no entanto, esse “manto” 
começa a se romper com a obrigatoriedade de implantação 
das duas leis, a de 2003 e a de 2008.

É nesse quadro que entram em cena as produções literárias 
que tematizam o negro e suas lutas. Produções como as de 
Cruz e Souza, Machado de Assis, Lima Barreto, Maria Firmina 
Reis, dentre outros, ganharam novos e descortinados olhares 
de estudiosos que se debruçaram sobre suas páginas. Nesse 
momento houve também a necessidade de discutir conceitos 
e definições da corrente a que essas produções se filiam, pois 
tais produções acabavam por ocupar ambiguamente dois 
espaços (algumas um não espaço), sendo elas geradas dentro 
de um sistema amplo de produção nacional, ao mesmo tempo 
em que se encontravam fora desse mesmo sistema.

Em compêndios literários, essa produção foi, por muito 
tempo, alcunhada de Literatura Marginal; no entanto, ao 
longo do percurso das discussões e revisitações foram 
surgindo outras nomenclaturas, como Literatura Negra, 
Literatura Afrodescendente e Literatura Afro-brasileira. 
Não há um consenso, ainda hoje, entre vários críticos dessa 
literatura em relação a alguma dessas denominações, por 
tratar-se de um estudo bastante recente e que começa a ser 
construído, com mais fôlego, somente a partir de sanção da 
lei de 2003; portanto, trata-se de um conceito que ainda está 
em construção, segundo Eduardo Assis Duarte (2008).

Octavio Ianni, ainda em 1988, ao refletir sobre o tema 
literatura e consciência observa que esse tipo de produção 
(que traz o negro como principal tema) surge “[…] por dentro 
e por fora da literatura” nacional. Duarte complementa essa 
afirmação, explicando essa

[…] produção que está dentro da literatura brasileira, 
porque se utiliza da mesma língua e, praticamente, das 
mesmas formas, gêneros e processos (procedimentos) 
de expressão. Mas que está fora porque, entre outros 
fatores não se enquadra na “missão” romântica, tão 
bem detectada por Antonio Candido, de instituir o 
advento do espírito nacional. (DUARTE, 2008, p. 22).
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Em relação à denominação “Literatura Negra”, utilizada 
desde 1970, esta ainda levanta muita polêmica entre os 
estudiosos dessa área. Na opinião de alguns, essa expressão 
serve para reforçar um lugar de racismo, assim como para a 
manutenção da discriminação, como afirma o poeta Domício 
Proença Filho no texto “A trajetória do negro na literatura 
brasileira” (2004, p. 165), no qual afirma que essa denominação 
“[…] traz sério risco de fazer o jogo de preconceito velado”.

Se pensarmos em tudo o que essa denominação acarreta, 
semântica e historicamente, concordaríamos com a opinião 
desse poeta, até por considerar que em nenhum momento 
houve uma designação de uma literatura denominada pela 
epiderme da cor, por exemplo, branca, para aquela produção 
realizada estritamente por autores não negros e em obras 
que não abordam o negro e sua representação. No entanto, 
concordamos que essa denominação recebida foi decorrente 
de um momento histórico específico, e, portanto, necessário 
para marcar um determinado lugar de fala, reforçar uma luta 
contra a inversão de valores que envolviam todo aquele e/ou 
aquilo advindo da senzala e não da casa grande.

Assim, “artistas” (para nos reportarmos uma vez mais 
a Cruz e Souza) negros e negras, na luta contra todo um 
“emparedamento” artístico e humano, se munem, segundo 
Alvaro Hattnher (2009, p. 79), “[…] de valores sociais de 
sobrevivência ou auto-afirmação” que lhes fornecem “[…] 
os elementos ideológicos e sociopsicológicos aptos a se 
contraporem aos das classes dominantes e segmentos brancos 
racistas” (MOURA, 1988, p. 138).

A Literatura Negra, na opinião de Octavio Ianni (1988),

[…] é um imaginário que se forma, articula e transforma 
no curso do tempo. Não surge de um momento para 
outro, nem é autônoma desde o primeiro instante. 
Sua história está assinalada por autores, obras, temas, 
invenções literárias. É um imaginário que se articula 
aqui e ali, conforme o diálogo de autores, obras, temas 
e invenções literárias. […] A matéria de criação do 
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escritor sempre compreende as vivências e sofrenças 
do negro, indivíduo e coletividade. (IANNI, 1988, p. 
91, 98).

Por essa linha de consideração caminha a opinião de Zilá 
Bernd (1988, p. 2) quando afirma que “[…] o conceito de 
literatura negra não se atrela nem à cor da pele do autor nem 
apenas à temática por ele utilizada, mas emerge da própria 
evidência textual cuja consistência é dada pelo surgimento 
de um eu enunciador que se quer negro”, cuja gênese é a 
rebelião.

Essa literatura que foi se deslocando “[…] aos poucos da 
história social e cultural brasileira, adquirindo fisionomia 
própria” (IANNI, 1988, p. 98), Eduardo Assis Duarte denomina 
Afro-brasileira. Para este professor:

A literatura afro-brasileira está, portanto, mergulhada 
na experiência de vida da população negra, não só 
como estratégia artística de denúncia da exclusão 
do afro-descendente, mas também como meio de 
liberação de tradições africanas silenciadas em nossa 
cultura. (DUARTE, 2008, p. 12).

Para os escritores dessa literatura, continua Eduardo 
Assis Duarte, “[…] importa perceber como as textualidades 
negras no Brasil têm representado positivamente populações 
negras, tirando do silêncio: tradições africanas suprimidas 
e experiências sociais relacionadas ao cotidiano dos 
afrodescendentes” (DUARTE, 2008, p. 12).

Em relação ao posicionamento de filiação da literatura 
afro-brasileira (ou “literatura afrodescendente”, ou “literatura 
negra”) é confortável pensar que esta está atrelada a uma 
base de pensamento que focaliza a relação da literatura — 
enquanto arte — com a sociedade, tal como defende Antonio 
Candido em seu texto “O direito à Literatura” (1988), quando 
este traz a relação desse campo de reflexão com os direitos 
humanos sob a defesa de ser a literatura um direito inalienável 
ao homem, juntamente ao lado dos direitos fundamentais 
como o alimento, a moradia, a escola, o vestuário, a saúde, 
exatamente por a literatura corresponder
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[…] a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 
sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato 
de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela (a 
literatura) nos organiza, nos liberta do caos e portanto 
nos humaniza. (CANDIDO, 1988, p. 256).

E, também por ser a literatura um “[…] instrumento 
consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as 
situações de restrição dos direitos humanos, ou de negação 
deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual” 
(CANDIDO, 1988, p. 256), acrescentaríamos o racismo, a 
segregação, a desigualdade, dentre outros.

