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Homenagens



Sem título. Carolina Itzá



Homenagens
Este espaço é dedicado a homenagear autoras e autores em suas presenças, tradições e legados. 
Preservar memórias e mantê-las vivas é uma forma de assegurar um campo de comunicabilidade ativa 
entre tempos e sujeitos, mantendo visibilidade perene para autorias e obras que marcaram a produção 
literária: rememora-se para resistir ao apagamento sistêmico que atravessa nossa sociedade e para 
agradecer os ensinamentos partilhados. 

No primeiro número, a Revista Firminas homenageia: 

• Ruth Guimarães, presente!

• Toni Morrison, presente!

• Elis Regina Feitosa do Vale, presente!

• Nascimento Morais Filho, presente!

• Tula Pilar, presente!
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De mãos dadas com a 
ancestral: firmando 
os pontos para despachar o 
“carrego colonial”¹ 

RESUMO

O presente ensaio objetiva provocar reflexões sobre a importância do 
legado deixado pela escritora negra estadunidense Toni Morrison, no 
que diz respeito ao exercício de cartografia das construções identitá-
rias de mulheres negras espalhadas e (re)unidas pela diáspora através 
da ficcionalização das memórias e histórias negras. A crença é a de 
que por meio do acesso e leitura ao acervo produzido por essa mais 
velha, pontos sejam firmados nas diferentes encruzilhadas e assim, 
consigamos “despachar o carrego colonial” (SIMAS; RUFINO, 2019) 
fruto do sequestro, via escravização, que há tanto nos atrapalha na 
caminhada rumo à emancipação. À essa escrita e forma específica de 
ler os romances produzidos pela referida autora, foi dado o nome de 
Literatura Abẹ̀bẹ̀: uma abordagem teórico-crítica negro-perspectivada.

PALAVRAS-CHAVE: 

Toni Morrison. Identidade negra. Literatura Abẹ̀bẹ̀. Carrego colo-
nial. Ancestralidade.

¹ Expressão cunhada e desenvolvida por Simas e Rufino. Para os autores: “O carrego se manifesta como uma condição de desencante perpetrada e 
mantida pelos efeitos dominantes em relação à diversidade de formas de ser/saber e inscrever sua experiência.” (SIMAS; RIFINO, 2019, p. 21).
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“No mar Atlântico temos o saber duma memória salgada de 
escravismo, energias ancestrais protestam lágrimas sob o 

oceano.” (AKOTIRENE, 2018, p. 15).

ESTE ENSAIO É UM TRIBUTO À NOSSA Ẹ̀GBỌ́N², 
irmã mais velha, que dedicou a vida a cartografar as 
múltiplas construções identitárias das nossas sistas³ 
espalhadas e (re)unidas pela memória das águas, 
ficcionalizadas ou não. Toni Morrison, única mu-
lher negra a ganhar o Nobel de Literatura, em 1993, 
ofertou, generosamente, possibilidades e caminhos 
que poderão servir como inspiração na condução 
dos nossos trajetos e jornadas existenciais.

Saliento, ainda, que esta escrita é, também, um 
exercício de desobediência epistêmica (MIGNOLO, 
2008) procurando efetivar a proposta do autor de 
“aprender a desaprender” (p. 290). A tentativa é a 
de acessar o acervo deixado pela autora a partir de 
uma perspectiva negra.

Para ler esse precioso legado, é preciso pleni-
tude e muito silêncio, uma vez que essa senhora 

costumava usar um tom muito agudo e baixo, coi-
sas daquelas pessoas que viveram o suficiente para 
“transformar o silêncio em linguagem e ação” 
(LORDE, 1977). Um tom sussurrado e discreto no 
compartilhar das aprendizagens, que parecem 
destinadas predominantemente a nós, mulheres 
negras da diáspora, quase sempre em dispersão e 
exílio. Expressões que apontam para o segredado 
são presença marcante e constante em seus escri-
tos: “Cá entre nós” (MORRISON, 1993, p.9); “Esta não 
é uma história para passar adiante” (MORRISON, 
2007, p.363) e “Não tenha medo. Eu contar não vai 
te ferir [...]” (MORRISON, 2009, p. 7), dentre outras 
tantas existentes nos demais romances de sua au-
toria e que parecem endereçadas, preferencialmen-
te, a nós mulheres negras, suas leitoras.

