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Só o monstro é original na morte. 

Todo tumor é parecido. 

Todo coração enfarta igual. 

O atropelamento é do asfalto. 

A bala perdida é do metal. 

“Só o monstro é original na morte”, Victor Heringer 

 

No centro da sala, diante da mesa 

No fundo do prato comida e tristeza 

A gente se olha, se toca e se cala 

E se desentende no instante em que fala 

Medo, medo, medo, medo, medo, medo. 

“Hora do Almoço”, Belchior 

 

[...] Assim, ao escrever, a arte que produz é escrita via rememoração, uma vez que o que se escreve já é 

memória, marcada como está pela distância temporal do momento em que se converte esta reflexão para a 

folha de um papel. 

Fernanda Mota (2007, p. 124) 



 

 

 
 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como itinerário uma análise sobre a relação 

entre memória e morte nos romances de duas escritoras negras. A primeira é a escritora 

afro norte-americana e ganhadora do Nobel (1993), Toni Morrison (2007) com o livro 

Amada; a segunda escritora é nacional e doutora em Literatura Comparada pela UFMG, 

Conceição Evaristo (2017), com seu livro Becos da Memória. No percurso que se 

segue, se analisa a morte e a sua rememoração por meio de alguns tópicos presentes em 

similaridade nas duas obras: o contexto histórico, arcado pelo fim do sistema 

escravocrata; e produção do fazer literário e como ocorre uma política nesse ato, 

abarcando não apenas um sujeito, mas uma coletividade da qual as duas escritoras 

pertencem, mesmo separadas espacialmente, que é o movimento negro. Posteriormente, 

se fará uma análise das mortes de alguns personagens presentes em cada livro e como 

essa morte perpassa as páginas literárias e se transforma em uma crítica social, sobre a 

morte e a exclusão do povo negro pela estrutura racial presente em ambas as sociedades. 

E, por último, é feito um paralelo e é dada uma solução para as mortes que acontecem 

de forma simbólica e física nos romances por meio da imortalização via literatura, ou 

seja, mostrando como além das espacialidades que rementem à morte, a literatura se faz 

um refúgio para as mortes que ocorrem para além do suporte livro. Assim, esse trabalho 

problematiza, denuncia e evidencia as nuances que essas temáticas e esses livros trazem 

em seu bojo.  

Palavras-chave: Literatura Negra; memória; morte; racismo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis has as its itinerary an analysis on the relation between 

memory and death in the novels of two black writers. The first is the African American 

writer and winner of the Nobel Prize (1993), Toni Morrison’s (2007) book Beloved; the 

second writer is a national, and a doctor in Comparative Literature at UFMG, Conceição 

Evaristo’s (2017) book Becos da memória. In the trajectory that follows, we analyze 

death and its remembrance through some topics present in similarity in the two works. 

First, the historical context, endowed with the end of the slave system; and the 

production of literary making and how a policy occurs in that act, encompassing not just 

a subject, but a collectivity of which the two writers, even spatially separated, which is 

the black movement. Later, an analysis will be made of the deaths of some characters 

present and each book, and how this death goes through the literary pages and becomes 

a social critique, about the death and exclusion of the black people by the racial 

structure present in both societies. Finally, this study makes a comparison and gives a 

solution to the deaths that occur symbolically and physically in the novels, through 

immortalization via literature, so, showing how beyond the spatiality that reifies death, 

literature becomes a refuge for deaths occurring in addition to the book support. Thus, 

this work problematizes, denounces and evidences the nuances that these themes and 

these books bring in their bosom.  

Keywords: Literature; memory; death; racism; 
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INTRODUÇÃO 

 

 
[...] Seu passado tinha sido igual a seu presente – intolerável – e, como 

ela sabia que a morte não era nada além de esquecimento, usou a 

pouca energia que lhe restava para ponderar sobre cor. (MORRISON, 

2007, p.18) 

A morte, às vezes, não se faz anunciar. Chega traiçoeira. O corpo pode 

deitar-se belo, feliz e amanhã não se levantar, amanhã estar preso ao 

nada. Às vezes ela manda recado, o sujeito adormece, padece. Às 

vezes ela faz uma festa no dia anterior. Canta, brinca e sonha no meio 

do seu ou dos seus escolhidos, e depois os leva traiçoeiramente.  

(EVARISTO, 2017, p. 76) 

 

 

Henri Bergson (1999), no seu livro Matéria e memória: ensaio sobre a relação 

do corpo com o espírito, explica o funcionamento da lembrança por meio de uma 

percepção corporal, que acaba delineando a memória. Logo, as lembranças destacam a 

percepção acionadas por signos presentes no mundo externo, resultando numa 

pluralidade de momentos guardados no corpo subjetivo do sujeito.  

Com base neste mote, nota-se que este se afina com as citações que abrem essa 

introdução, pois temos um grande signo que é a morte, a morte do corpo físico, como no 

caso de Conceição Evaristo e a morte no campo subjetivo, com o esquecimento. O ato 

de esquecer ou cair no esquecimento é uma forma de morte. Logo, percebe-se que Toni 

Morrison e Conceição Evaristo, mesmo separadas por quilômetros de terra e água, têm 

algo em comum na sua produção literária: a relação de memória e morte é acionada de 

diferentes modos e com diferentes ícones, para trazer à tona no corpo do leitor 

pluralidades de lembranças e de percepções.  

Este trabalho é um estudo comparado entre duas produções literárias de lugares 

diferentes. O primeiro romance é da escritora afro norte-americana Toni Morrison 

(2007), que escreve em 1988 o livro Beloved, que foi traduzido em 2007 para o Brasil 

com o título de Amada, e retrata a vida pós abolição de Sethe, mãe de quatro filhos, mas 

mora apenas com a filha caçula Denver, pois os outros dois filhos fugiram de sua casa 

assombrado pelo fantasma que vive no 124. Esse fantasma é expulso por Paul D, que 

chega no começo do romance para visitar Sethe. Esse fantasma retorna posteriormente 

em forma humana e dizendo ser Amada. Amada revela-se aos poucos na narrativa, uma 

vez há um bloqueio de Sethe em narrar sobre esse período de sua vida. Amada é a filha 

que Sethe matou para não sofrer nas mãos de seu antigo dono – o Professor. Afinal, 
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Sethe tinha fugido por causa dos maus tratos que sofria e que culminou num abuso 

sexual. Assim, a história se delineia até chegar na expulsão desse fantasma Amada, pois 

esta estava deixando Sethe doente.  

O segundo romance é da escritora negra Conceição Evaristo (2017), que tem um 

reconhecimento no âmbito literário branco tardio, quando ganha o Jabuti, em 2015, pelo 

livro Olhos d´água. O livro analisado aqui é seu primeiro romance intitulado Becos da 

Memória, que narra sob a perspectiva de uma criança, a Maria-Nova, a vida dentro de 

uma favela que está morrendo, sendo destruída pelo progresso, ou seja, destruindo o 

local e tirando vidas daquele espaço para construir um prédio de luxo. Assim, Maria-

Nova ouve as histórias, recolhe as histórias e posteriormente imortaliza no livro, 

notando-se uma relação de alter-ego entre essa personagem e sua criadora.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso, que faz parte de um primeiro momento de 

pesquisa sobre a relação – memória e morte – na literatura negra norte-americana e 

brasileira, tem como intuito trazer um mapeamento de teorias ocidentais sobre a 

temática, mas inserindo outras temáticas para complementar esta relação. Assim, esse 

trabalho apresenta quatro capítulos.  

O primeiro capítulo, intitulado Cartografias para o não esquecimento, traz no 

desenho deste trabalho, que é uma cartografia, a construção de mapas sobre a temática. 

Para esse momento, é trazida uma abordagem historicista sobre o período do fim do 

período escravocrata nos Estados Unidos e no Brasil, ambientando os dois romances.  

No segundo capítulo, Amada e seus Becos da memória, é feita uma discussão 

sobre a autoria, qual a importância destas duas mulheres negras escreverem e como 

funciona cada projeto de escrita literária bem como a importância para uma memória 

coletiva e para os grupos minoritários da qual pertencem, pois são mulheres negras e 

escrevem sobre um nós.  

No terceiro capítulo, A morte e seus espaços na história de povos negros, há 

uma discussão sobre a morte, como ocorre a morte nos romances citados e em outras 

produções literárias de escrita negra, fazendo um aprofundamento teórico sobre o luto e 

o fim da vida, e como isso está atrelado ao corpo negro e à sociedade que rodeia esses 

corpos com suas divisões socioeconômicas. Assim, a temática da memória se conecta a 
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como essas literaturas trazem, a partir da rememoração a morte, uma literatura com 

especificidades.  

No último capítulo Memória, morte e seus refúgios, é feita uma análise sobre os 

espaços nos livros, e como esses espaços estão relacionados à memória das personagens 

que vivem naquele local, e como há um signo de morte na construção deste local, e o 

que difere de uma teoria sobre a espacialidade ocidental, que analisa apenas o lado 

positivo dos espaços. Logo, a morte é resignificada também nestas literaturas, pois há o 

intuito de imortalizar. Os espaços mudam e são resignificados e o fazer literário ganha 

ares de refúgio para falar de si e da coletividade negra.  

Assim, este trabalho que é a ponta de um iceberg é construído, trazendo novas 

análises e novos questionamentos para ler Amada e Becos da memória, e, assim, 

proliferar esses livros no ambiente acadêmico para que outros pesquisadores tenham 

vontade de estudar estas duas escritoras de grande potência.  
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1 CARTOGRAFIAS PARA O NÃO ESQUECIMENTO 

 

 

Dá neles, Damião!/ Dá sem dó nem piedade/ E agradece a bondade e o 

cuidado/ De quem te matou (GERMANO; SILVA, 2014) 

 

 

Juçara Marçal, no seu álbum sobre morte, chamado Encarnado (2014), retrata 

nas músicas as diferentes concepções sobre a morte e o morrer. A música número dois, 

denominada Damião, rememora a morte de Damião Ximenes Lopes, morto em 1999 

depois de ser agredido e torturado na Casa de Repouso dos Guararapes, uma clínica de 

repouso vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde era mantido porque sofria 

de transtornos mentais. Houve um esquecimento sobre esse fato e a família de Damião 

buscou resolução para o caso. A justiça para Damião só veio ocorrer em 2006 quando a 

Corte Internacional de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados 

Americanos) condenou a casa e os agressores por romperem os Direitos Humanos. Esse 

caso foi posteriormente rememorado em 2014 na letra dessa canção. Histórias como 

essa enunciam que é necessário retirar corpos das cavernas do esquecimento, nas quais 

permanecem em latência. É necessário mapear e agrupar os becos do esquecimento em 

um atlas para fins de rememoração. 

O caso Damião se aglutina a outros casos esquecidos no âmbito social, mas com 

a necessidade constante de serem trazidos à tona, ao consciente coletivo. Há, portanto, a 

necessidade de refletir sobre corpos que não sofrem a comoção – por não transmitirem à 

sociedade a vivência do luto, por esses corpos não importarem à sociedade (BUTLER, 

2017). Desse modo, rememorá-los e reinscrevê-los na cena da memória cultural é um 

ato político e coletivo que a história e a literatura retratam em inúmeros exemplos. 

Trazer à tona essas narrativas para a consciência coletiva traz em seu bojo um ato de 

crítica e de quebra de estereótipos e singularidades que o próprio ato histórico – contado 

por um discurso hegemônico – constrói e delimita.  