Assim também gostamos de focalizar o papel do escritor 
dessa literatura (e não só, claro!) em uma esteira ampla 
de comprometimento de quem escreve, que sabemos ser 
fundamental ao seu envolvimento social, pois, como considera 
Edward Said, o escritor deve ser um indivíduo dotado de 
vocação “[…] para dar corpo e articular uma mensagem, 
um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião” para 
um público, cuja função, entre outras, é a de levantar “[…] 
publicamente questões embaraçosas, confrontar ortodoxias e 
dogmas e que cuja razão de ser é representar todas as pessoas 
e todos os problemas que são sistematicamente esquecidos ou 
varridos para debaixo do tapete” (SAID, 2005, p. 25, 26).

É nessa base de comprometimento que lemos o depoimento 
de uma escritora da Literatura Afro-brasileira bastante 
competente e festejada (dentro e fora do Brasil), Conceição 
Evaristo, quando esta aponta essa literatura como “forma de 
resistência”:

Tendo sido o corpo negro, durante séculos, violado em sua 
integridade física, interditado em seu espaço individual e 
social pelo sistema escravocrata do passado e, hoje ainda 
por políticas segregacionistas existentes em todos, e não 
em quase todos, os países em que a diáspora Africana 
se acha presente, coube aos descendentes de africanos 
espalhados pelo mundo inventar formas de resistência. 
Vemos, pois, a literatura buscar modos de enunciação 
positivos na descrição desse corpo. A identidade vai 
ser afirmada em cantos de louvor e orgulho étnicos, 
chocando-se com o olhar negativo e com a estereotipia 
lançados ao mundo e às coisas negras. (EVARISTO, 2009).
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Enfim, muitos outros escritores dessa literatura seguem 
na lista em que tanto Cruz e Souza como Conceição Evaristo 
estão inseridos. “São autores empenhados em reconstituir a 
memória de lutas dos que não se submeteram ao cativeiro”, 
conforme opinião de Eduardo Assis Duarte (2008, p. 12). E os 
textos produzidos por esses autores, como pudemos conferir 
em “Emparedado”, trazido como epígrafe desta conversa, 
acabam por abalar e questionar um discurso que tem sua 
origem na empreitada colonial.

I can´t breathe: dor, violência e segregação em Ponciá Vivêncio, 
de Conceição Evaristo8

[…] o abolicionismo, ao tempo que entrega ao cativo o 
próprio destino, prende-o ao salário de fome, com as 
mesmas humilhações que a escravidão consagrava. 
(IANNI, 1988, p. 93).

Ponciá Vicêncio (2003) é o primeiro romance de Conceição 
Evaristo, dona de instigantes produções literárias voltadas a 
discussões de temas críticos e atuais, sobretudo referentes às 
questões que envolvem a segregação racial, a subalternidade, 
a dor e a violência contra e da mulher negra, tratadas neste 
romance. Seu enredo, que remonta a um tempo pretérito, está 
ancorado nas problemáticas enfrentadas por ex-escravos e 
seus filhos nascidos na ainda recente institucionalização da Lei 
Áurea no Brasil. O romance traz à tona questões relacionadas 
às consequências da maior mancha que já houve na história 
da humanidade: a escravidão, sobretudo aquela sob o formato 
da exploração de mão de obra de negros e negras trazidos 
da África. Essa obra, portanto, privilegia a memória de um 
passado que ainda não se acomodou. Esse tipo de produção 
ocupa o importante papel de servir de instrumento do não 
esquecimento do trauma da nação (DAIBERT, 2009).
8 Este último tópico, salvos alguns acréscimos e atualizações, faz parte do texto “Memória 
e Tradição: ‘passados presentes’ na literatura contemporânea”, no qual trago algumas re-
flexões sobre a memória traumática a partir de obras de três autoras: a brasileira Conceição 
Evaristo, a moçambicana Paulina Chiziane e a norte-americana Toni Morrison (ALMEIDA, 
2014).
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Segundo Andreas Huyssen (2000), a memória do trauma 
é algo que todos querem esquecer; no entanto, este passado 
sempre volta com insistência, motivo pelo qual a anamnese 
se torna uma ação importante na transformação do presente, 
pois ao revolver uma memória “[…] que muitas vezes não se 
quer lembrar” acaba trazendo transformações desse passado-
presente na medida em que “[…] nos conduz além do legado 
da modernidade e do colonialismo” (HUYSSEN, 2000, p. 4).

O passado requer o não esquecimento e a literatura vem 
de maneira exemplar expor as ruínas que ainda estão visíveis 
e gritantes, sobretudo nos países em que processos históricos 
como a colonização e a escravidão continuam a pedir uma 
revisitação dos dizeres postos, exigem um “[…] interrogar o 
processo, já que […] a simples tentativa de esquecer e banir 
o passado colonial não é uma superação deste, mas uma 
repressão, que deixa para trás a presença do resíduo de algo 
não resolvido”, segundo Daibert (2009, p. 111).

Esse romance de Conceição Evaristo traz uma linguagem 
leve, mas ao mesmo tempo densa e tensa ao narrar a vida de 
Ponciá, por meio de uma memória dolorosa e fragmentada 
voltada para uma problematização que envolve não somente 
um sujeito isolado em uma caminhada “morte e vida Severina” 
de busca e melhoria de si, trazida sob o crivo da vida da 
personagem principal Ponciá Vivêncio. Trata, antes de tudo, 
de uma memória coletiva que traz à tona consequências ainda 
gritantes de um dado de rasura e castramento da história 
colonial do Brasil.

Essas consequências são sofridas por Ponciá, neta do “Vô 
Vicêncio” que, desde o nome, já se inscreve nessa memória 
pretérita, uma vez que este vem despojado do sentido de 
origem familiar ou, se preferir, do sentido de sujeito histórico, 
carregando a marca da situação escrava de seus antepassados: 
Vicêncio provém do nome do antigo dono da terra, marca esta 
que funciona para Ponciá “[…] como uma lâmina a torturar-
lhe o corpo” (EVARISTO, 2003, p. 26), sobretudo quando ela 
consegue dominar a escrita de seu nome.
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O tempo passava, a menina crescia e não se 
acostumava com o próprio nome. Continuava 
achando o nome vazio, distante. Quando aprendeu 
a ler e a escrever, foi pior ainda, ao descobrir o 
acento agudo de Ponciá. Às vezes, num exercício 
de autoflagelo ficava a copiar o nome e a repeti-lo, 
na tentativa de se achar, de encontrar o seu eco. Era 
tão doloroso quando grafava o acento. Era como se 
tivesse lançando sobre si mesma uma lâmina afiada 
a torturar-lhe o corpo. Ponciá Vicêncio sabia que 
o sobrenome dela tinha vindo desde antes do avô 
do seu avô […]. O pai, a mãe, todos continuavam 
Vicêncio. Na assinatura dela, a reminiscência do 
poderio do senhor, de um tal coronel Vicêncio. […] E 
Ponciá? De onde teria surgido Ponciá? (EVARISTO, 
2003, p. 27).