A esse legado literário e a uma forma específica 
de acessá-lo dei o nome de Literatura Abẹ̀bẹ⁴̀, uma 
abordagem teórico-crítica negro-perspectivada que 
tem como fundamento três òpó, pilares/vigas. São 
eles: crítica literária negra, crítica feminista negra e 
a psicologia e psicanálise na perspectiva negra. Entre 

² Foi feita a opção pelo uso da bacia semântica yorùbá politicamente para pagar tributo a todos os meus ancestrais. Dessa forma, as palavras em yorùbá 
serão grafadas e apresentadas, neste ensaio, o mais próximo possível de como elas são grafadas em seu país de origem, a Nigéria. Todas as vezes que o 
“S” aparecer com um acento subsegmental é para sinalizar a letra “Ṣ” que no idioma yorùbá equivale ao som representado pela letra “x” ou pelo dígrafo 
“ch” na Língua Portuguesa. Vale comentar que nem a letra “x” nem os dígrafos existem no alfabeto da língua yorùbá. As vogais que apresentarem o 
acento subsegmental estarão sinalizando para a pronúncia destas de forma aberta, visto que a sinalização nessa língua não ocorre de forma semelhante 
ao Português do Brasil com os acentos agudo e grave. A língua yorùbá é tonal. 

³ Pronúncia a partir do que se convencionou chamar de black english para a palavra sister, feita pela personagem Shug Avery no filme A Cor Púrpura. Para 
melhor compreensão do uso do termo, ver trecho do filme. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fvqJrlUGiyQ>. Acesso em: 04 dez. 2019.

⁴ Ferramenta litúrgica. Uma espécie de leque e espelho e que faz parte da indumentária de quatro Òrìsà. São eles: Òṣàlà, Ọ̀ṣun, Iemoja e Lógún Ẹdẹ. 
O uso nesse contexto remete à necessidade desse instrumento nos processos de construção identitária tanto das personagens quanto das leitoras que 
acessam as narrativas produzidas pelas autoras negras. Entende-se que o mirar-se em referências positivas e no mais das vezes ancestrais, auxilia 
sobremaneira em nossos processos de nos tornarmos o que somos e o que viemos para sermos.
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as obras e propostas de alguns autores que susten-
tam cada um desses pilares, reuni contribuições di-
versas para propor outras possibilidades de leitura 
dessas narrativas, mais pertinentes e condizentes 
com os conteúdos existentes em tais tramas e com 
os princípios e valores que alinhavam tais enredos, 
procurando respeitar as especificidades e peculiari-
dades existentes em tais histórias, ainda que se sus-
tentem, na maioria das vezes, em memórias ficciona-
lizadas das vivências e experiências do povo negro. 

A crença é a de que conceber o abẹ̀bẹ̀, como 
ferramenta para nossos processos de construção 
identitária, enfatizando a estética negra, ajuda, so-
bremaneira, no destrancar dos nossos caminhos. 
Conceber uma literatura como abẹ̀bẹ ̀ é pensar nela 
com potencial afirmativo e de libertação. Acredito 
que acompanhar e seguir os rastros deixados pelas 
personagens criadas pela autora, no que diz respei-
to aos processos de construção identitária delas, 
pode auxiliar, sobremaneira, na condução das nos-
sas jornadas existenciais.

Muitas foram as contribuições significativas al-
cançadas lendo as obras⁵ de Morrison. Dentre elas 
posso citar: I) a possibilidade de imersão na subjetivi-
dade, quase sempre fraturada, das mulheres negras 
diaspóricas; II) a oferta de caminhos para (re)constru-
ção  identitária, elegendo a estética como ferramen-
ta fundante e indispensável nos processos de (auto)
recuperação (HOOKS, 2019); III) criação de um espaço 

para que as próprias sujeitas⁶ se apropriem, elabo-
rem e narrem suas memórias e histórias (demandas 
experienciadas e os respectivos desfechos) - herstory; 
IV) a aposta e efetivação em uma perspectiva “desde 
dentro” (GARCIA, 2012) – a construção e solidificação 
de um lugar de fala autorizado e com autoridade 
para criar, protagonizar e partilhar as vivências, fic-
cionais ou não; V) o exercício de registrar/documen-
tar as atrocidades históricas vivenciadas pelo povo 
negro, sobretudo processos de escravização e do 
pós-abolição, temas recorrentemente adotados pela 
autora, promovendo, dessa forma, denúncias e (des)
silenciamentos realizados, agora, pelas descendentes 
das que sofreram tais ações; VI) o conhecer, a partir 
da difusão, do amor lésbico e womanist; VII) a adoção 
e circulação do Black English como forma de rubrica 
para que não esqueçamos quem escreve e conta as 
tramas; VIII) criação e difusão de uma pós-memória, 
fruto de profundas e demoradas pesquisas históricas 
para melhor ambientar e contextualizar, de forma 
respeitosa, os enredos criados resultado de vivências 
dos nossos antepassados. Enfim, (re)encenação do 
passado, sobretudo escravocrata, quando são apre-
sentadas as vozes e os fluxos e memória de mulheres 
negras escravizadas e/ou emancipadas, restituindo o 
direito de falar sobre si e sobre os seus; ix) conhecer 
as múltiplas e distintas formas de exercitar e experien-
ciar a maternidade negra; x) eleição de temas tabus, 
tais como: incesto e pedofilia, dentre outros.