Na construção dessa coleção de mapas metafóricos neste trabalho, elegeu-se o 

diálogo existente entre os fatores históricos dos Estados Unidos e do Brasil. Para tanto, 

serão utilizadas produções literárias e teóricas, que comporão a projeção cartográfica, 

sendo necessária uma releitura pelo viés minoritário das personagens dessas histórias, 

que são eternizados e rasurados nas produções literárias – orais ou não – dessas 
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minorias. Por minorias entende-se uma grande quantidade de pessoas na sociedade, que, 

por causa de discursos de poder, instaurados pelo discurso hegemônico, sofrem com 

esses poderes dados como superior. Para confrontar esquemas de opressão e 

subjugação, é necessário usar essas tradições para confrontar e rasurar mecanismos de 

poder (SAID, 2007). Na contramão desse movimento, as minorias sofrem 

silenciamentos reais e simbólicos na sociedade, como o fato de suas produções literárias 

serem consideradas literatura ou não; ou a fronteira borrada de quem são essas minorias 

diante de uma sociedade com discursos fantasmagóricos da democracia racial. Portanto, 

é necessário dar ouvidos às minorias, pois elas falam e escrevem sobre si (SPIVAK, 

2014). 

Toni Morrison e Conceição Evaristo constroem um grande espaço para abarcar 

essas memórias, presentificando em suas narrativas o contexto histórico reformulado e 

potencializado, fazendo de sua produção literária um ato de denúncia contra as 

sociedades racistas nas quais vivem. Como o fato de haver descriminação racial sobre 

os corpos, seu fazer literário tem a função de quebra da máscara do silenciamento, 

máscara essa que está presente nas minorias para não mostrar o seu lado da história 

resultante de séculos de repressão construída pelos discursos coloniais, para revelar 

verdades (KILOMBA, 2016). Logo, é necessário recontar a genealogia das violências 

raciais, existentes nas duas nações que vivenciaram a escravidão, para se contar as 

políticas de transformação e de reformulações históricas contidos na contemporaneidade 

e que essas escritoras potencializam para o povo negro nos Estados Unidos e no Brasil 

com seu fazer literário. 

 

1.1 MAPA HISTÓRICO NORTE-AMERICANO 

 

[...] Puseram a gente numa casa que boia no mar e pela primeira vez a 

gente viu ratos e era difícil entender como é que morre. Alguns 

tentaram; alguns morreram. [...] Se enforcando pelo pescoço. 

Oferecendo nossos corpos para os tubarões que seguem o tempo 

inteiro dia e noite. (MORRISON, 2009, p. 154) 

 

Nos Estados Unidos – país onde Toni Morrison nasceu –, a comercialização 

escravocrata tem o seu auge no século XVI, quando os negros que desembarcam no Sul 

dos EUA para trabalhar em plantações de algodão e cana de açúcar já chegavam 
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violentados, mortos simbolicamente no percurso da África para o continente americano, 

como descrito na citação acima, que rememora o período das viagens que traziam os 

africanos para a América, com suas mortes e violências simbólicas e reais que o 

percurso trazia. As violências contra aqueles corpos, que estavam no patamar de 

animais, são os mais diversos. Angela Davis (2016), no livro Mulher, raça e classe, faz 

um panorama histórico sobre como os papeis de gênero ruíam em tal contexto, pois a 

mulher negra era tratada em pé de igualdade com o homem negro, trabalhando a mesma 

quantidade de horas, os mesmos trabalhos e sofrendo castigos. Esses castigos desenham 

um rastro de dor que se perpetua até os dias atuais. Para ilustrar, as mulheres negras 

sofriam as violências por serem mulheres, violências sexuais para salientar que era um 

inferior a esse sujeito, ou seja, uma “arma de terrorismo político em massa” (DAVIS, 

2016, p. 36).  

A mesma violência é introduzida como uma desumanização de corpos, e de 

impotência por não conseguir se revoltar contra o sistema colonial. bell hooks (2013), 

no livro Eu não sou uma mulher, retrata as violências generificadas dos escravos dentro 

do navio negreiro. A mulher era estuprada por vários homens brancos, assistiam a seus 

filhos recém-nascidos morrerem torturados e os homens com sua masculinidade 

destruída com violências corporais e pelo fato de não poderem se defender e 

posteriormente não se sentindo aptos para construir família – mesma havendo 

construção familiar imitando os moldes dos patrões -, ou seja, o empreendimento feito 

nos navios negreiros resultaria na venda “como escravos ‘dóceis’ nas colônias 

americanas” (hooks, 2013, p. 16). Todavia, quando chegavam em terras americanas, os 

homens negros acabavam reproduzindo atos do homem branco, como a violação do 

corpo da mulher negra, ou seja, mesmo num sistema interno, a mulher negra não estava 

no local de mulher, mas sim, no local de objeto.  

 

 

Frequentemente os escravagistas brutalizavam as crianças fazendo-as 

ver a agonia das suas mães. Na sua conta pessoal de vida a bordo do 

navio negreiro, os Weldons relatam um incidente no qual uma criança 

de nove meses foi chicoteada repetidamente por recusar-se a comer. 

Quando a tareia falhou em forçar a criança a comer, o capitão ordenou 

que essa criança fosse colocada de pé dentro de um pote de água 

fervente. Depois [...] o capitão derrubou a criança causando a sua 

morte.  (hooks, 2013, p. 16) 
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O corte na relação de maternidade – posteriormente contextualizado com mais 

detalhes – é recorrente no período escravagista. Um corte e uma morte. A destruição de 

um futuro laço da mãe com seus filhos fica evidente nos romances de escritoras negras. 

Toni Morrison (2009), no livro Compaixão, ao descrever a vida da heroína negra 

Florens, tem como ponto de partida a separação da protagonista de sua mãe, como 

resultado de um acordo econômico, pagar uma dívida do seu dono. Jacob, como 

pagamento da dívida, aceita levar para sua casa a mãe de Florens, mas o dono não 

aceita, logo, ela entrega a sua filha, Florens.  

 

[...] Você ficou lá com aquele sapato, o homem alto riu e disse que 

levava eu para pagar a dívida. [...] Eu disse você. Lavasse você, minha 

filha. Porque eu vi que o homem alto via você como uma criança 

humana, não como uma moeda. Ajoelhei na frente dele. À espera de 

um milagre. Ele disse sim. (MORRISON, 2009, p. 156) 

 

Como esse fragmento do romance ilustra, os escravos eram também moedas de 

troca e estavam no lugar de objetos econômicos. Mas, há uma diferença no olhar de 

Jacob para Florens, a mãe identifica como um olhar humano, um olhar de compaixão, 

diferente dos olhares que os senhores usavam para os escravos geralmente. Afinal, 

filhos de escravos começavam a trabalhar na fazenda desde pequenos, não havendo 

infância para esses corpos (DAVIS, 2016). 

bell hooks (2013) ainda retrata que, após a chegada em terra firme, os 

escravizados eram obrigados a trabalhar em lavouras, ou seja, o negro se torna 

mecanismo de produção econômica dentro da fazenda do Senhor, movimentando a 

economia interna da fazenda. Isso fica evidente no livro Doze anos de escravidão 

(2014), e como foi visto anteriormente em Compaixão (2009), que narra o período de 

12 anos que Salomon Northup trabalhou como escravo em uma fazenda, em New 

Orleans, sofrendo todas as violências que o sistema escravagista produzirá e que apenas 

ouvirá de outros negros ou de seu pai, ex-escravo.   

Salomon, negro livre e com família, foi um músico muito reconhecido em Nova 

York, o livro narra de forma autobiográfica, o momento em que é contratado por dois 

homens brancos para fazer show em Washington, DC, outro estado norte-americano, e 

acaba sendo capturado e o papel que atestava sua liberdade rasgado. Logo, ele é levado 
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para o Sul dos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Louisiana, onde passa a 

ser escravo, por um período de 12 anos, e sofre todas as violências possíveis, lembrando 

que no Sul o negro ainda vivia de forma muito evidente a escravidão e a segregação. 

Portanto, Salomon não tinha como contestar e questionar o que estava acontecendo com 

a sua vida, pois ele não era ouvido.  

Essa narrativa tem seu início com um tom de atestar a veracidade dos males que 

atingiam a vida do negro no período de escravidão no Sul dos EUA, que por outro lado 

estava sendo ficcionalizada por outros escritores brancos – como Harriet Beecher 

Stowe, autora de A cabana do Pai Tomás. Logo, a dor, a violências e as mortes sofridas 

por Solomon Northup resultam numa rememoração de sua vida e de um sofrer coletivo 

vivenciado naquele período. 

 

 

Posso falar sobe a escravidão apenas na medida em que foi por mim 

observada – apenas na medida em que a conheci e vivenciei em minha 

própria pessoa. Meu objeto é dar uma declaração simples e verdadeira 

dos fatos: repetir a história de minha vida, sem exageros, deixando 

para outros determinarem se as páginas da ficção apresentam um 

retrato de uma maldade mais cruel ou de uma servidão severa. 

(NORTHUP, 2014, p.17) 
 

 

No fim do sistema escravocrata, fica evidente a prática e a procura por meios de 

haver uma completude social, que fora destruída com o trauma escravocrata (MINTZ; 

PRICE, 2003). Portanto, houve uma busca dos escravos libertos para se agruparem e 

viverem juntos. Isso fica evidente no objeto de pesquisa desta monografia. Mapear esses 

agrupamentos se faz necessário.  

O livro Amada (2007), nosso primeiro objeto, retrata esse pós-escravidão com 

um trauma proveniente da escravidão, mas a 124 – casa pertencente à sogra de Sethe, 

que teria uma função de recolher e abrigar escravos – deixa de ser apenas um abrigo 

para virar um local de comuna social entre os negros, o mesmo ocorre com a Favela em 

Becos da Memória (2017), o espaço para convívio social do povo negro num período 

longo pós-escravidão. 

Todavia, a escravidão norte-americana não acaba quando o presidente Abraham 

Lincoln assina o Ato de Emancipação em 1863. Ela perdura com leis de segregação 

racial que vigorou até metade do século XX. Ou seja, a colonização não finda com a 
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assinatura da abolição (VAN DIJK, 2009) e isso é evidente tanto nos Estados Unidos 

quanto no Brasil.  Sendo exemplificadas nas discursividades engendradas nos 

estereótipos; nas violências vividas pelo povo negro, perpassam a corporeidade negra 

chagando na sua subjetividade, como a figura do branco sendo modelo de identidade 

(SANTOS, 1983), atingindo a autoestima, o jeito de se vestir ou seus relacionamentos.  

Esse período histórico, a escritora traz a literatura como esse documento que 

atesta um fato histórico, é o que tem como cenário o livro Amada, assim demostrando 

que a história pode ser relida ou rasurada através da literatura, mostrando que “a 

verdade, jamais é fixa” (SANTOS, 1999, p. 130). Esse cenário é o norte dos Estados 

Unidos vinte anos depois da Emancipação, em que Sethe ainda sofre com as 

consequências de seus atos – a morte da filha – que a deixa fora da comunidade, sendo 

vista como uma pessoa que não é digna de companhia dos outros negros. Muito similar 

ao que acontecia com os negros numa sociedade branca e racista no limiar da 

emancipação, em que havia uma violência e mortalidade em massa nesse período.  

Paul D. retrata todas essas violências, pois quando foi vendido da Doce Lar – 

fazenda que ele e Sethe trabalharam – ele seguiu passando de mão em mão, assim 

sofrendo todas as violências possíveis, logo havendo sua morte subjetiva. 

 

[...] Mil oitocentos e setenta e quatro e homensbrancos ainda à solta. 

Negros eliminados de cidades inteiras; oitenta e sete linchamentos em 

apenas um ano em Kentucky; quatro escolas de pretos queimadas até 

o chão; homens adultos chicoteados como crianças; crianças 

chicoteadas como adultos; mulheres negras estupradas pela multidão; 

propriedades tomadas, pescoços quebrados. Ele sentiu cheiro de pele, 

pele e sangue quente. A pele era uma coisa, mas sangue humano 

cozido numa fogueira de linchamento era outra coisa completamente 

diferente. (MORRISON, 2007, p. 242) 

 

Logo, percebe-se que é uma violência que ataca toda uma comunidade, e não 

apenas o personagem Paul D., portanto há um rompimento dessa barreira individual, até 

mesmo na construção das personagens em Toni Morrison. 
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1.2 MAPA HISTÓRICO BRASILEIRO 

 

 

Do açoite 

da mulata erótica 

da negra boa de eito 

e de cama  

                (nenhum registro) (CONCEIÇÃO, 1998. p. 118) 

 

 

A escritora negra paulistana Sônia Fátima da Conceição no poema Passado 

histórico, presente na coletânea Cadernos Negros: os melhores poemas (1998) retrata os 

estereótipos que rondam o corpo da mulher negra e traça uma gênese desses discursos – 

o sistema colonial – até a quebra desses, feita por ela – escritora negra. Nota-se que a 

escravidão começa com a premissa da imposição de uma cultura dada como “superior” 

–à do outro, que é concebida como “inferior”, causando apagamentos, violências e 

mortes culturais. No processo de subjugação inerente ao imperialismo, o fazer literário 

negro é posto em dúvidas, diferente do fazer literário branco que, mesmo sendo ficção, 

é visto sob um status de verdade (ACHEBE, 2000).  