O enredo do romance aparentemente é simples, aborda 
a aventura de Ponciá já crescida quando esta sai de sua casa, 
onde vivia com a mãe Maria e seu irmão Luandi, e segue para a 
cidade em busca de um lugar mais digno de vivência, para si e 
posteriormente para sua família, esse era o plano. Tal trajetória 
já encontra dificuldades na sua viagem inicial, realizada de 
trem. Ponciá, desprovida quase totalmente de alimento durante 
a viagem, ao chegar à cidade precisou mendigar até encontrar 
um emprego, o qual lhe permitiu depois de alguns anos 
comprar uma pequena casa, em um bairro pobre e precário, 
com o intuito principal de buscar sua família. Já casada, volta à 
casa materna em busca de sua mãe e do irmão e não os encontra. 
Após essa frustrante busca, retorna para sua casa junto ao seu 
marido e, numa espécie de recusa, começa a se definhar em 
uma desistência visível pela vida. Sua frustração é aumentada 
pela tentativa de ter filhos, tendo passado por sete abortos e 
consequentes maus-tratos do marido: “Ponciá havia tecido 
uma rede de sonhos e agora via um por um dos fios dessa 
rede destecer e tudo se tornar um grande buraco, um grande 
vazio.” (EVARISTO, 2003, p. 23).

A narrativa sobre a trajetória de êxodo de Ponciá, que 
da zona rural vai para a cidade, até o seu estado de letargia 
à vida numa descrença total dos sonhos e de mudança, de 
maneira questionadora e incisiva, traz à tona a vida de outros 
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personagens além daqueles que fazem parte de seu presente: 
mãe, irmão, soldado, a ex-prostituta – noiva do irmão –, mas 
também traz histórias dolorosas como a do pai, que já nascido 
após a assinatura da Lei Áurea, ainda criança tinha que servir 
de pajem e ser subjugado pelo filho do patrão. A história 
também do avô Vicêncio, ex-escravo, que na impossibilidade 
de ver a liberdade realmente concretizada, depois de revoltar-
se com a subjugação do filho (pai de Ponciá), mata sua esposa, 
decepa seu braço e tenta contra a vida do filho, que se livra 
da morte ao correr atrás de pedido de socorro. Dessa forma 
o romance de Conceição Evaristo, também construído por 
saltos de memória, revela acontecimentos dolorosos de um 
passado ainda presente, uma memória de “[…] dor que é 
física e moral” (HUYSSEN, 2000, p. 5), individual e coletiva.

Nesse romance, os traços de perda (de dor, como 
tatuagem do trauma) se inscrevem nas vidas e nos corpos 
das personagens que povoam o espaço narrativo; no entanto, 
é Ponciá que, metonicamente, representa o “[…] corpo negro, 
[que,] durante séculos, é violado em sua integridade física, 
interditado em seu espaço individual e social pelo sistema 
escravocrata do passado” (EVARISTO, 2009).

Conceição Evaristo utiliza a escrita literária como 
instrumento transgressivo e como meio de nos lembrar que há 
vários tipos de violência, aquela que vai para além da física, 
violência que sufoca, que machuca o corpo, violência que 
asfixia e por vezes mata, que isola e deprime, mas a violência 
maior, em um país pluriétnico e pluricultural, é a insistência 
de mentalidades retrógadas e neocolonialistas de manter sob 
um manto de silêncio os problemas gritantes de racismo, 
segregação e “emparedamento” social e artístico que o nosso 
país ainda enfrenta.
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ESTILO E NEGRITUDE EM “TEMPOS ESCOLARES” E 
“METAMORFOSE”, DE GENI GUIMARÃES

Jozanes Assunção Nunes

Geni Guimarães, escritora, poeta e ficcionista 
afrodescendente, é conhecida na esfera literária por realizar 
um trabalho estético-literário voltado à situação social do negro. 
Desde a publicação de seu primeiro livro de poemas, Terceiro 
Filho (1979), Guimarães vem trazendo para suas páginas a figura 
desses sujeitos, dando-lhes voz e vez, destoando da maneira 
estereotipada com que são tratados pela literatura canônica. 
Notabilizando a subjetividade desse grupo, relegado tanto 
pela sociedade quanto pela tradição literária, a sua narrativa 
caracteriza-se pelo traçado autobiográfico, vinculado à 
memória coletiva: “O meu trabalho literário é diferente porque 
ele retrata o negro na sua essência, porque faço um trabalho da 
minha vivência e a minha vivência, de modo geral, é igual à de 
todos os negros.” (ROWELL; GUIMARÃES, 1995). 

Essas vivências, ampliadas em significados, evidenciam 
sentidos de enfrentamento e resistência em sua escrita, que 
se caracteriza pela tensão crítica, manifestada no conteúdo, 
no material e na forma, aspectos que possibilitam pensar o 
ético e o estético (BAKHTIN, 2014a). Sob essa ótica, as tensões 
da dimensão social configuram-se em tensões na forma, no 
sentido bakhtiniano de relação entre os aspectos linguísticos e 
extralinguísticos, em que estes últimos se materializam como 
elementos que desempenham um papel preponderante na 
constituição da narrativa, por ser força refratária de conteúdo 
ideológico.

Ao falar de suas vivências, a sua escrita abraça a  
coletividade, ressignificando histórias outras relacionadas 
às mulheres negras, cujas narrativas emergem do 
silenciamento e se fazem ouvir. Cabe destacar, todavia, 
que, mesmo as narrativas de Geni Guimarães apresentando 
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perfil autobiográfico, a autora encontra-se fora do mundo 
representado em suas obras, pois, como ressalta Bakhtin 
(2014b, p. 360), “[…] se eu narrar (escrever) um fato que 
acaba de acontecer comigo, já me encontro, como narrador (ou 
escritor), fora do tempo-espaço onde o evento se realizou.”. 
Nesse entendimento, está envolvida uma dimensão de criação 
no texto, independentemente de sua natureza, se literária 
ou não literária, e com ele a compreensão de um processo 
vivenciado que só poderá ser assimilado parcialmente. Nesse 
aspecto, cabe diferenciar esse autor-criador, que emerge da 
própria obra, dando forma ao objeto estético, do autor-pessoa, 
no caso Geni Guimarães, que é o elemento do acontecimento 
ético e social da vida, isto é, pessoa física. É o autor-criador 
que coordena o todo estético, dando forma ao conteúdo; 
ele organiza a vida em palavras, ou seja, o conteúdo, numa 
determinada forma composicional (BAKHTIN, 2011a, 2014a).

Assumindo a Literatura dessa renomada escritora do 
campo da literatura afro-brasileira, o objetivo deste ensaio é 
analisar os aspectos estilísticos de dois contos de sua autoria, 
“Tempos escolares” e “Metamorfose”, constantes na obra Leite 
do Peito (2001), buscando refletir sobre os posicionamentos 
axiológicos assumidos nos enunciados no que diz respeito à 
questão da negritude e da afrodescendência, estabelecendo 
um diálogo com autores que discutem a temática. Para análise 
dos aspectos estilísticos desses contos, apoiar-nos-emos nos 
estudos de Bakhtin e o Círculo. 