⁵ O Olho Mais Azul (1970); Sula (1973); A Canção de Solomon (1977); Pérola Negra (1981); Amada (1987); Jazz (1992); Paraíso (1998); Amor (2003); 
Compaixão (2008); Voltar para casa (2012) e Deus Ajude a criança (2015).

⁶ Assim grafado para ressaltar que trata-se de história de mulheres produzida por mulheres, e para problematizar o masculino genérico adotado pela 
Língua Portuguesa. 
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Se muitos são os exemplos de personagens que 
ilustram a perseguição do ideal de ego branco (COSTA, 
1984), como é o caso de mãe e filha na obra O Olho 
mais azul: Pauline e Pecola Breedlove e de outras tan-
tas que se afundaram nas “feridas narcísicas” (SOUZA, 
1983) de demorada e custosa cicatrização, como Jadine 
Childs, protagonista do romance Pérola Negra e Bride 
em Deus Ajude a Criança (pelo menos no início das tra-
mas) acometidas, ainda, de “identidades fantasmáticas” 
(NOGUEIRA, 1998), muitas são, também, as que já con-
seguiram avançar para além da dor e fizeram da (auto)
definição (COLLINS, 2019) um caminho próspero para a 
(auto)realização, a exemplo de Claudia MacTeer⁷, uma 
menina de nove anos que ajuda a contar a difícil e pesa-
rosa história de Pecola. Mesmo mais nova que a citada 
personagem, Claudia não se deixava levar pela fascina-
ção da brancura como muitos dos seus pares e deseja-
va destruir as bonecas brancas e, também, as meninas 
parecidas com as bonecas. Declara ela sobre o assunto: 

[...] Eu tinha uma única vontade: desmembrá-la. Ver 
do que era feita, descobrir o que havia de estimável, 
de desejável, de beleza que me havia escapado, e apa-
rentemente só a mim. [...] (MORRISON, 2003, p. 24).

Mas se são muitas as que se renderam e prostra-
ram diante da ideologia da branquidade e da brancura, 
algumas outras chegaram mesmo a alcançar a sabedo-
ria necessária, principalmente a partir da ancianidade e 

senioridade, condições que levam ao amadurecimen-
to e desse lugar propuseram e conduziram processos 
de cicatrização e cura coletiva, como é o caso de Baby 
Suggs conduzindo um ritual numa clareira, no trecho 
reproduzido abaixo, lembrando a cada um dos envolvi-
dos que somos humanos e dignos de amor e respeito:

Chorem [...] Pelos vivos e pelos mortos. Apenas cho-
rem. [...] Aqui, [...] neste lugar, somos carne; carne que 
chora, que ri. Amem essa carne. Amem muito. Lá fora 
eles não amam essa carne. Eles a desprezam. Nem 
amam nossos olhos; só querem arrancá-los. Muito 
menos amam a pele em nossas costas. Lá fora eles a 
açoitam. E, meu povo, eles não amam nossas mãos. 
Essas, eles apenas usam, amarram, prendem, cortam 
fora e deixam vazias. Amem suas mãos! Levantem 
suas mãos e beijem-nas! Toquem-se uns aos outros 
com elas, acariciem seu rosto com elas, porque eles 
também não gostam dele. Vocês têm de amar seu ros-
to, vocês! E mais: eles não gostam de nossa boca. Lá 
fora, irão quebrá-la e quebrá-la de novo. Jamais vão 
dar atenção às palavras e aos gritos que saem dela. 
O que colocamos dentro dela para nutrir nosso corpo 
será arrancado e substituído por restos. Não, eles não 
gostam de nossa boca. Estou falando de carne. Carne 
que precisa ser amada. Pés que precisam descansar 
e dançar; costas que precisam de apoio; ombros que 
precisam de braços; braços fortes. Meu povo, lá fora 
eles não amam nosso pescoço ereto. Vocês é que 
devem amá-lo. Ponham a mão nele, agradem-no, 
acariciem-no. Esse nosso fígado escuro, amem-no. E 
também a pulsação do coração que bate. Mais do que 