O poema traz à tona o poder etnocêntrico (TODOROV, 1993), essa cultura que 

tem um status de poder, e por estar em posição de superior, tem o direito de proliferar os 

seus dogmas culturais. Isso ocorreu com a chegada dos portugueses ao Brasil e na 

colonização europeia sobre o continente africano. Mas, outra reflexão que esse poema 

traz é com modelos sociais, vinculado as mulheres negras, e permanece no imaginário 

popular, mas como a autora é uma mulher negra, há uma quebra desses moldes. A falta 

de registro desvincula essas características da imagem construída socialmente, mudando 

a vinculação positiva desses sujeitos e atribuindo características pejorativas - a mulher 

negra. Logo, é necessário trazer à tona ou ao consciente esse período de criação 

discursiva desses estereótipos – o passado nefasto no Brasil com o sistema escravocrata. 

Abaixo da linha do Equador, existe o Brasil que teve seu boom escravocrata no 

final do século XVIII e foi a localidade que mais recebeu escravos na América Latina, 

havendo, nesse processo, um empreendimento muito rentável para a economia brasileira 

(KON, 2017). Mas, a chegada de negro em terras brasileiras começa um século depois 

da chegada dos portugueses, para o povoamento das cidades e uma mão de obra extra 

nas manufaturas de cana de açúcar.  
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Posteriormente, com o crescimento urbano, o Brasil se transforma em um grande 

porto para chegada de africanos em situação de escravos. Esse processo durou séculos, 

aumentando a economia do país (HOLANDA, 1995). Quando se instaura a Lei Eusébio 

de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, há muita influência de países como Inglaterra 

para acabar com esse meio de produção. Posteriormente, essa lei ganha ramificações e 

se instaura a abolição da escravatura, com a assinatura da Lei Áurea, mas essa mesma 

lei não garante o futuro dos milhares de negros “livres”, pois, com a finalização dessa 

prática na teoria, muitos negros permaneceram ligados aos seus antigos donos e 

realizando trabalhos análogos à escravidão ou com dívidas extremas para com seus 

antigos senhores. 

As práticas vividas no período da escravidão deixaram marcas na sociedade. 

Não houve um preparo para o fim desse tipo de comércio. Oriundas desse processo, as 

violências vividas dentro do Navio Negreiro cravaram estacas em família e nas futuras 

gerações desse núcleo. Mas, é necessário rememorar que esse foi o intuito dos 

abolicionistas no período de emancipação escravocrata, que consistia em “apagar todos 

os efeitos de um regime que, há três séculos, é uma escola de desmoralização e inércia, 

de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores, e que fez do Brasil o 

Paraguai da escravidão.” (NABUCO, 2011, p. 10). 

Essa posterioridade do fim da escravidão ganha contornos na literatura quando 

rememorado em obras literárias contemporâneas. Em Ponciá Vicêncio, romance da 

escritora negra mineira Conceição Evaristo (2003), que retrata a vida da família de 

Ponciá, a autora retoma questões muito particulares sobre esse elo entre senhores e 

empregados, nesse período pós-abolição. Esse fato fica evidente no sobrenome da 

personagem, que remete à família dos patrões de seus pais, um costume escravocrata 

para marcar aqueles corpos que estavam calcados na objetificação, ou melhor no objeto 

de trocas e produções econômicas.  

 

 

[...] Ponciá Vicêncio sabia que o sobrenome dela tinha vindo desde 

antes do avô e seu avô, o homem que ela havia copiado de sua 

memória para o barro e que a mãe não gostava de encarar. O pai, a 

mãe e todos continuavam Vicêncio. Na assinatura dela, a 

reminiscência do poderio do senhor, de um tal coronal Vicêncio. O 

tempo passou deixando a marca daqueles que se fizeram donos das 

terras e dos homens. (EVARISTO, 2003, p. 29) 
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Contudo, a literatura produzida pelo negro nem sempre foi com o tom de 

denúncia sobre a vivência social desse povo. Castro Alves, poeta negro da Bahia, retrata 

como o negro na sociedade soteropolitana, mas esse local expandia-se para um global – 

todo o Brasil, romantizando em seus poemas essas narrativas. Essa expansão encontra 

ecos no jogo do contemporâneo, em que se faz uma revisão do passado e o rasura no 

presente, encontrando as luzes na escuridão (AGAMBEN, 2009), e isso fica evidente 

em outro romance de Conceição Evaristo (2017) – e objeto desta monografia – Becos da 

Memória, em que ao retratar a vida de negros numa favela, traz à cena o presente com 

grande influência do passado do povo negro, principalmente no que se refere à favela, 

local onde se refugiaram os negros pós abolição da escravatura (SCHAWTZ, 2017). 

Nas reminiscências desse período nefasto, ainda há ramificações culturais, sendo 

proliferado pelos discursos, estereótipos e construção de identidade e subjetividades - 

racismos. Por esse e outros motivos, é necessário ouvir o outro viés da história, pois o 

que é recontado e proliferado comumente na sociedade é um discurso histórico contado 

e passado de geração para geração, tendo como protagonista o homem branco europeu. 

Logo, é importante expor os perigos dessas histórias tidas como verdades universais 

(ADICHIE, 2009), com seus perigos, e revelar o olhar minoritário daqueles que 

sofrerem e resistiram a esse sistema, contando a história sob o viés do colonizado 

(ACHEBE, 2000), dando voz a esse subalterno, que sempre falou, mas sempre ouvido 

por outras minorias (SPIVAK, 2010). 

Para reverter a ótica do predomínio de uma presença da literatura eurocêntrica 

na cena crítica, é importante salientar a importância das nomenclaturas para a literatura 

negra, ao ser retratada na fortuna crítica literária como literatura afro-brasileira, que se 

aproxima de uma ideia idílica de África, mas ao mesmo tempo se afasta do Brasil. 

Portanto, reafirma-se a pertinência de tratar de uma literatura negra, que abarque as 

especificidades dos sofrimentos sofrido pelos antepassados e a comunidade negra atual 

(CUTI, 2010).  

Nota-se que há um imaginário sobre a construção identitária do povo negro, 

remetendo a uma ligação direta e homogênea com a África, embora na África existam 

suas pluralidades culturais, e isso tem influência dessa tradição literária hegemônica, 

que, ao representar pessoas brancas como superiores, colocam o “outro” em um bloco 
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singular. Nisso reside um dos argumentos a favor de uma nomenclatura que evidencie 

essas lutas, questionamentos e reinvindicações das comunidades negras.  

O sistema hegemônico silencia vozes e coloca sujeitos no status de abjetos. A 

alteridade é identificada, plasmada, ao Eu desses corpos negros, no campo objetivo e 

subjetivo, ao ponto de haver silenciamentos sintomáticos, mantidos e reatualizados na 

sociedade. Todavia, achar as fissuras desses bloqueios é imprescindível para uma 

reparação histórica. Logo, o negro tanto no processo de escravatura, quanto 

posteriormente, ainda sofre sistematicamente com o poder desses sujeitos sociais 

marcado numa sociedade estruturalmente racista. 

 

 
[..] Negar e anular o próprio corpo nos torna o sujeito “outro”, visto 

que só existimos como sujeito em relação ao outro, à alteridade. Ser 

sujeito é, portanto, ser outro. E ser outro é não ser o próprio sujeito, no 

caso negro. (NOGUEIRA, 2017, p. 123) 

 

 

 

Para isso, existem mecanismos de reparação dessa memória para questionar 

esses modelos históricos. A literatura tem esse enlace, quando em época pós-escravidão 

– na metade do século XX –a publicação dos Cadernos Negros, pela editora 

Quilombhoje, e outros meios mostram para a sociedade o racismo praticado. Outros 

meios de resistências, e de rememoração desse passado, sendo analisado a contrapelo 

(BENJAMIN, 1994), estão em aparatos culturais que constituem uma memória coletiva, 

como o candomblé ou alguns ritos que (re)existem até hoje com a Irmandade do 

Rosário dos Pretos (EVARISTO, 2011). 

 

 

Memória esgarçada, mas que, como um sonho tenaz, busca 

reconstruir-se na tentativa de recompor a história silenciada, 

deturpada, queimada do negro do Brasil. [...] Memória, força-motriz 

de movimentações e movimentos. Força impulsionadora do negro em 

movimento e do Movimento Negro. (EVARISTO, 2011, p. 47) 

 

 

A rememoração constitui o negro e o movimento negro. Repensar e dar um 

capítulo para a história do Brasil é uma das funções dessas produções culturais de cunho 

minoritário. A partir de agora, será analisada como essa história constitui o tecido 
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literário de autoria negra através do artifício da memória contida nos romances 

apresentado a seguir. 

 

2 AMADA E SEUS BECOS DA MEMÓRIA 

 

 

[...] Então me veio como uma bofetada: eu estava feliz, livre, de um 

jeito que nunca havia estado, jamais. Era a sensação mais estranha. 

Não êxtase, não satisfação, não um excesso de prazer ou realização. 

Era um deleite mais puro, uma insidiosa expectativa com certeza. 

Entra em cena Amada. (MORRISON, 2007, p. 10-11) 

 

 

Antes de começar a escrever Amada, Toni Morrison atuava como editora da 

Random House, que publicava, em sua grande maioria, autores negros. A mesma relata 

que não ganhava muito dinheiro, uma crítica às vendagens de literatura produzida por 

negros no mercado literário norte-americano. Ela, então, abdica dessa ocupação e se 

dedica exclusivamente à escrita do livro. Na década de 1980, Toni Morrison deixa de 

ser editora, relatando essa liberdade perigosa que é se dedicar apenas uma coisa. 

O papel como editora é de extrema importância para a criação de um panorama 

negro no âmbito literário norte-americano. Como editora, Morrison reverte esse cenário 

com pouco espaço para publicação de escritores negros e traz esses escritores à tona 

para serem publicados pela primeira vez, alguns se tornando best-sellers. Ou seja, 

passou a haver um espaço de refúgio para os escritores negros ou um espaço ao qual se 

pode recorrer. Esse tipo de refúgio também é resistência, pois há um alargamento de 

uma ideia de feminismo para haver novas demandas e possibilidades de resistência 

(hooks, 1984). 

Mas o fazer literário é marcado pela ausência e deslegitimação, sendo 

evidenciado na história das lutas feministas. Para bell hooks (1984), no livro Feminism 

theory: from margin to center, há um feminismo moderno, que se originando no 

passado histórico, em que se nota uma opressão em relação às mulheres negras e se 

expande para as formas artísticas e literárias, trazendo consequências como as 

dificuldades e um atraso na organização dos movimentos de resistências. Essas 

consequências se diferem daquelas de mulheres brancas e seu feminismo que tem com 

demandas dilemas de cunho individual (hooks, 1984). Logo, a literatura traz esses 
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questionamentos e uma forma de explanar sobre as mazeles do racismo de forma 

política e histórica (hooks, 1984). Nisso, o feminismo negro se difere da escrita de 

mulheres brancas sobre a temática próprias das vivências de mulheres negras, já que 

para elas eram vistas como um objeto (hooks, 1984). 

Tais teorias estão presentes na escrita de Morrison, ao descrever as motivações 

literárias e sociais em Playing the Dark: whiteness and the literary imagination (1993). 