O conceito de estilo aparece em vários momentos da 
produção dos pensadores russos, como, só para elencar 
alguns, nos ensaios de Mikhail M. Bakhtin “O autor e o herói 
na atividade estética” e “Os gêneros do discurso”, em sua 
obra Problemas da poética de Dostoiévski, bem como na obra 
de Valentin Volóchinov, Marxismo e filosofia da linguagem, 
cujas reflexões iluminaram o nosso olhar nas análises aqui 
empreendidas. “Em todos eles é possível encontrar estilo como 
uma dimensão textual e discursiva que vai sendo trabalhada, 
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refinada, em função dos objetos específicos tratados em cada 
um dos estudos”, ressalta Brait (2012, p. 80, grifo da autora).

O livro Leite do peito9 abriga doze contos autobiográficos 
que percorrem da infância à fase adulta da protagonista 
negra que se chama Geni, de origem pobre e que, desde 
cedo, enfrentou o racismo, principalmente no espaço escolar. 
Os fatos de sua vida, ao longo das narrativas, são contados 
num crescendo que vai desde o processo de autonegação da 
sua cor à autoafirmação e empoderamento social. Na obra 
A cor da ternura, que é uma costura dos contos narrados em 
Leite do Peito, Guimarães (2018, p. 92-93) assume o caráter 
autobiográfico e político da obra, ressaltando acreditar 
“[…] que o ato de escrever é o veículo de exteriorização da 
situação de um povo na sociedade e pode, com isso, motivar 
mudanças”. Com base nessa crença, a escritora diz: “[…] 
[fui] buscar minha menina das fazendas e escrevi ‘A cor da 
ternura’”. Autobiografia entendemos como sendo a narrativa 
de uma vida:

A forma transgrediente imediata em que posso 
objetivar artisticamente a mim mesmo e minha vida. 
[…] A coincidência pessoal “na vida” da pessoa de 
quem se fala com a pessoa que fala não elimina a 
diferença entre esses elementos no interior do todo 
artístico. (BAKHTIN, 2011a, p. 139).

Numa perspectiva bakhtiniana, interessa-nos no 
exame dos contos selecionados, “Tempos escolares” e 
“Metamorfose”, a posição axiológica do sujeito que cria, isto 
é, do autor-criador, observando “[…] os procedimentos de 
enformação e acabamento da personagem e do seu mundo 
e dos procedimentos, por estes determinados, de elaboração 
e adaptação (superação imanente) do material” (BAKHTIN, 
2011a, p. 186), buscando refletir sobre a temática abordada.

O conto “Tempos escolares”, o sexto da coletânea, inicia-
se na casa da protagonista, uma menina negra, que, pelas 
9 Há três versões dessa obra: Leite do peito: contos (1988), uma parceria entre a Fundação Nestlé 
de Cultura e a editora Bisordi; A Cor da Ternura (1989), que valeu à autora o Prêmio Jabuti – 
“autor revelação”, publicada pela editora FTD; e Leite do Peito: contos (2001), publicada pela 
Mazza Edições, sendo esta última a que utilizamos neste estudo. 
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pistas linguísticas, contextuais e discursivas, parece cursar 
a 1ª série, morando na zona rural com a sua família: mãe, 
pai e irmãos. É sob a perspectiva dessa menina que o conto 
se constitui. Logo no início da narrativa, quando a sua mãe 
está trançando os seus cabelos, surge a primeira situação que 
abala a sua estrutura identitária:

— Amanhã, seu cabelo já está pronto. Hoje você 
dorme com lenço na cabeça que não desmancha. 
Não esqueça de colocar o lenço novo no bornal. Pelo 
amor de Deus, não vai esquecer o nariz escorrendo. 
Lava o olho, antes de sair.
— Se a gente for de qualquer jeito, a professora faz o 
quê? — perguntei.
— Põe de castigo em cima de dois grãos de milho — 
respondeu-me ela.
— Mas a Janete do seu Cardoso vai de remela no 
olho e até moco no nariz e…
— Mas a Janete é branca — respondeu-me minha mãe, 
antes que eu completasse a frase. (GUIMARÃRES, 
2001, p. 45).

Podemos observar na citação o uso de uma estratégia 
narrativa em que a focalização é dramatizada por meio 
do discurso direto, com destaque para a cena e não para a 
interpretação da narradora acerca do fato ocorrido. Para 
Volóchinov (2017), esse estilo de transmissão que coloca em 
relevo a voz do outro, em que as fronteiras entre o discurso citado 
e o discurso citante são mais evidentes, é o estilo linear. Nesse 
caso, o discurso das personagens não ecoa de forma dilacerada 
na superfície do discurso do narrador. Pelo contrário, são elas 
que apresentam diretamente seus pontos de vista. 

Com uso dessa estratégia, a autora coloca o leitor para 
participar da história, uma vez que ele passa a ser testemunha 
dos fatos representados na cena, presenciando o momento 
em que a mãe da menina, para protegê-la de possíveis 
humilhações ou situações constrangedoras, acaba levando-a 
a cultivar o sentimento de inferioridade em relação a uma 
criança branca. Para a menina, diferentemente da Janete, que 
é branca, existe uma cobrança no que diz respeito ao cuidado 
com a sua aparência e à forma como deve agir, se comportar: 
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“Pelo amor de Deus, não vai esquecer o nariz escorrendo. 
Lava o olho, antes de sair.” (GUIMARÃES, 2001, p. 45). Nessa 
ótica, para ser aceito na sociedade, o negro precisa estar limpo.

Transportar o leitor direto para essa cena é uma forma 
de convidá-lo a pensar sobre a questão da naturalização 
do racismo nos discursos e condutas sociais, em que é 
tido como natural os brancos figurarem numa posição de 
prestígio, enquanto os negros são colocados numa posição 
subalternizada, passando a desigualdade a ser vista como algo 
intrínseco às relações e não como uma face conflitante do meio 
social que precisa ser mudada. Atento a essa problemática 
nas nossas relações sociais, Gomes (2003, p. 171) sublinha 
que é um desafio enfrentado pelos sujeitos negros “[…] 
construir uma identidade negra positiva em uma sociedade 
que, historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que 
para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo.”. Como o autor, 
entendemos identidade como uma “[…] construção social, 
histórica, cultural e plural”, implicando a “[…] construção do 
olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem 
a um mesmo grupo étnico/racial sobre si mesmos, a partir 
da relação com o outro.” (GOMES, 2003, p. 171). Ao longo 
das narrativas constantes na coletânea, a identidade da 
protagonista é construída processualmente, marcada pela 
experiência e angústias vivenciadas na relação com o outro 
na esfera familiar, escolar e em outros espaços sociais.

Importante observar que a autora, ao dar forma ao 
conteúdo, apresenta já no início da narrativa os indícios do 
que a protagonista vivenciará na esfera escolar, deixando um 
sinal de atenção para o que viria mais adiante. 