⁷ Poucas vezes durante todo o desenrolar da trama teremos acesso direto à fala da personagem. Próximo ao final do enredo, é que acontecerá com uma 
frequência um pouco maior. Quem toma para si a difícil tarefa de narrar a pesada história é uma criança ainda mais nova, Claudia, ainda que passado algum 
tempo dos eventos compartilhados. Ser uma vivência de dor, um trauma explica tal razão. Dificilmente, a vitimada consegue contar o ocorrido e brutalmente 
experienciado. Faz-se necessário comentar ainda que MacTeer é o sobrenome da bisavó da autora. A narradora, Claudia, parece se comportar, em grande parte 
da trama, como alter ego de Morrison, mesmo porque a história compartilhada apresenta-se como ficcionalização de um evento vivido pela autora na infância. 
Uma forma de tentar simbolizar algo que acabou se configurando como da ordem do traumático (ver explicação da autora no Prefácio da edição de 1993).
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os olhos ou pés. Mais do que os pulmões que ainda 
têm muito a esperar para respirar o ar da liberdade. 
Mais do que o ventre que abriga a vida, mais do que as 
partes íntimas que fazem a vida, devemos amar nosso 
coração. Porque este é o prêmio. (MORRISON, 2007, 
p. 126-127).

Detentora de uma grande experiência na resti-
tuição de (auto)cuidado, (auto)amor e (auto)estima, 
essa senhora sinaliza possibilidades de (re)vermo-
-nos, (re)elaborarmo-nos e (re)fazermo-nos, efeti-
vando o processo de tornarmo-nos o que viemos 
para sermos. Esse poderoso e eficaz ritual de cura 
coletiva procura atuar, especificamente, nos danos 
causados pelo racismo e escravização.

Vilipendiado física e psiquicamente, o povo ne-
gro tem elaborado poderosos e múltiplos meca-
nismos e processos de cicatrização e cura para tais 
mazelas. A escrita de mulheres negras diaspóricas 
tem se revelado como um recurso importante e 
eficaz para despachar o “carrego colonial” (SIMAS; 
RUFINO, 2019) que há tanto tempo nos importuna 
e pesa em nossas caminhadas rumo a (auto)realiza-
ção. Enfim, muitos são os efeitos abẹ̀bẹ̀ proporcio-
nados em nós, leitoras de Morrison, e que se têm 
configurado como fundamentais em nossos proces-
sos de nos tornar o que viemos para sermos.

Se outrora, nas diversas travessias realizadas pelo 
nosso povo, inúmeros atravessamentos acabaram por 
ocorrer, vezes sem conta, culminando no que Beatriz 
Nascimento denominou de “perda da imagem” (1989; 
2006) e se o espelho de Narciso não nos serve, nem 
contempla, uma vez que “é um espelho que não refle-
te o nosso rosto” (EVARISTO, 2019) que tenhamos su-
cesso na contemplação a partir dos múltiplos reflexos 

e refrações ofertados pelos diversos abẹ̀bẹ̀ dessa mais 
velha, Toni Morrison, que tanto tempo dedicou a ela-
borar mulheres, que mesmo de papel, revelam-se tão 
próximas no vivenciar das agruras e nas respectivas 
superações e que muito se aproximam de nós suas 
irmãs da e pela diáspora negra.

Conhecer as vivências e experiências, ficcionali-
zadas ou não, de nossas irmãs apresenta-se como 
imprescindível para os nossos processos de (re)ela-
borações identitárias. (Re)fazer o caminho, a partir 
da “narratividade literária performática” (RAVETTI, 
2002) para (re)contar as infindas travessias e geo-
grafias realizadas e percorridas por nosso povo. 
(Re)lembrar, (re)imaginar e (re)criar, agora a partir 
das entranhas, das vísceras, lá onde se concentra o 
àṣẹ, a nossa energia vital, apresenta-se como tare-
fa fundamental para honrar e dignificar as nossas 
memórias e histórias. Lembrar para: não esquecer; 
perlaborar; fechar e cicatrizar; para que não se repi-
ta e registrar para que o vento não leve.

Que as sementes plantadas por essa ancestral, 
nos conduza por caminhos efetivos de despacho do 
carrego colonial que tanto pesa e torna lento o nosso 
avançar por veredas e caminhos outros que precisa-
mos e merecemos percorrer rumo ao se gostar e a ver 
a si mesmo como valioso (OLIVEIRA, 2007), através das 
capoeiras de empoderamento e emancipação.

Gratidão é o sentimento que finca e vinga, por 
todo o legado produzido e compartilhado por essa 
Amada que tanto nos auxilia em nossos desejos de 
fortalecer e efetivar a “Comunidade de Experiência 
Narrativizada” (GIRAUDO, 1997) ou de “Afetos 
Comuns” (AUGUSTO, 2016), ou ainda, as “afeto-gra-
fias” mencionadas por Miranda (2017). 
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