Nesse livro, Morrison discute a representação unilateral e estereotipada feita por 

escritores brancos norte-americanas sobre os negros, que seria necessária uma mudança 

nessa concepção de representação. Portanto, há a necessidade de uma quebra desses 

silêncios sobre os sujeitos negros (MORRISON, 1993). Por isso, há uma emergência de 

se escrever sobre esse negro, diferente das representações criadas pelo discurso 

hegemônico. Assim, constatando que a literatura norte-americana tem uma branquitude 

em seu cerne canônico, e que as representações são problemáticas (MORRISON, 1993), 

Morrison reforça a importância de discutir questões raciais com todo o teor político que 

essa categoria abrange, para que assim ramificasse para outros meios de produções 

sociais e artísticas (MORRISON, 1993). 

As reflexões de Morrison denotam que toda uma concepção de fazer literário 

tem como fundo uma organização e descentralização de um poder hegemônico. O ato de 

escrita vira um refúgio para essa escritora laureada com o Nobel. Ligado a esse texto-

refúgio, há uma memória coletiva, que é formada de memórias individuais 

(HALBWACH, 1990), ilustrada em outros livros da escritora além do supracitado 

Amada, a exemplo do livro Voltar para casa (2016), que discorre sobre os traumas de 

um soldado da Guerra da Coreia (1950-1953), uma das revoltas que anteciparam a 

Guerra do Vietnã, e o percurso épico para resgatar sua irmã Ci das mãos de um doutor 

que estava usando-a como cobaia experimentos eugenistas. Todavia, na construção da 

narrativa, há um retorno – por meio de flashbacks – do terror da guerra e dos atos que 

ele teve que fazer por meio de uma pátria. Como a morte de uma criança: 

 

 
Ela sorri, estende a mão pros fundilhos do soldado, toca. Ele fica 

surpreso. Yam-yam? Assim que desvio os olhos da mão para o rosto, 

vejo que faltam dois dentes, o cabelo preto caído em cima dos olhos 

famintos, e ele dá um tiro nela. (MORRISON, 2016, p. 89) 
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Na mesma esteira, o livro Amada traz essas especificidades através do olhar 

singular de uma mulher negra sobre o local de vivência e sobre um passado em comum 

com toda uma coletividade, em que a mesma acaba retirando toda uma sombra de 

branquitude nas representações do povo negro (MORRISON, 1993), dando a esses 

corpos uma complexidade psíquica e uma profundidade de humanidade outrora negada. 

Sendo assim, de forma estratégica, a história do livro se passa anos depois da abolição 

escravocrata nos Estados Unidos. 

 

 

[...] Vovó Baby disse que as pessoas desprezam ela porque teve oito 

filhos com homens diferentes. Tanto gentepreta como gentebranca 

desprezava ela por causa disso. Escravo não tem de ter prazer próprio; 

o corpo deles não é para ser assim, mas eles têm de ter quantos filhos 

puderem para agradar quem for o dono deles. Mesmo assim, acham 

que não devem sentir prazer lá no fundo. Ela disse para eu não dar 

ouvidos para nada disso. Que eu devia sempre ouvir o meu corpo e 

mar meu corpo. (MORRISON, 2007, p.280) 

 

 

O contexto histórico também é importante, pois há um discurso engessador 

sobre esse período de fim da abolição e como os negros conseguiram sobreviver depois 

dessa virada política que requer uma revisão. Por isso, há o uso da memória cultural 

sendo rasurada e relida, fazendo do texto literário um documento de memória cultural, 

que tem a função de desrecalcar esses discursos históricos, o que implica não apenas em 

um texto de superfície, mas em um texto metafórico (AUERBACH, 1977). Além desse 

pano de fundo, há o fato histórico que baseia a história, vinculado a Margaret Garner, 

uma mulher que matou um de seus filhos e foi impedida de matar os outros, pois não 

queria que os filhos sofressem o que ela tinha sofrido na fazendo do seu dono. Esse ato 

de salvação é o mote para a escrita de Amada. 

 

 

O 124 era rancoroso. Cheio de um veneno de bebê. As mulheres da 

casa sabiam e sabiam também as crianças. Durante anos cada um 

lidou com o rancor de seu próprio jeito, mas em 1873 Sethe e sua filha 

Denver foram suas vítimas. A avó, Baby Suggs, tinha morrido, e os 

filhos Howard e Buglar, haviam fugido ainda com treze anos de idade, 

assim que o simples olhar no espelho o estilhaçava [...] assim que as 

marcas de duas mãozinhas apareceram no bolo [...]. (MORRISON, 

2007, p. 17) 
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A dupla carreira editora-escritora que Toni Morrison vivenciou durante anos – 

interrompida para escrever Amada – é problematizada e vivenciada por outra escritora 

Virginia Woolf (2014), que, em Um teto todo seu, relata as dificuldades de ser uma 

mulher escritora, o que para ela está relacionado a uma independência de ter “dinheiro e 

um teto todo seu, um espeço próprio se quiser escrever ficção” (WOOLF, 2014, p. 12). 

Essa diferença provocada pelo machismo está evidente na imagem do gato Manx, que a 

protagonista do ensaio Mary vê ao andar ao redor da universidade sem poder entrar na 

biblioteca, pois era proibido para as mulheres frequentar aquele espaço. Esse gato que 

não tem caudas, representando a castração provocado pela sociedade falocêntrica 

inglesa pós-guerra, é uma metáfora da dificuldade de atingir a igualdade entre os 

gêneros no âmbito literário.  

 

 

[...] Certamente, enquanto eu via o gato manx parar no meio do 

gramado, como se também ele questionasse o universo, algo parecia 

faltar, algo parecia diferente. Mas o que faltava, o que estava 

diferente?, perguntei-me, ouvindo as conversas. (WOOLF, 2014, p. 

22) 

 

 

Apesar de algumas convergências, os projetos estético e ético de Virginia Woolf 

e Toni Morrison são diferentes. Vale ressaltar que Toni Morrison estudou em seu 

doutoramento o suicídio nas obras da Virginia Woolf e de William Faulkner, e que 

assinou a autoria da tese adicionando ao seu nome Mary – referente à protagonista do 

livro ensaio supracitado. Portanto, há uma afecção entre essas escritoras. Assim, as duas 

escritoras convergem para uma problematização social acerca do espaço literário que é 

hegemônico e patriarcal. Entre as convergências, destaca-se que Toni Morrison 

escreveu sobre a falta de tradição de escritores validados no mundo da literatura – e que 

essa não tradição deveria ser construída como uma árvore – ramificada e unida 

(MORRISON, 1993); por outro lado, mas não muito distante, Virginia Woolf relata as 

dificuldades em ser mulher e escritora, colocando em pauta o que seria conhecido como 

cânone, já que haveria um silenciamento sobre obras de escritoras inglesas – como o 

uso de pseudônimos masculinos, para se alcançar a publicação. Ambas retratam as 

dificuldades de serem minorias vinculadas ao fazer literaturas e como elas ajudaram as 

suas respectivas coletividades editorando e publicando. 
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Essa diferença de condição interseccional – raça e gênero – é problematizada no 

conto com tom ensaístico da escritora afro norte-americana Alice Walker (1994) 

chamado In search of our mothers’ gardens, ao evidenciar outras formas de fazer 

literário presentes em autoras negras, e como isso não é reconhecido por Woolf no seu 

famoso ensaio. Essa exclusão artística é sintoma de uma silenciamento sobre vozes que 

proliferaram em suas vidas outras formas de fazer literatura, como na canção ou na 

construção de um jardim.  

As palavras de Walker sugerem que a condição da mulher negra é diferente da 

condição social da mulher branca. Isso começa com as lutas das mulheres brancas pelo 

direito ao estudo superior no século XX, enquanto a mulher negra estava trabalhando 

como empregada doméstica com o fim da abolição num passado reatualizado, em que 

houve um retorno para profissões que as mulheres tinham na época da escravidão 

(DAVIS, 2016). Logo, os artifícios e os motivos de se construir uma literatura são 

diferentes. 

Isso fica evidente no modo como a narrativa afetou Conceição Evaristo, 

primeiramente no que se refere ao modo como sua mãe escrevia, ou seja, no chão de 

barro com um graveto. Posteriormente, isso chega a Conceição no hábito de fazer listas, 

quando ela aprende a escrever. Depois, as histórias que ela ouvia de lavadeiras que no 

futuro ela colheu, mantidas em palavras que não só constituíram a escritora que é 

Conceição Evaristo, mas a formaram como corpo também, um corpo com marcas de 

outras mulheres negras. A experiência de Evaristo é similar ao que Walker narra, ao 

transpor a barreira do que é canônico, colocando em pauta as influências não 

legitimadas que ela tem como escritora, pela sociedade. Contando histórias acolhidas e 

proliferadas, que movem toda uma coletividade.  

 

 

Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que se o ato de ler 

oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de 

uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do 

sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no interior 

do mundo. E, em se tratando de um ato empreendido por mulheres 

negras, que historicamente transitam por espaços culturais 

diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites, escrever 

adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que pode se 

evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere “as normas 

cultas” da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, como 

também pela escolha da matéria narrada. (EVARISTO, 2007, p. 21) 



26 

 

 
 

 

 

Mas, as engrenagens de reconhecimento são diferentes quando se fala do eixo 

Brasil-EUA, pois Conceição Evaristo só teve um reconhecimento tardiamente mesmo 

escrevendo e publicando desde a década de 1970. Nota-se que tal prestígio surgiu com o 

terceiro lugar da categoria contos no Prêmio Jabuti – um dos prêmios literários mais 

importantes do país – com o livro Olhos d’água (2016). 

O reconhecimento tardio cedeu espaço a uma ampliação da ressonância de sua 

produção literária nos dias atuais. A sua importância reside, entre outros motivos, no 

caráter político de suas obras, ao relatar a memória coletiva que todo um conjunto de 

pessoas vivenciam cotidianamente. A “escrevivência”, termo de ampla difusão no 

âmbito literário e acadêmico contemporâneo, foi alcunhado por ela e aprofundado em 

sua tese de doutorado, abarcando toda uma vertente teórica de memórias coletivas do 

povo negro. Esse termo tem a função de trazer à baila silenciamentos, que precisam 

romper essas barreiras e serem discutidos. Logo, essa escrevivência “não pode ser lida 

como história para ‘ninar os da casa grande’ e sim para incomodá-los em seu sono 

injusto” (EVARISTO, 2007, p. 21) 

A escrevivência permeia a obra dessa escritora, o objeto dessa pesquisa, Becos 

da Memória, em que fala de violências existentes numa periferia e que se expande para 

o reconhecimento e identificação com todas as periferias do Brasil. Isso é exemplificado 

nas narrativas colhidas pela protagonista Maria-Nova dos personagens que moram na 

favela, a começar pelos seus familiares, e passando por outras memórias-lugares.   

 

 

Na base, no fundamento da narrativa de Becos está uma vivência, que 

foi minha e dos meus. Escrever Becos foi perseguir uma 

escrevivência. Por isso também busco a primeira narração, a que veio 

antes da escrita. Busco a voz, a fala de quem conta, para se misturar a 

minha. Assim nasceu a narrativa de Becos da Memória. (EVARISTO, 

2017, p. iii)  

 

 

Portanto, com tal empreendimento de fazer literário, há uma descentralização 

nas representações de minorias na literatura brasileira, havendo a importância do lugar 

de fala, sem criar estereótipos – que outrora prevaleciam no Brasil, quando o 

hegemônico narrava esses grupos minoritários (DALCASTGNÈ, 2012). Afinal, o 

cânone é um processo mutável e fluido, por isso a importância de Conceição Evaristo 
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ter se candidatado à Academia Brasileira de Letras (ABL), pois o contemporâneo poder 

ser considerado um clássico e Conceição Evaristo escreve em estilo próprio 

(COMPAGNON, 2014) sobre as vivências de suas coletividades, que tornam seus 

textos diletos para um grande contingente de pessoas que têm a chance de agora ter um 

clássico que as represente.  