Na escola, alguns colegas disseram à menina que dariam 
um beijo na professora ao término da aula, sugerindo que ela 
fizesse o mesmo. Durante a aula, em dúvida se efetuaria ou 
não o gesto, agitada diante da situação e divagando em meio às 
explicações da professora devido ao modo como ela ensinava 
determinado assunto, a criança acabou se esquecendo de fazer 
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as atividades solicitadas, sendo advertida por isso no final da 
aula. Diante do ocorrido, se pôs a chorar e, depois de todos 
terem beijado a professora, vencendo a hesitação, beijou-a 
também. Tal ação levou-a sentir uma tristeza profunda após 
perceber a reação da mestra, recusando seu beijo. Ao voltar 
para casa, viu a mãe que a esperava num ponto da estrada. 
Começou a chorar novamente, deitou-se no seu colo e tentou 
explicar a ela a sua “[…] dor sem nome” (GUIMARÃES, 2001, 
p. 52). Vejamos o trecho que retrata a situação do momento 
do beijo:

Não havia tempo para dúvidas. Só faltava eu. 
Levantei-me depressa, ergui os pés e encostei os 
lábios no rosto da mestra.
Dei dois passos em direção à porta, esbarrei na mesa, 
enrosquei o cadarço da alpargata no pé da cadeira. 
Abaixei-me para livrar do enrosco e olhei para trás.
Dona Odete, com as costas da mão, limpava a 
lambuzeira que eu, inadvertidamente, havia deixado 
em seu rosto.
Pude ver, então, a sua mão, bem na palma. Era 
branca, branca.
Parecia a asa da pomba que sempre pousava no 
telhado da casa da dona Neide do seu João Preto. 
(GUIMARÃES, 2001, p. 52).

A voz da narradora protagonista predomina na cena, 
colorindo-a com suas entoações, seus desencantos, levando o 
leitor a acompanhá-la na apresentação tensionada e gradativa 
da problemática: do momento do beijo até a percepção da 
recusa do gesto. Cabe destacar que, conforme Bakhtin (2011b), 
toda escolha gramatical feita pelo autor é um ato de estilo. 
Assim, para criar o efeito de gradação da cena tensionada, 
a autora apresenta um conjunto de orações coordenadas 
em períodos curtos, com verbos no pretérito perfeito, 
exprimindo o fato concluído: “Levantei-me depressa, ergui os 
pés e encostei os lábios”; “Dei dois passos em direção à porta, 
esbarrei na mesa, enrosquei o cadarço da alpargata no pé da 
cadeira. Abaixei-me para livrar do enrosco e olhei para trás” 
(GUIMARÃES, 2001, p. 52, grifo nosso). Assim, é por meio 
de movimentos ascendentes das ações que o leitor é levado a 
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constatar o momento em que a menina vivenciou o drama da 
rejeição, o que causou desordem em seu quadro psicológico. 

Cabe observar as reflexões da narradora acerca da cor 
branca a partir da associação que faz entre a mão da professora 
e a asa da pomba, pondo em evidência o significado que a 
diferença entre culturas produz no sujeito desde tenra idade. 
Os sentidos se amplificam quando analisamos o enunciado 
“[…] parecia a asa da pomba que sempre pousava no telhado 
da casa da dona Neide do seu João Preto”, observando a 
antítese nele constante. A relação antitética estabelecida entre 
o branco (asa da pomba, simbolizando a mão da professora 
branca) e o negro (João Preto), em que aquele se encontra 
no “telhado”, numa posição “acima de”, nos leva a pensar 
sobre as formas de racismo presentes no Brasil, fenômeno 
sustentado por dois argumentos: o racismo cultural e o 
racismo biológico. 

O primeiro, denominado novo racismo, busca justificar  
as hierarquias sociais com base numa ideia essencialista de 
cultura. Nessa forma de racismo, as culturas de matrizes 
africanas, levando em conta os aspectos linguísticos, 
religiosos e modos de vida, são significadas como inferiores 
ou inassimiláveis à cultura dominante, branca. É importante 
destacar que, apesar de esse racismo ser traduzido em termos 
culturais, está intimamente ligado ao conceito do racismo 
biológico (aquele que procura sustentar argumentos para 
justificar as hierarquias sociais no conceito de raça, enquanto 
conjunto de características físicas herdadas), “[…] em que a 
cultura dos dois grupos é naturalizada e hierarquizada como 
superiores e inferiores e, necessariamente, associada aos corpos 
biológicos dos indivíduos destes grupos.” (SCHUCMAN, 
2014, p. 85-86). Nessa ótica, tal como a imagem presente no 
conto, na realidade brasileira não são o negro e sua cultura 
que se encontram “no telhado”.

Assim, o fragmento evidencia o trabalho criativo da 
linguagem realizado pela autora, em função da temática 
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abordada, bem como do seu horizonte social e apreciação 
valorativa na busca de retratar a relação alteritária vivenciada 
pela criança negra, que a levou a entender aquilo que sua 
mãe lhe advertira: as desigualdades materiais e simbólicas 
existentes entre seres humanos com base no conceito de raça, 
isto é, o racismo.

Naquela noite em que a mãe da protagonista trançava-lhe 
os cabelos, a família recebeu a visita de uma velha senhora 
negra, chamada pelos adultos de Nhá Rosária e, pelas crianças, 
de Vó Rosária. A senhora, que gostava de narrar fatos sobre o 
tempo da escravatura, sempre vinha acompanhada de toda a 
criançada que queria ouvi-la contar as histórias. Naquele dia, 
descreveu o momento em que a princesa Isabel assinou a Lei 
Áurea, destacando a comemoração dos escravos com o ato. 
Vejamos o enunciado:

— … e só com um risco que fez no papel, libertou 
todo aquele povaréu da escravidão. Uns saíram 
dançando e cantando. Outros, aleijados por algum 
sinhô que não foi obedecido, só cantavam. Também 
bebida teve a rodo, para quem gostasse e quisesse. 
(GUIMARÃES, 2001, p. 46). 

A fim de fazer o leitor “ouvir” a voz da velha senhora, a 
autora-criadora traz para a sua fala o termo “sinhô”, forma 
reduzida de senhor, marca da linguagem popular e da forma 
como os escravos designavam o senhor. A expressão “a rodo” 
também soa popular. Bakhtin (2011b, p. 289) salienta que “[…] 
o estilo individual do enunciado é determinado sobretudo 
por seu aspecto expressivo” e, na prosa romanesca, isso é 
decorrente da escolha lexical/gramatical/estilística do autor-
criador ao elucidar fatos e acontecimentos da vida. Dito de 
outro modo, é o autor-criador que determinará a composição 
e o estilo de um enunciado, uma vez que é essa voz social que 
enuncia a palavra viva com um tom emocional-valorativo 
único e insubstituível. Também é digno de nota observar 
que, na expressão “[…] aleijados por algum sinhô que não 
foi obedecido”, a autora desvela ao leitor um evento que 
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a história oficial omite: as torturas e mutilações físicas dos 
escravos, que se somavam à situação de sofrimento também 
psíquico. 