No que se refere ao romance, Becos foi elaborado no fim da década de 1980 e 

publicado em 2003, ou seja, há um conjunto de fatores e de recolhimento de vivências, 

que podem atribuir a esse romance o status de grande obra, mas que, pelo seu tema, se 

afina à noção de obra minoritária. 

 

 

-Estou cansado, menina! Já venho tentando viver há grande tempo, 

venho de duras lidas. Você se lembra da história de Nega Tuína? 

Quando conheci Nega Tuína, eu ainda estava de luto no corpo e na 

alma pela morte de Miquilina e Catita. Estava há longo tempo sem 

conhecer outra mulher. (EVARISTO, 2017, p. 49) 

 

 

Essa coletividade que perpassa todas as obras minoritárias, ou como retrata 

Guilles Deleuze e Félix Guatarri (2014), no livro Kafka: por uma literatura menor, ao 

pontuar as características dessas literaturas minoritárias, os autores chegam à conclusão 

de que são obras atravessadas pelo ato político e intrinsecamente ativam o agenciamento 

coletivo (DELEUZE; GUATARRI, 2014), pois, a literatura é uma produção de poder e 

pode reinstaurar ou questionar esse status. Logo, ressalta-se que a literatura de cunho 

minoritário tem em suas engrenagens um questionamento social e por isso resulta numa 

“solidariedade ativa” (DELEUZE; GUATARRI, 2014, p.37).  

A coletividade faz parte do projeto literário de escritoras negras, trazendo um 

enunciamento que não pertence apenas a elas como sujeitos, mas remete a toda uma 

coletividade (DELEUZE; GUATARRI, 2014). Essa questão é exemplificada nas 

políticas de produção literárias em que Toni Morrison e Conceição Evaristo acionam ao 

escreverem. Afinal, as minorias depois de anos e mais anos sendo representadas por 

teóricos brancos, precisam e são capazes de falar sobre as suas vivências em sociedades 

com mais propriedade do que os intelectuais brancos (SPIVAK, 2010). 

Por isso é necessário mobilizar algumas temáticas que coexistem nesses dois 

objetos e em outros romances da literatura negra, comprovando que as temáticas são 
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representadas de formas diferentes, mas de forma igualitária nas reivindicações políticas 

que ambas as autoras trazem nos seus escritos.  

 

3  A MORTE E SEUS ESPAÇOS NA HISTÓRIA DE POVOS NEGROS 

 

 
[...] estamos todos tentando deixar nossos corpos para trás o homem 

na minha cara fez isso é difícil fazer a pessoa morrer para sempre a 

gente dorme pouco e depois volta no começo a gente consegue 

vomitar agora não vomitamos (MORRISON, 2007, p. 283) 

 

 

Na constituição identitária do povo negro, a morte é um signo que persegue e 

deixa marcas não apenas no corpo, mas na construção psicológica, das feridas oriundas 

da estrutura racial e suas mortes simbólicas, com suas perdas e violências. A morte 

persegue esses corpos desde seu início nas viagens de travessia do Atlântico Negro, no 

qual essas embarcações transpassavam a metáfora da embarcação de Creonte e chegava 

aos africanos como realidades. O navio negreiro figura como lugar de morte e 

desumanização daqueles corpos.  

Representando essa barbárie, Castro Alves, no século XIX, publica o livro Os 

escravos, e, contido nele, há o poema “O navio negreiro”, que retrata a tragédia que era 

o percurso para as terras americanas. Ao enunciar as violências nas embarcações 

europeias que faziam os trajetos, Castro Alves também traz o passado desses escravos 

na África, passado que é destruído com as mortes personificadas na embarcação. 

 

 

Negras mulheres, suspendendo às tetas  

Magras crianças, cujas bocas pretas  

Rega o sangue das mães:  

Outras moças, mas nuas e espantadas,  

No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs! (ALVES, 1996, p. 135) 

 
 

As mortes saem do campo histórico-teórico e invadem a literatura. Com “O 

navio negreiro”, Castro Alves escreve um épico que reconta toda a travessia atlântica 

dessas embarcações, levando e destituindo de humanidade (NOGUEIRA, 2017), apenas 

transformando em objetos, em futuras mercadorias e máquinas para os futuros senhores, 

os africanos que estavam dentro delas. É um poema político, que traz um retrato da 



29 

 

 
 

sociedade à beira da abolição. Esse panorama que retrata esses tópicos de cunho social é 

uma das características do Romantismo e cria uma estética de mostrar a morte com 

veracidade, sem a aura caracterizada pelos relatos religiosos de outrora, remontando ao 

medievo (ARIÈS, 2017). 

A morte é rememorada e imortalizada por Castro Alves. Nesse sentido, a 

literatura é um mecanismo de evocação de repressões históricas, que, por causa do 

discurso da história única (ADICHIE, 2009) contada e perpassada pelo discurso 

hegemônico, acaba sendo esquecida. O poema traz à tona uma memória coletiva, 

formada por memórias individuais (HALBWACH, 1990) e que afetam outras matérias 

através do sentido – que é a literatura (BERGSON, 2006). 

 

 

Ontem plena liberdade, 

 A vontade por poder...  

Hoje... cúm'lo de maldade,  

Nem são livres p'ra morrer...  

Prende-os a mesma corrente — 

 Férrea, lúgubre serpente —  

Nas roscas da escravidão.  

E assim zombando da morte,  

Dança a lúgubre coorte  

Ao som do açoute... Irrisão!... (ALVES,1996, p. 137) 

   

 

Na contemporaneidade, há uma retomada desse pathos antigo, mas com o olhar 

e a releitura desse passado, para encontrar as luzes nessa escuridão (AGAMBEN, 2009), 

que é o momento atual da história do Brasil, em que o negro continua lutando para 

conseguir espaços, mas os discursos vinculados e atravessados durante anos continuam 

colocando-o no lugar de subalterno, dando uma pretensa liberdade. Assim, ainda há um 

navio negreiro imaginário que aprisiona o corpo negro nas águas obscuras da morte.  

O poema que retrata muito bem a releitura da morte nessas águas obscuras do 

atlântico escravagista é “Vozes Mulheres”. O eu lírico deixa de ser individual e reconta 

uma coletividade que atravessa gerações. Mas, o que há em comum nessas vozes é o 

mote da morte simbólica provocada no navio negreiro durante o período escravocrata e 

suas consequências para as outras mulheres negras no decorrer do tempo pós-abolição. 

Logo, usa-se a memória para “resgate de si mesmo [...] e depois com reafirmação, por 

meio da escrita, de novos modos de olhar para aqueles que vivem na subalternidade” 

(SANTOS, 2016, p. 330). 
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A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. (EVARISTO, 1990, p. 32) 

 
 

 

As consequências desse período afetam outras vozes femininas, como o corpo 

negro sendo tratado como objeto de troca econômica (DAVIS, 2016), afetando até 

mesmo a maternidade. Essa subserviência ao senhor se mostra mais profunda com o fim 

da escravidão e a mulher negra trabalhando ainda para o outro sem independência, 

apenas um corpo para o auxílio e zelo de famílias brancas, como Conceição Evaristo 

representa as mulheres neste poema, fazendo uma crítica às engrenagens racistas 

oriundas de um passado escravocrata, que permanecem até dos dias de hoje, como 

ocorre na profissão da mulher negra. 

 

 
A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. (EVARISTO, 1990, p. 32) 

 

 

O cuidado e o zelo para o branco foi imposto ao corpo negro desde quando 

chegaram em terra firme. E, assim, africanos eram vendidos como objetos e levados 

para trabalhar no campo em prol dos Senhores. Nas plantations, essa relação 

mercadológica perdurou por todo o período escravocrata e as narrativas ficcionais ou 

não retratam e retomam esse período da vida do negro na época da escravidão. Esse 

local destruía a humanidade do escravo, que tinha uma tripla perda – do lar, do direito 

sobre o corpo e do estatuto político –, e a violência praticada neste local incutia o terror, 

que condenava o escravo à morte simbólica, mesmo estando vivo (MBEMBE, 2018).  

Ao narrar esse período, Toni Morrison (2009), no livro Compaixão, ao retratar a 

infância de Florens, descreve como o corpo negro é tratado como mercadoria, passível 

de troca ou de venda, para quitar uma dívida ou para obter outro corpo em situação de 

escravidão menos desumana. Na narrativa, a escritora retrata a troca feita pela mãe de 
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Florens, que prefere entregar a sua filha a um estranho para que ela não sofra naquele 

local. Isso ocorre porque seu dono, D’Ortega, precisa quitar uma dívida com Jacob, 

futuro dono de Florens, em quem vê uma compaixão inexistente em seu senhor. 

 

  
“Por Favor, senhor. Eu não. Leve ela. Leve minha filha.” 

Jacob desviou o olhar dos pés da criança e olhou para ela, a boca 

ainda cheia de riso, e foi tocado pelo terror nos olhos dela. [...] Deus 

me livre se este não é um negócio infeliz. 

“Ora, sim. Claro”, disse D’Ortega, afastando seu embaraço anterior e 

tentando retomar a dignidade. “Mando a menina para o senhor. 

Imediatamente.” (MORRISON, 2009, p. 29) 

 

 

No decorrer do tempo, o corpo negro ganha outros significados e visita outros 

locais para se estabelecer. Dos terrenos do senhor, passa a morar afastado dos grandes 

centros da cidade, ou seja, nas favelas ou guetos. Essa saída para a favela é recorrente 

no fim do período escravocrata, mas o local da favela vira uma metáfora arquitetônica 

do navio negreiro. Neste local, a violência e a morte continuam a ocorrer. A morte por 

intervenções de um sistema racista que tenta controlar corpos minoritários – vide os 

dados de mortes de negros no Brasil, uma necropolítica (MBEMBE, 2016) – resulta de 

um agenciamento de poder sobre esses corpos, um controle de sobre a vida dos negros 

em uma política de morte. É válido ainda acrescentar a questão da fome e um descaso 

social para a revitalização urbana feita pelos órgãos políticas, deixando esse local e a 

população sem amparo governamental.  

Essa relação da favela e das interferências sofridas por causa de um poder 

superior e hegemônico é narrado no romance de Conceição Evaristo, Becos da 

Memória, no qual mostra esse desfavelamento e gradual morte desse corpo que é a 

favela. Por analogia a um sistema necropolítico racial, a favela é uma metáfora do corpo 

negro. Esse espaço é concebido como o local onde ficam as pessoas caracterizadas 

como perigosas, constituídas “por gente em excesso [...] excluídas e não reintegradas, 

que o progresso econômico havia privado de utilidade funcional” (BAUMAN, 2009, p. 

22). Logo, esses sujeitos são tidos como inaptos para integrar uma determinada norma 

de “sociedade” e, por isso, estão pautados na exclusão.  

 

 

O armazém de Sô Ladislau ficava perto da torneira de cima. Era uma 

área da favela para a qual a Prefeitura soltava água em abundância. Sô 
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Ladislau mandou instalar uma torneira do lado de fora da casa, ali 

perto dos quartinhos de chuveiro. Quem quisesse pegar água ou lavar 

roupa ali, pagava para ele uma certa quantia. (EVARISTO, 2017, p. 

42-42) 

 

 

Como é possível perceber ao ler o romance de Evaristo e cenas que preenchem 

noticiários e outras narrativas, a favela é considerada como um local de pouca 

importância para as pessoas que moram no centro de uma cidade e para os políticos, que 

deveriam trazer uma infraestrutura melhor para aquelas pessoas (BAUMAN, 2009). 

Conceição Evaristo denuncia esse descaso com a cena do começo do desfavelamento, 

em que os moradores não sabem para onde ir, mas sabem que não podem ficar naquele 

local, pois vai ser construído um prédio de luxo.  

 

 

[...] Lembrou-se de todos os que moravam ali. Tantas e tantas famílias 

já haviam ido. Estariam felizes? Estava chegando o tempo do festival 

de bola e ninguém se movimentara ainda. Será que teria? Faltava 

muita gente: os que havia ido embora e os que haviam partido para 

sempre. (EVARISTO, 2017, p. 136) 

 

 

Por outro lado, há uma resignificação deste espaço, que é desenhado pela 

desumanidade e o inóspito tanto na obra da Conceição Evaristo quanto em outras 

produções artísticas, que acabam trazendo a humanidade e a representação da vida a 

esses sujeitos que são esquecidos pela sociedade por estarem na sua margem. Como 

exemplo, cita-se o funk Eu só quero é ser feliz, da dupla de MC’s Cidinho & Doca 

(1995), que retrata, por meio de uma denúncia, a violência no espaço da favela e 

conclama o direito das pessoas que vivem neste local de estarem felizes e protegidos.  

 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

[...] 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido à tiros de metralhadora 

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 

O pobre é humilhado, esculachado na favela 
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Já não aguento mais essa onda de violência 

Só peço a autoridade um pouco mais de competência (CIDINHO E 

DOCA, 1995) 

 

 

Logo, é necessário falar sobre esses sujeitos que moram nestes locais, que 

convivem cotidianamente com a morte, proveniente de uma relação intrínseca com a 

violência contida nesses espaços, por causa da insignificância atribuída a essa parcela da 

população que fica na cidade (BAUMAN, 2009). Todavia, ainda impera o descaso das 

esferas governamentais, havendo uma ampliação desse descaso para além do espaço 

extensivo à vida dessas pessoas, mais explicitamente aos corpos negros – que vivem 

majoritariamente nestes espaços. Tal descaso se manifesta na morte diária de negros.  

A princípio é necessário retratar como a vida e a morte estão ligadas, que as 

pessoas vivem por causa da eminência da morte (BATAILLE, 2017), logo havendo uma 

mola propulsora na eminência do fim da vida. Por outro lado, Judith Butler (2017), no 

seu livro Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?, retrata que para ser 

considerado vida é preciso que a alteridade lamente essa vida, ou seja, como o luto é 

vivenciado pelo outro e pela sociedade faz a distinção entre o que é dado como vida ou 

não. E pelas constantes mortes aos grupos minoritários, percebe-se que há um descaso e 

uma desumanização desses corpos (BUTLER, 2017).  

Desse modo, é necessário compreender como os cidadãos de uma determinada 

sociedade consideram para quem devem sentir o luto. Assim, infere-se que as minorias 

estariam nessa precariedade ligada à falta de reconhecimento, havendo neste jogo social 

a necessidade de aumentar e diminuir a precariedade da vida para determinados grupos 

sociais e isso está ligado ao fator do reconhecimento (BUTLER, 2017), resultando que 

as minorias não têm suas mortes lamentadas, visto que não são reconhecidas como vida 

e têm uma precariedade de vida alta, mas que o ideal social seria que todas as vidas 

fossem lamentadas.  

Toni Morrison (2007), ao retratar Amada, já começa a epígrafe que abre o livro 

dedicando-a aos negros que morreram nas travessias do Atlântico Negro: “Sessenta 

milhões e mais” (MORRISON, 2007, p. 5). E, ao representar essa personagem que volta 

do mundo do recalcamento social, traz consigo uma metáfora de que os leitores 

precisam rememorar para que, ao trazerem à tona esses mortos, seja necessário o 
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lamento que não teve. Como ocorre com as mortes narradas no livro Amada e que não 

sofrem o lamento, já que esses corpos não eram considerados vidas.  

 

 

Queria que ela fosse embora, mas Sethe a tinha admitido e ele não 

podia pôr a mulher para fora de uma casa que não era dele. Uma coisa 

era vencer um fantasma, coisa bem diferente era atirar uma garota 

preta num território infestado pelo Klan, o dragão que nadava pelo 

Ohio à vontade, com uma sede desesperada de sangue negro, sem o 

qual não podia viver. (MORRISON, 2007, p. 99) 

 

 

O corpo passível ou não de luto não fica apenas estagnado no direito de ser 

considerado vida ou não e âncora no direito de permanecer vivo ou não. Esse é um tipo 

de controle sobre os corpos, que Achille Mbembe (2018), no seu livro Necropolitica, 

retrata como consequência dessa não consideração de vida das minorias, logo, havendo 

um controle do Estado na morte em grande quantidade desses sujeitos.  

Essa política de controle do corpo tem seu início no sistema colonial e, 

posteriormente, com o avanço de regimes totalitários, que não se esvaem da sociedade 

totalmente, ganha forças na destruição de vidas. O colonialismo, com base na dicotomia 

de selvagens e civilizados, a destruição desses sujeitos ditos como selvagem, não havia 

consciência de que era um crime (MBEMBEN, 2018). E esta ideologia pautada no 

inferior e superior percorre anos e mais anos e é presenciada no cotidiano. 

 

 
Algumas pessoas morreram e não precisaram começar a mesma nova 

vida em outro local. Morreram o Zé da Guarda, a Velha Isolina, o 

menino Brandino, a jovem Marieta, a louca mansa Cidinha-Cidoca, 

Maria-Minho e outros. (EVARISTO, 2017, p.157) 

 

 

Contudo, esse exemplo que está no campo do artístico não fica apenas neste 

local, a Necropolitica está presente no mundo dos viventes, ilustrada nas pesquisas que 

mostram que a cada duas horas 7 jovens negros são assassinados no Brasil, 82 jovens 

por dia com suas principais vítimas homens (VIDAS NEGRAS, 2017). Por isso, se faz 

necessário explanar sobre os locais em que esses sujeitos vivem, para imortalizar e 

trazer à tona novas maneiras de monumentalização (HUYSSEN, 2000) – um jeito de 

imortalizar por meio de monumentos públicos numa sociedade – dessas vidas, que são 

descartadas pelo Estado e não sofrem a comoção, já que o luto no Brasil é apenas para 
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corpos brancos. Há uma cor para o luto e está, entre sujeitos enlutados pela sociedade, 

não é preta.  

Esta relação de raça, morte e luto fica evidenciada na sociedade brasileira, 

quando há uma comoção pelo passado dos judeus, e uma comoção quando se retrata 

este passado, que, mesmo sendo distante, é comercializada e vivenciada, vide o filme 

Olga: muitas paixões numa só vida (2004), do diretor Jayme Monjardim, que foi o 

filme mais visto do ano de sua estreia. E por outro lado, temos um completo descaso 

com as mortes negras periféricas, que vivem um genocídio presente, exemplificado nos 

124 mortos do Carandiru ou na Chacina do Cabula, em Salvador, e levando em 

consideração a grande máxima do “bandido bom é bandido morto”, e no significante do 

“bandido” ser o corpo negro periférico.  

Outra característica desta relação é a ascensão do sujeito negro diante de uma 

sociedade para que haja um luto. Como ocorre com Marielle Franco (PRESENTE E 

VIVA!), que foi brutamente assassinada em 14 de março de 2018, suscitando uma 

comoção não apenas no âmbito nacional, mas também internacional, o que levou a uma 

monumentalização, o que nos moldes brasileiros contemporâneos, seria uma placa de 

rua com seu nome. Essa placa ilustra uma memória de um sujeito, que também perfaz 

uma memória cultural: a da morte constante do povo negro e de ativistas sociais.  

Ao abordar o espaço, memória e morte, as rememorações de casas remetem 

imediatamente a quem morou naquele local e como foi a vida dela até o fim. Para isso, 

os dois livros que baseiam esse TCC são de um contexto, que pode apresentar 

dicotomias, mas apresentam similitudes em alguns aspectos. Esses espaços são casa 

assombrada com o espírito de Amada – o 124 – e a favela com suas mortes e seus 

barracos. É válido sublinhar que a morte também é um ícone para rememorar uma 

narrativa, como explica Ecléa Bosi (1994), no livro Memória e sociedade, ao pesquisar 

histórias de idosos em asilos, e notar que o fato de eles estarem alinhavados com o fim 

da vida haveria uma fluidez nas suas rememorações.  

 

 

“Estava falando do tempo. É tão difícil para mim acreditar no tempo. 

Algumas coisas vão embora. Passam. Algumas coisas ficam. Eu 

pensava que era minha rememória. Sabe. Algumas é. Lugares, os 

lugares ainda estão lá. Se uma casa pega fogo, desaparece, mas o lugar 

– a imagem dela – fica, e não só na minha rememória, mas lá fora, no 

mundo. [...] Mesmo que eu não pense, mesmo que eu morra, a 
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imagem do que eu fiz, ou do que eu sabia, ou vi, ainda fica lá. Bem no 

lugar onde a coisa aconteceu.” (MORRISON, 2007, p. 60) 

 

 

Logo, nota-se que as barreiras entre o passado e o presente caem, quando se 

reconstrói uma memória e, assim, há uma evocação (BOSI, 1994), como ocorre com 

Sethe ao narrar sobre o seu passado e contar como se sente afetada com as memórias 

que atormentam o inconsciente dela. Assim, as barreiras de temporalidades se 

desmancham e trazem sensações diferentes.  

O espaço traz um ícone, que pode ser associado à morte. Os idosos pesquisados 

por Ecléa Bosi viveram no início do século XX em São Paulo. Cada idoso reconta de 

modo diferente períodos próximos e ao mesmo tempo particulares sobre essa grande 

cidade, que deveria estar no significante de proteção, mas que nem sempre está, pois a 

dificuldade que cada idoso viveu é diferenciada (BOSI, 1994). Algo similar acontece 

com a favela em Becos da Memória, cada história que Maria-Nova colhe das árvores-

narrativas mostra um olhar diferenciado para aquele grande local que é a favela.  

 

 

Agora, os que iam levantar-se cedo para o batente despendiam-se da 

batucada e caminhavam solenemente bêbados de cansaço para o 

barraco. Os que tinham compromisso só com a farra, com o não 

querer, com o não fazer, continuavam cantando, puxavam o batuque 

mais alto ainda, como se dose um deboche. Não era não, apenas 

cantavam fundo, até o fundo da noite. Ninguém reclamava. A favela 

adormecia sob o ninar dos que tinham a vida vadia. (EVARISTO, 

2017, p. 75) 

 

 

Percebe-se que mesmo banhado nas águas das perdas, o espaço em Conceição 

Evaristo é humanizado e potencializado com a caracterização e humanidade das pessoas 

que vivem na favela, resignificado a favela. As autoras, ao escreverem esses romances, 

expurgam perdas que são coletivas e não apenas individuais, compondo um mosaico de 

poética de perda, que perpassam a vida das escritoras e cegam as suas produções 

literárias. Logo, deixam as suas narrativas imortalizadas e não a mercê da 

transitoriedade do tempo e da ação do homem, como assinala Sigmund Freud (2010), no 

texto chamado A Transitoriedade, que, ao expor indagações sobre a destruição do 

homem na guerra, chega à conclusão de que a arte imortaliza. Assim, essas duas 

escritoras compõem suas perdas e imortalizam soluções ou compartilham essa perda 

com seus leitores que se identificam no ato da leitura. 
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Essa poética da perda fica evidente nos espaços, que são marcados por perdas o 

tempo todo.  A favela em que Maria-Nova reside ou o 124 onde mora o fantasma de 

Amada, sempre havendo um prenúncio para a guerra, compondo a vida diária dos 

moradores desses locais. Afinal, a guerra é caracteriza por um desejo que o ser humano 

tem de querer matar. Logo, o sujeito transgride por causa de uma ideologia superior 

(BATAILLE, 2017). A ideologia é pautada, ainda, em moldes burgueses do século XIX, 

época em que houve uma ascensão dessa classe, que, com base nos seus gostos, 

delimitou o que seria dado como superior – o que a classe desfrutava – e inferior – toda 

uma produção cultural e artística não usufruída pela burguesia (SODRÉ, 2005). Sendo 

assim, a guerra teria um pano de fundo, um mecanismo da burguesia, usando o que seria 

“natural” para os estudos naturalistas e cientificistas do século em questão, que é a 

animalização. Logo, o desejo de matar o seu próximo é intrínseco ao sujeito “inferior”, 

resultando em locais marcados por perdas, já que esse mecanismo ideológico permanece 

até os dias atuais.  