Do relato de Vó Rosária, um aspecto sobressai para a 
protagonista: a ideia de libertação de seu povo como dádiva, 
o que a levou considerar a princesa Isabel uma santa, sendo 
confirmado pelos pais: “Só haveria de ser, filha – disse meu 
pai”/ “Das mais puras e verdadeiras – confirmou minha 
mãe.” (GUIMARÃES, 2001, p. 47). A partir de então, passa 
a admirar a Princesa Isabel, conforme se pode observar no 
fragmento abaixo:

Rezei três Pai-Nossos e três Ave-Marias. Ofereci à 
Santa Princesa Isabel, pedindo-lhe que no dia seguinte 
não me deixasse perder a hora de me levantar nem 
esquecer o nariz sujo. Agradeci também por ter sido 
tão boa para aquela gente da escravidão. Deitei-
me, formulando uns versinhos na cabeça. Quando 
soubesse ler e escrever (que ela ia me ajudar), 
escreveria no papel e recitaria na escola.

Verificam-se no enunciado os pensamentos e os desejos da 
menina de homenagear a signatária da Lei Áurea por meio de 
um poema, devido à sua benevolência em libertar os escravos. 
Para ela, influenciada pelo que ouviu, a Lei Áurea foi possível 
graças, unicamente, à ação da princesa Isabel. Todavia, 
sabemos que as incansáveis lutas dos abolicionistas, assim 
como os levantes dos escravos, foram fatores determinantes 
para o evento. Ademais, sabemos também que o dispositivo 
legal não assegurou a integração plena do negro.

A autora não deixa de apresentar um tom crítico ao 
acontecimento. Isso se pode observar quando apresenta as 
características de Vó Rosária, destacando que ela era uma 
velha senhora negra que morava em outra fazenda com uma 
família de fazendeiros e que ninguém sabia dizer por que 
razão morava com aquela família, nem que idade ela teria: 
“Uns diziam que tinha 98 anos, outros 112.” (GUIMARÃES, 
2001, p. 46). Assim, a autora põe em xeque o discurso da anciã, 
ao detalhar a sua realidade de vida, evidenciando que ela 
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permaneceu escravizada, o que podemos chamar de um tipo 
de escravidão “branca”, mesmo o escravo tendo ganhado a 
“liberdade” pela Lei. 

Cabe destacar que, na realidade brasileira, como não 
houve uma política “redistributiva” e medidas concretas em 
benefício dos escravos e seus descendentes, restou-lhes morar 
com alguma família, em situação de “semiescravidão”, fixar-
se nas periferias urbanas, vivendo em condição de miséria, ou 
refugiar-se nas comunidades quilombolas. Orientados pelo 
pensamento bakhtiniano, entendemos que o conto reflete 
esses acontecimentos ao mesmo tempo que os refrata, uma 
vez que corresponde a uma tomada de posição da autora a 
respeito daquilo que enuncia (VOLÓCHINOV, 2017). 

Em suma, entendemos, como Batinga, Saraiva e Pinto 
(2020, p. 339), que a Lei assinada pela Princesa Isabel, de fato, 
libertou o trabalhador escravo da condição legal de propriedade 
de seu senhor. Todavia, não podemos deixar de reconhecer 
também que tal Lei “[…] não o libertou da condição subalterna 
na sociedade, pois não houve reparação e indenização e nem 
lhes foi oferecida nenhuma condição para o exercício de sua 
liberdade”, o que deixou essa população “[…] à mercê da 
exploração assalariada de seu trabalho”.

O conto “Metamorfose”, cronologicamente, dá 
continuidade à narrativa de “Tempos escolares”, tendo como 
epicentro a Princesa Isabel. Influenciada pelas histórias de 
Vó Rosária, a menina escreve um poema para homenagear a 
princesa, com os seguintes versos: “Foi boa para os escravos,/ 
E parecia um mel,/ Acho que é irmã de Deus,/ Viva a Princesa 
Isabel.” (GUIMARÃES, 2001, p. 57). Cabe observar as escolhas 
lexicais da protagonista para homenagear a princesa. Bakhtin 
(2011b, p. 291-292) afirma que, “[…] quando escolhemos as 
palavras, partimos do conjunto projetado do enunciado, e esse 
conjunto que projetamos e criamos é sempre expressivo e é ele 
que irradia a sua expressão (ou melhor, a nossa expressão) a 
cada palavra que escolhemos”. Constata-se no enunciado que 
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as palavras escolhidas pela menina pressupõem generosidade, 
santidade: “boa”, “um mel”, “irmã de Deus”. Era assim que 
ela via a alteza, motivada pela forma como soube da história.

Encontrando-se já na série seguinte, no primeiro dia de 
aula, a criança leva o poema em sua bolsa para mostrar à 
professora. A inibição, porém, a impediu de concretizar a 
ação, conseguindo fazê-lo apenas no outro dia, num momento 
em que a professora chega perto de sua carteira e elogia a sua 
letra. A atitude da professora, após receber o poema, deixou-a 
muito apreensiva, achando que devia ter feito alguma coisa 
errada, visto que a professora “[…] pegou a caneta, riscou 
qualquer coisa por sobre meus versos e mandou o Pedro 
chamar o diretor.” (GUIMARÃES, 2001, p. 57). O diretor leu, 
conversou baixinho com a professora e saiu. A professora, 
por sua vez, devolveu-lhe o poema e continuou a aula 
normalmente, sem nada dizer. Somente no final da aula, o 
diretor a parabenizou. 

Apesar do elogio do diretor e da aparente aprovação da 
professora com relação à habilidade poética da protagonista, 
esta não foi convidada para participar de um recital de poemas 
para a Princesa Isabel, em comemoração ao 13 de maio, quando 
a docente solicitou que levantasse a mão quem gostaria de 
participar do evento: “Levantei a minha, que timidamente luzia 
negritude em meio a cinco ou seis mãozinhas alvas, assanhadas. 
[…] Não fui escolhida. Tantos não é possível, explicou-nos ela.” 
(GUIMARÃES, 2001, p. 59). Após a insistência da menina a 
professora aceitou que ela participasse do recital, solicitando-
lhe que aumentasse o poema e o trouxesse no dia seguinte para 
o ensaio: “Acariciou meu rosto e riu chochamente. Sua mão 
parecia pena de galinha e seus lábios no riso tinham muito a ver 
com as casquinhas de tomate caipira que minha mãe colocava 
no tempero de arroz.” (GUIMARÃES, 2001, p. 59). 