A literatura remete a esses espaços e a essas perdas. As duas escritoras 

representam mortes que no universo literário são de corpos negros, mas que ultrapassam 

o suporte livro e ganham uma coletividade e uma realidade vivenciada cotidianamente. 

Assim, as escritoras usam símbolos que marcam essas mortes. Como, por exemplo, o 

uso da água de rio em Toni Morrison, com Amada; ou em Conceição Evaristo, em 

Becos da Memória. 

Em ambos os casos, a água é usada como indicador de morte e de que algo 

emergindo desta água remete ao passado, querendo algo em troca. Em Toni Morrison, 

Amada surge das águas – a filha que Sethe matou – e volta para ter o amor de Sethe por 

completo, mesmo que essa culpa imposta pelo fantasma que é Amada esteja no 

inconsciente de Sethe. E, no final, Amada ao ser expurgada pela oração da vizinhança 

do 124, retorna para as águas.  

 

 

Uma mulher completamente vestida saiu de dentro da água. Mal 

chegou à margem seca do riacho, sentou-se e encostou numa 

amoreira. O dia inteiro e a noite inteira ficou ali sentada, a cabeça 

encostada no tronco numa posição tão abandonada que amassava a 

aba dos e chapéu de palha.  [...] Encharcada e com a respiração curta, 

ela passou aquelas horas tentando controlar o peso das pálpebras. 

Ninguém a viu surgir nem passou acidentalmente por ali. 

(MORRISON, 2007, p. 78) 
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No segundo exemplo, Conceição Evaristo traz à tona uma família que tem 

mortes de toda uma linhagem no rio que fica perto da favela o Rio das Mortes, local 

onde a família Zica era encontrada morta e dada pela polícia como suicídio. Até que 

Homem, um remanescente desta família, descobre que a família tem um inimigo: o 

Coronel. E ele manda matar e jogar o corpo dos Zicas no rio.  

 

 

[...] Sempre e sempre um elemento ou outra da família Zica sumia e, 

dias depois, aparecia boiando nas águas do rio. O coronel se 

encarregava de espalhar as notícias e de lamentar que a família dos 

Zicas tivesse a mania de suicídio, de se matar, lançando-se às águas do 

rio. Os Zicas sabiam que era mentira. (EVATISTO, 2017, p. 57) 

 

 

As águas do rio são uma metáfora vinculada à memória desde Heráclito, no qual 

a sua máxima “[n]ão é possível entrar duas vezes no mesmo rio” (HERÁCLITO, 2012, 

p. 141) remete à mudança que um evento rememorado tem e como ela pode modificar o 

sujeito. No caso de Sethe e Amada, o retorno da filha morta é diferente e modifica 

Sethe, fazendo-a adoecer. O mesmo ocorre com o desejo de vingança de Homem, ao 

encontrar mais um familiar morto. A água que é um signo recorrente na sua família o 

faz lembrar e ter uma nova leitura dessas mortes, pois, como Heráclito reintegra 

anteriormente sobre a memória e o rio, “[n]os mesmos rios entramos e não entramos, 

sou e não somos.” (HERÁCLITO, 2012, p. 141). 

Nota-se que, ao tratar das águas e a memória, os dois casos poderiam ser 

explicados por outras teorias, pois é evidente que a episteme eurocêntrica não dá conta 

das especificidades da literatura negra. Em ambos os casos, se poderia analisar por meio 

da cosmologia africana, dando profundidade e ancestralidade a esses personagens. Outra 

recorrência é a de signos que remetem à morte e à memória como o trator ou um galo 

morto, que são metáforas da morte. Metáforas que consistem em trazer ícones que 

rememoram ou trazem uma concepção para além da morte física dos corpos negros. A 

primeira consiste da morte de jovens negros, presente no livro Becos da Memória, em 

que eles morrem por um trator. Que tem uma representação além da morte física, pois 

trata-se também da morte vinculado a um instrumento de avanço industrial, proveniente 

de uma remodelação da cidade, oriunda de ideias elitistas (BERMAN, 2007), é o que 
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ocorre com essas mortes, que marca uma segregação e o avanço da elite sobre um local 

“não elitizado”.  

A outra metáfora é referente a morte de um dos amigos da Halle, esposo de 

Sethe, o Seiso, que morre queimado e gritando “Sete-O! Sete-O!” (MORRISON, 2007, 

p.305) e em uma das suas últimas visualizações de Halle, está relacionada a um galo e 

ao o riso de morte de Seiso. Esse galo é descrito como aquele que sabe tudo ou “como 

um galo podia saber de Alfred, Georgia?” (MORRISON, 2007, p.305). O que leva a me 

questionar sobre a relação desse galo, a frase, o contexto e a morte. E logo, a 

importância desse galo de ser rememorado por Sethe. Questionamentos para um futuro.  

Logo, a literatura é um mecanismo de denúncia e também um suporte para 

humanizar sujeitos que não são considerados vidas. Portanto, há nesses romances uma 

narrativa de morte para afetar o leitor ao ponto de ele lamentar todas as mortes que 

ocorrem à comunidade negra. Assim, Toni Morrison e Conceição Evaristo produzem 

políticas de morte que trazem à literatura uma válvula de escape e um meio de 

representar uma realidade vivida e que é partilhada numa memória cultural, e com isso 

mexendo com uma literatura que provoque saúde, afinal o escritor é lido como uma 

metáfora do médico, que cuida de si e do mundo (DELEUZE, 2011), e que traz no seu 

bojo uma escrevivência, não sendo um espaço de apenas representações de morte, 

abrangendo toda uma expressividade de uma coletividade (DELEUZE, 2011). 

 

4 MEMÓRIA, MORTE E SEUS REFÚGIOS  

 

 
“Para quê?”, Baby Suggs perguntou. “Não tem uma casa no país que 

não esteja recheada até o teto com a tristeza de algum negro morto. 

Sorte nossa que esse fantasma é um bebê (...)” (MORRISON, 2007, p. 

20) 

Maria-Nova andava pelos terrenos recentemente desocupados com 

poeiraa-tristeza-lágrimas nos olhos. No local onde estavam os 

barracos que tinham ido pela manhã, agora só restava um grande 

vazio. Era como um corpo que aos poucos fosse perdendo os pedaços. 

(EVARISTO, 2017, p. 87) 

 

 

Santo Agostinho (2017), ao descrever os funcionamentos da memória na mente, 

traz a imagem de um palácio, que guardaria lembranças que as pessoas viveram no 

decorrer da vida. Assim, toda vez que um ícone fosse ativado, tal cômodo se abriria e 
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assim chegaria às camadas da superfície da memória. Mas, com a visão teológica que o 

pensador tinha, em um desses cômodos estaria Deus, ou seja, havia uma busca do ser 

em achar esse Deus perdido no seu interior.  

Mas, ao falar de espaço e casa, é necessário questionar como os espaços de 

Santo Agostinho (2017), em seu livro X do Confissões, trazem apenas os cômodos do 

palácio. Nesse palácio, o que estaria escondido nas masmorras? Para pensar Agostinho 

no âmbito dos estudos desenvolvidos neste trabalho, que privilegia a literatura negra, é 

necessário analisar como a construção dessas memórias ressuscita histórias nefastas, 

que não ficam em evidência, mas escondidas e silenciadas, e que as escritoras, como ato 

político, trazem como pauta em seus romances. 

Nota-se que a imagem e a memória são recorrentes para se plasmarem a outros 

pensamentos, como a morte. A epígrafe retrata esse local, que tem a reminiscência de 

uma morta: Amada, a filha da qual Sethe tirou a sua vida como ato de salvação. A casa 

ganha outros significados ao adentrar em locais específicos da sociedade. Logo, a 

literatura vira um documento atestando a veracidade de fatos que existiram outrora e 

retrata a subjetividade de toda uma comunidade negra, que tem como pano de fundo 

psíquico feridas oriundas de um discurso racista iniciado no sistema escravocrata 

(SANTOS, 1983). A literatura se torna refúgio como uma casa e abriga dentro dela todo 

um passado e traz em suas estruturas a proteção contra a morte que é o esquecimento, 

pois a morte é uma máquina que revive e ao mesmo tempo apaga, ou melhor, mata com 

o esquecer (SANTOS, 1999).  

No hemisfério Sul, Conceição Evaristo traz a relação de espaço com memória ao 

retratar da favela. Essa favela é uma personagem presente na grande maioria das 

narrativas que Maria-Nova escuta e guarda para si, mas a favela é sinônimo também de 

morte ao ser destruída para fazer um condomínio, marcando uma estrutura social de 

poder, no qual as vidas que moram na favela não são “merecedoras” de um teto, e logo 

resultando na saída para que os que tem uma vida “merecedora” de uma proteção possa 

viver. Desfavelação é também associado à morte e isso é personificado na narrativa de 

Evaristo, ao retratar a favela com um corpo que aos poucos está se desfalecendo, como 

exemplifica a citação da epígrafe.  

Contudo, é necessário discorrer sobre o espaço como ícone de memória. A 

moradia é um elemento fulcral nos dois romances. A casa é um espaço queabarca a 
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segunda ideia de proteção que o ser humano tem, sendo a primeira a mãe (TUAN, 

1983). Entretanto, para ter um espaço, é necessário ter um corpo, pois há uma relação 

intrínseca entre essas duas instâncias, em que o homem é influenciado pelo ambiente, 

havendo uma perda que se recupera quando o espaço em que vive está de acordo com o 

seu corpo (TUAN, 1983). Desse modo, a casa tem em sua formação um conjunto de 

reminiscências que varia de pessoa para pessoa (BACHERLARD, 1993). 

Logo, a casa deixa de ser um espaço e assume outro caráter, que muda no 

decorrer do tempo. A casa ganha novos significados com a dissolução temporal, sendo 

ícone para haver um devaneio sobre o passado (BACHERLARD, 1993). Portanto, para 

se localizar determinada memória, é necessário invadir o íntimo, uma vez que os 

espaços estão nessa localidade do imemorial. (BACHELARD, 1993).  

Contudo, há uma necessidade de fazer rasuras sobre as teorias de espaço, visto 

que os dois objetos apresentam especificidades únicas quando se retrata do espaço. 

Tanto Amada quanto Becos da memória demonstram que o espaço carrega memórias 

intensas de morte e luto e exemplificam e denunciam uma sociedade calcada no 

silenciamento das minorias. Portanto, há uma resignificação do espaço idílico que é 

comumente teorizado, mostrando um novo ideal de construção e comunidade a partir da 

espacialidade dos corpos que vivem nas localidades. 

A casa não é apenas proteção. Sethe, ao matar a filha Amada como ato de amor, 

rasura uma ideia de maternidade da casa (BACHERLARD, 1993), em que o 

acolhimento estaria nas primeiras características, mas a casa 124 é rompida com esse 

fato e posteriormente é rememorado pelo fantasma de Amada que ronda e assombra o 

local. Isso é exemplificado quando Paul D, amigo de Sethe da época da escravidão, 

chega dentro da localidade na qual Sethe mora com a sua filha Denver: 

 

 

“Meu Deus.” Ele recuou da porta de volta à varanda. “Que mal é esse 

que tem aí dentro?” 

“Não é mal, é só tristeza. Venha. Entre de uma vez.” (MORRISON, 

2007, p. 24) 

 

 

Ainda no 124, existe uma outra mágoa que é constantemente rememorada por 

Sethe, o fato de os filhos mais velhos dela terem fugidos de casa, pois o fantasma de 

Amada tomou proporções grandiosas a ponto de interferir na vida dos moradores. Sendo 
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assim, esse espaço é lido pela protagonista como uma casa que representava a 

esterilidade. No entanto, mesmo com essas características, o lar era “tão cheio de 

sentimentos fortes, talvez porque não lembrasse da perda de nada” (MORRISON, 2007, 

p. 64). 