Recorrendo à ironia, reforçada pelo uso de metáforas, a 
narradora questiona o carinho e o aceite da professora que 
havia escolhido, incialmente, apenas as meninas brancas 
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(“cinco ou seis mãozinhas alvas, assanhadas”), sendo obrigada 
a aceitar depois a menina negra devido à sua obstinação, 
aos seus passos de resistência. As expressões “pena de 
galinha” e “casquinhas de tomate” exprimem efemeridade, 
superficialidade, evidenciando quão frágil fora o crédito que 
a professora lhe dera, reforçado pelo sorriso “chocho”. 

O teórico russo salienta que “[…] uma comparação ou 
uma metáfora apóiam-se na unidade de uma atividade de 
avaliação, isto é, a ligação inclui os aspectos entonacionais das 
palavras, que, é claro, não são indiferentes ao sentido objetal.” 
(BAKHTIN, 2014a, p. 65). Nessa ótica, a escolha das expressões 
metafóricas no enunciado em análise põe em evidência a 
tomada de uma posição axiológica da autora, concretizada 
no estilo adotado, entendendo que o estilo “[…] longe de se 
esgotar na autenticidade de um indivíduo, inscreve-se na 
língua e nos seus usos historicamente situados.” (BRAIT, 
2012, p. 83).

No dia do evento, antes do recital, a professora explicou 
que a comemoração se devia ao fato da libertação dos escravos, 
destacando, porém, que esses sujeitos eram inferiores, 
desprovidos de humanidade. Tal discurso provocou conflitos 
na menina, uma vez que foi de encontro com o que contara 
Vó Rosária:

— Hoje, comemoramos a libertação dos escravos. 
Escravos eram negros que vinham da África. Aqui 
eram forçados a trabalhar e, pelos serviços prestados, 
nada recebiam. Eram amarrados nos troncos e 
espancados, às vezes, até a morte. Quando...
E foi ela discursando, por uns quinze minutos.
Vi que a narrativa da professora não batia com a 
que nos fizera a Vó Rosária. Aqueles escravos da Vó 
Rosária eram bons, simples, humanos, religiosos. 
Esses apresentados eram bobos, covardes, imbecis. 
Não reagiam aos castigos, não se defendiam, ao 
menos.
Quando dei por mim, a classe inteira me olhava 
com pena ou sarcasmos. Eu era a única pessoa 
dali representando uma raça digna de compaixão, 
desprezo.
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A autora escolhe um momento fulcral da narrativa para 
revelar uma parte da história sobre a escravatura contada 
por Vó Rosária. No conto “Tempos escolares”, é narrado o 
momento em que a velha senhora, a partir da focalização 
dramatizada, conta sobre a libertação dos escravos. Todavia, 
os aspectos relacionados ao comportamento dos sujeitos 
negros ante a escravidão relatados pela contadora de história 
surgem somente no conto “Metamorfose”, pela voz da 
narradora, quando a professora apresenta seu discurso sobre 
esse período da história. Tal aspecto realça o caráter dialógico 
que o conto mantém com outros da coletânea, evidenciando 
que a forma deve ser analisada “[…] a partir do interior 
do objeto estético puro e […] a partir do interior do todo 
composicional e material da obra.” (BAKHTIN, 2014a, p. 57). 

Com intuito de destacar a oposição entre os pontos de 
vista da contadora de história, Vó Rosária, e da professora, 
a narradora sumariza seus discursos, recorrendo ao uso 
de adjetivos simples para caracterizar os escravos, cuja 
entonação imprime uma posição valorativa à palavra do 
outro, apontando uma avaliação que se contrapõe a outras 
valorações sustentadas no contexto social. Para a primeira, 
esses são “bons, simples, humanos, religiosos”, enquanto para 
a segunda, “bobos, covardes, imbecis”. A entoação avaliativa 
dessas escolhas lexicais referentes aos escravos deixa entrever 
o posicionamento ideológico de cada uma das personagens.

O discurso da professora e o da Vó Rosária não fogem 
à tônica do seu tempo, sendo ambos reprodutores da visão 
da classe dominante, é necessário dizê-lo. A professora não 
ressalta nenhum movimento de sublevação dos escravos pela 
perda da sua liberdade, nem reações aos pesados e injustos 
castigos que sofriam, descrevendo uma atitude resignada 
deles. É importante frisar que na história da escravidão no 
Brasil ocorreram rebeliões e revoltas em larga escala, como a 
das Carrancas (Minas Gerais) e a dos Malês (Bahia), só para 
exemplificar, sem contar a criação de quilombos (comunidades 
de escravos fugidos). Tais ações, somadas às outras múltiplas 
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formas de resistência do negro escravo, foram decisivas para 
impulsionar a campanha contra a escravidão negra, crime 
hediondo que estruturou a relação entre negros e brancos. 
Ademais, como bem acentua Tomich (2009, p. 190), por meio 
do “[…] desdobramento unilinear da resistência escrava, a 
revolução e a formação de um Estado independente aparecem 
como consequências naturais e inevitáveis do impulso original 
em direção à liberdade”. 

Contrariamente a essa realidade, o discurso da professora 
faz ecoar a voz da historiografia brasileira tradicional, que 
naturaliza a escravidão, omite a condição dos negros como 
sujeitos históricos e silencia as diversas manifestações de 
resistência coletiva que existiram. A Vó Rosária, por sua vez, 
busca apresentar aspectos positivos dos escravos nas histórias 
que narra, mas seu discurso está impregnado do discurso do 
mito da democracia racial, que difunde a ideia da existência 
de relação harmoniosa entre os negros e os brancos, apesar 
do passado de escravidão. 

Ainda quanto aos discursos, vale observar o 
caráter dogmático do discurso da professora, um discurso 
autoritário que, conforme observa Bakhtin (2014b), requer 
de outrem assimilação e reconhecimento, não propiciando 
abertura para questionamentos, diferente do discurso 
interiormente persuasivo, flexível às alterações de sentidos, 
passível de críticas, uma vez que “[…] desperta nosso 
pensamento e nossa nova palavra autônoma.” (BAKHTIN, 
2014b, p. 146). O discurso autoritário é apenas transmitido 
e, portanto, não é envolvido de diálogos e em múltiplas 
ressonâncias, podendo ter diferentes relações com o suposto 
ouvinte. Nessa direção, a maneira como cada participante da 
interação discursiva atribui sentidos ao discurso autoritário 
está relacionada ao seu contexto, bem como às relações 
estabelecidas com os demais participantes desse contexto. 

Para a protagonista negra, no contexto em que se 
encontrava, o discurso da professora foi compreendido como 
uma verdade absoluta em relação à forma como os escravos 
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reagiam diante da escravidão, funcionando como um anulador 
de sua voz, do seu ponto de vista construído anteriormente 
acerca dos seus ancestrais, pelas histórias que ouvira de Vó 
Rosária. O modo como os colegas de classe reagiram ao que 
foi explanado ratificou a sua percepção de que a palavra da 
professora era incontestável: “Quando dei por mim, a classe 
inteira me olhava com pena ou sarcasmo. Eu era a única pessoa 
dali representando uma raça digna de compaixão, desprezo.” 
(GUIMARÃES, 2001, p. 63).

Exercendo poder sobre a menina, o discurso da professora 
levou-a a mudar a forma de olhar para o povo negro, passando 
a acreditar que 

[…] vinha mesmo era de uma raça medrosa, sem 
histórias de heroísmo. Morriam feito cães. Justo 
era mesmo homenagear Caxias, Tiradentes e todos 
os Dons Pedros da história. Lógico. Eles lutavam, 
defendiam-se e ao seu país. Os idiotas dos negros, 
nada. (GUIMARÃES, 2001, p. 64). 

Como se pode observar, ao fechar as possibilidades de 
negociação, a palavra autoritária da professora atingiu 
profundamente a autoestima da menina, que passou a 
considerar o negro inferior ao branco, incapaz de lutar por 
seus direitos e pela igualdade. Assim, em meio a uma crise de 
identidade, a criança negra passou a negar a si própria:

A ideia me surgiu quando a minha mãe pegou 
o preparado e com ele se pôs a tirar da panela o 
carvão grudado no fundo. Assim que ela terminou a 
arrumação, voltou para casa. Eu juntei o pó restante 
e, com ele, esfreguei a barriga da perna. Esfreguei, 
esfreguei, e vi que, diante de tanta dor, era impossível 
tirar todo o negro da pele. […] Dentro de uma semana, 
na perna só uns riscos denunciavam a violência 
contra mim, de mim para mim mesma. Só ficaram 
as chagas da alma esperando. (GUIMARÃES, 2001, 
p. 66).

O enunciado evidencia a transformação ou a “metamorfose” 
que a menina sofreu depois da situação de humilhação 
vivenciada, devido ao discurso estereotipado da professora. 
Tal experiência levou-a a buscar clarear a sua pele, esfolando-a 
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com pó de tijolo moído usado pela mãe para lavar as panelas 
enegrecidas no fogão à lenha, numa investida para apagar as 
marcas de sua identidade, a fim de ser aceita em seu grupo 
social.

Como Ferreira (2002, p. 76), entendemos que o sujeito 
submetido à discriminação tende a apresentar baixa autoestima, 
ansiedade e depressão, tendo “a sensação de não se ‘encaixar’ 
realmente em nenhum grupo, pois internaliza os valores 
‘brancos’ e é desqualificado por ser negro, de tal forma que 
passa a desvalorizar-se como pessoa”. Por outro lado, à medida 
que esse sujeito toma “[…] consciência da desvalorização à qual 
está submetido, pode iniciar um movimento na direção de uma 
transformação, vindo a valorizar-se por suas características 
étnico-raciais” (FERREIRA, 2002, p. 76). Nessa perspectiva, 
a escola deveria contribuir nesse processo de tomada de 
consciência, a fim de reverter o problema. No entanto, o que 
se percebe é que muitas vezes, assim como vimos no conto em 
análise, por meio de práticas pedagógicas apoiadas numa visão 
de mundo histórico-cultural eurocêntrica, ela acaba estimulando 
os estereótipos relativos aos sujeitos negros, interpretando sua 
história de maneira distorcida, reproduzindo, assim, a estrutura 
de relação que se dá na sociedade brasileira como um todo.

Cabe observar o período que encerra o conto: “Só ficaram as 
chagas da alma esperando.” Na obra A cor da ternura, o mesmo 
conto é finalizado pela autora-criadora da seguinte forma: “Só 
ficaram as chagas da alma esperando o remédio do tempo e a 
justiça dos homens.” (GUIMARÃES, 2018, p. 66). Constata-se 
que no primeiro caso a autora autoriza o autor-contemplador (o 
leitor) a criar possíveis conclusões para o enunciado, de modo 
a produzir novos sentidos, colocando, assim, em destaque o 
movimento constitutivo do dialogismo como antipalavra10 
10 Utilizamos neste ensaio a nova tradução de Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem, de Valentin Volóchinov, feita por 
Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo, realizada diretamente do original russo. Nessa 
nova versão, o termo “contrapalavra” da tradução anterior, utilizado há quatro décadas por 
pesquisadores brasileiros que se debruçam sobre o pensamento bakhtiniano, foi substituído 
por “antipalavra”, opção adotada neste trabalho, conservando o sentido de resposta à palavra 
do outro.
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dos interlocutores (VOLÓCHINOV, 2017). Na segunda obra, a 
autora apresenta uma conclusão ao enunciado, esclarecendo 
que a espera de que se trata diz respeito ao fim do racismo, 
das discriminações raciais inscritas nas relações sociais. 

Contrastando com a literatura canônica, que representa 
o negro como objeto e nunca como sujeito enunciativo que 
deseja mudar a sua própria história, os contos analisados, bem 
como os outros produzidos por Geni Guimarães, engendram 
distintas formas de representação desses sujeitos. Por meio do 
arranjo na linguagem, a autora edifica o negro, analisando as 
circunstâncias geradas pelo racismo, criando, a partir da sua 
escrita, uma forma de subvertê-las. O conceito de estilo aqui 
empreendido pauta-se nas bases epistemológicas da teoria 
bakhtiniana, estando, desse modo, relacionado a um sujeito 
atuante, socio-historicamente constituído, que interage por 
meio da língua e da linguagem para chegar a outros sujeitos. 
Como esse outro sujeito, apresentamos as nossas antipalavras 
ao texto, explorando dialogicamente as palavras, acerca 
dos pressupostos históricos hegemônicos instaurados nos 
discursos oficiais e cotidianos relacionados à afrodescendência, 
numa perspectiva analítica, estabelecida por meio de critérios 
não puramente linguísticos, uma vez que a “[…] estilística 
deve basear-se não apenas e nem tanto na linguística quanto 
na metalinguística, que estuda a palavra não no sistema da 
língua e nem num ‘texto tirado da comunicação dialógica’, mas 
precisamente no campo propriamente dito da comunicação 
dialógica.” (BAKHTIN, 2013, p. 231-232, grifo do autor).

Entendemos que o diálogo que se realiza por meio da 
escrita e leitura desses textos analisados, assim como de 
outros da literatura afro-brasileira, proporciona ao autor-
contemplador alargar, ressignificar as suas experiências, 
buscando imprimir outros sentidos às existências. Ao abordar 
problemas que afligem não somente a criança negra, mas toda 
a coletividade dos grupos sociais afrodescendentes, os dois 
contos aqui analisados e discutidos constituem não apenas 
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uma escrita autobiográfica, mas uma produção literária que 
explicita a fala de sujeitos que demandam a afirmação de 
sua própria voz. Nessa direção, a interação discursiva nos 
contos produz uma compreensão das situações narradas a 
partir da lógica do sujeito representado. Exprimimos aqui 
a nossa palavra acerca das situações narradas, indissociável 
do convívio dialógico, que, por sua própria natureza, deseja 
ser ouvida e respondida por vozes diversas, ainda que não 
seja possível saber qual a atitude responsiva imediata que ela 
possa provocar (BAKHTIN, 2011b).
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