Por outro lado, há a fazenda em que Sethe foi escravizada, essa casa que se 

chama Doce Lar. O nome Doce Lar é uma ironia, já que havia violências físicas e 

psíquicas no interior dessa localidade. Doce Lar foi o local do qual Sethe fugiu grávida 

de Denver, mas antes foi molestada pelo Professor – um personagem que representa a 

ciência e as etnografias construídas no século XIX, em que o negro era visto como 

objeto de estudo e assim podendo ser catalogado para provar a teoria de serem inferiores 

– e seus discípulos.   

 

 

“Depois que eu deixei vocês, aqueles rapazes entraram lá e tomaram 

meu leite. Foi para isso que eles entraram lá. Me seguraram e 

tomaram. Contei para mrs. Garner o que eles fizeram. Ela ficou com 

um nó, não conseguia falar, mas dos olhos rolaram lagrimas. Os 

rapazes descobriram que eu tinha contado deles. O professor fez um 

deles abrir minhas costas e quando fechou dez uma árvore. Ainda 

crescendo aqui.” (MORRISON, 2007, p. 35) 

 

 

Outra espacialidade que aparece constantemente nas memórias de Sethe é a 

cabana na qual ela teve Denver. Nessa cabana, ela foi ajudada por uma menina branca, 

Amy, que estava viajando para comprar veludo. Essa simbologia perpassa vários 

significados, a cabana como símbolo de solidão extrema e vinculada ao eremita 

(BACHELARD, 1993), mas que aqui ganha outras interpretações, a de refúgio e lugar 

de descanso. 

 

 

O barracão estava cheio de folhas, que Amy empilhou para Sethe 

deitar em cima. Ela depois pegou pedras, cobriu com mais folhas e fez 

Sethe colocar os pés em cima, dizendo: “Conheço uma mulher que 

teve de cortar fora o pé de tão inchado”. E fez gestos de serrar com a 

lâmina da mão nos tornozelos de Sethe: “Rrrec rrrec rrrec rrrec” 

(MORRISON, 2007, p. 58) 

 

 

A cabana em Amada é ambivalente, ela traz o repouso e a proteção; porém é 

uma sensação curta, pois as dores físicas e psíquicas de Sethe reinscrevem a imagem 
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idílica da cabana, muito similar ao que ocorre dentro de um navio negreiro. A imagem 

do navio sugere um lugar de repouso e uma viagem para descansar, mas na época da 

escravidão é um navio construído para reafirmar a dor e as mortes físicas e psicológicas. 

O quilombo traz ao negro essa representação do repouso e da comunidade, mas para 

muitos foi também um período passageiro, pois era um lugar que estava em constante 

procura pelas forças opressoras, ou seja, a constante procura dos escravos pelos seus 

“donos”.  

Já em Conceição Evaristo, há uma favela e corpos sendo destruídos. A favela 

tem um passado conturbado de representação na literatura brasileira a começar com o 

Aluísio de Azevedo (2011) ao narrar sobre o cortiço, no livro O Cortiço, em que o autor 

animaliza os personagens negros que moram nesta localidade. O cortiço é composto por 

imigrantes, pobres e negros que trabalham na fábrica próxima ao local. O contexto 

histórico desse livro é pós a libertação dos escravos, representando a chegada dos 

europeus para trabalhar nas terras brasileiras, a princípio por mão de obra mais barata 

com teorias de branqueamento europeias (BENTO, 2002) subjacentes. Logo, quem 

mora neste local e não é branco é caracterizado como um animal, inferior a um ideal de 

humano, como é possível perceber na construção das personagens Bertoleza e Rita 

Baiana. A primeira é dona de um bar, mas vive com um homem branco, João Romão, 

que almeja ser rico, e acaba fazendo tudo para manter o negócio, mas quem leva os 

louros é ele: “[...] pouco a pouco deixara totalmente de ser amante do vendeiro, para 

ficar sendo só uma sua escrava.” (AZEVEDO, 2011, p. 224).  

 

 
[...] Na sua obscura condição de animal de trabalho, já não era amor o 

que a mísera desejava, era somente confiança no amparo da sua 

velhice quando de todo lhe faltassem as forças para ganhara vida. 

(AZEVEDO, 2011, p. 223) 

 

 

A representação de sujeitos do cortiço de Azevedo se diferencia daquela dos 

sujeitos da favela de Conceição Evaristo, pois ao discorrer sobre a favela, que é um 

personagem, dá outro significado a essa localidade, vendo-a como uma cidade com 

humanidade, retirada pelo discurso cientificista de Aluísio de Azevedo, na sua 

representação das minorias. No texto de Evaristo, é empreendida uma profundidade nas 

representações minoritárias da qual a autora pertence.  
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-Para que ter pouso certo? – dizia ele [Bondade] – Homem devia ser 

que nem passarinhão, ter asas para voas. Já rodei. Já vivi favela e mais 

favela, já vivi debaixo de pontes, viadutos... Já vivi matos e cidades. 

Já vaguei, vaguei... Muito tempo estou por aqui nesta favela. Aqui é 

grande como uma cidade. (EVARISTO, 2017, p. 24) 

 

 

A favela tem uma história marcada pelo processo de distanciamento de sujeito 

de classe baixa dos centros urbanos. Esse processo de desocupação para as margens da 

cidade tem seu início no fim da abolição da escravatura, pois não houve assistência para 

os escravos libertos, logo eles se transferem para as áreas desocupadas, atualmente as 

periferias ou subúrbios.  

As resignificações remetem muito à favela como um refúgio, ou seja, um local 

onde as pessoas se encontram e se ajudam mutuamente. Por outro lado, esse mesmo 

lugar é marcado por sentenças de morte, pela opressão a ele dirigida, como ocorre 

atualmente nas favelas do Rio de Janeiro, em que há um grande controle e 

monitoramento da favela, se tornando lugar de violência com cenas diárias de morte de 

pessoas que vivem na comunidade. Entretanto, Conceição Evaristo, ao trazer esse 

espaço-personagem, representada nos seus últimos dias, mostra o processo de morte não 

só das pessoas, mas do próprio espaço, empreendido pelo processo de desfavelamento.  

 

 

O plano de desfavelamento também aborrecia e confundia a todos. 

Havia um ano que a coisa estava acontecendo. A favela era grande e 

haveria de durar muito mais. [...] As famílias estavam mudando havia 

um ano, mas, tempo antes, já havia a ameaça de tudo que iria 

acontecer.  [...] E quando o plano de desfavelamento aconteceu na 

prática é que fomos descobrir que os pretensos donos éramos nós. 

(EVARISTO, 2017, p. 116-117) 

 

 

Há uma recorrência de moradias que se mostram desfortificadas da função de 

proteção nos escritos de Conceição Evaristo. No conto Di Lixão, presente no livro 

Olhos d’água (2016), o personagem que dá nome ao título mora debaixo de uma 

marquise, ou seja, um menino morador de rua e que está morrendo por causa de uma 

infecção no dente. Assim, ele rememora vários traumas da sua infância, tendo como 

ícone a dor que está sentindo e que causará sua morte.  
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O companheiro de quarto-marquise levantou um pouco o corpo e entre 

o sono olhou espantado, meio adormecido para ele. De Lixão encheu 

rápido a boca de saliva e deu uma cusparada no rosto do menino. O 

outro, num sobressalto, acordou de seu sono todo instinto de defesa. 

[...] Numa fração de segundo recebeu um pontapé nas suas partes 

baixa. [...] E foi se encolhendo, se enroscando até ganhar a posição de 

feto. Pela primeira vez, depois de tudo, se lembrou da mãe. 

(EVARISTO, 2016, p. 77-78) 

 

 

No entanto, a moradia pode ser interpretada pelo viés do quilombismo, que traz 

em seu núcleo a ideia de coletividade para a comunidade negra. Em ambas as autoras 

isso é visível, tanto na casa 124 ou na favela que é morada de Maria-Nova e de seus 

amigos/familiares. Por isso, há uma importância em trazer e questionar os palácios da 

memória, pois é nas masmorras que está uma história escondida, mas que precisa ser 

contada, por ser necessário escutar o que o oprimido sentiu e vivenciou em um processo 

de mudança de olhar histórico (ACHEBE, 2000) possível na contemporaneidade. 

Entre as imagens representativas do refúgio, o Quilombo traz à baila todo um 

passado histórico de formação dessa comunidade que luta contra o poder hegemônico, 

tendo como fundador o Zumbi dos Palmares. É válido acrescentar que essa mesma força 

hegemônica privava a construção comunitária entre negros, como família 

(NASCIMENTO, 2002). Mas, para o próprio Abdias do Nascimento (2002), o 

quilombo traz resquícios dessa comunidade de afrontamento do século XV para, na 

contemporaneidade, se expandir, pois o quilombo é um espaço de resistência e 

sobrevivência, havendo um retorno de liberdade e como uma comunidade em que o 

negro pode se tornar negro de forma humana e ético-cultural (NASCIMENTO, 2002). 

As duas autoras retratam quilombos. O 124 em Amada, antes de Sethe matar a 

filha Amada, era um posto onde negros passavam dias para se alimentar, dormir e 

deixar recado para seus familiares. Era uma casa movimentada, que a comunidade negra 

frequentava. Viviam em coletividade por estar com outros negros e pela religião de 

Baby Suggs, que movimentava toda a vizinhança para a Clareira, onde ela conversava 

com forças da natureza. 

 

 

Antes do 124 e de todo mundo que lá morava se fechar, se velar, se 

trancar; antes de a casa se transformar em brinquedo de espirito e lar 

dos esfolados, o 124 tinha sido uma casa alegre, movimentada, onde 
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Baby Suggs, sagrada, amava, alertava, alimentava, castigava e 

acalmava. Onde não um, mas dois caldeirões borbulhavam no fogão; 

onde o lampião brilhava a noite inteira. Estranhos descansavam 

enquanto crianças experimentavam seus sapatos. Mensagens eram 

deixadas ali, pois quem delas precisasse com certeza iria logo parar ali 

um dia. (MORRISON, 2007, p. 124) 

 

 

Conceição Evaristo, por sua vez, traz o quilombo na favela – essa comunidade 

grandiosa em que há teias de conexões dentre as pessoas –, ao ponto de haver um luto 

coletivo pelo fim da localidade e lutos por pessoas que morrem no local e felicidade 

diante da alegria de alguém. Há nessa favela resquícios do quilombo do século XV, 

logo sendo pautada na vivência cultural e práxis coletiva (NASCIMENTO, 2002). 

 

 

Além dos festivais de bola, um outro momento em que a favela 

respirava alegria era nas festas juninas. Numa casa ou noutra, se 

acendia uma fogueira. Colhia-se dinheiro de quem pudesse dar, 

comprava-se canjica e seus ingredientes, e estava tudo pronto para um 

encontro, para uma festa. Se visse alguém que não tivesse participado 

com dinheiro, nunca lhe seria negado um prato. (EVARISTO, 2017, p. 

43) 

 

 

Assim, a morte está intrínseca ao espaço, sendo possível concluir que a morte é 

um refúgio e a literatura um espaço de imortalização para essas vidas que ultrapassam o 

espaço da página do livro. O refúgio da morte pode ser lido como uma tumba, que 

encerra essas vidas e simboliza a morte, mas não deixa de ser um local, ou melhor, um 

monumento que vai ser lembrado e visitado por pessoas vivas, logo ressuscitado por 

aqueles que visitam e trazem novos significados a essas narrativas que abarcam essa 

imagem de forma latente.  

A metáfora da morte como um refúgio-tumba é exemplificada nos corpora desta 

monografia. Em Amada, Sethe traz a liberdade para sua filha Amada quando a mata e 

interrompe um futuro que estava escrito nos corpos de Sethe e de outros negros no 

processo de escravidão com suas violências e mortes. Há uma prova de amor e uma 

interrupção em traumas que poderiam ocorrer com Amada. Essa sequência não é 

narrada por Sethe, pois ela não consegue falar sobre esse acontecimento.  

 

 

[...] Simples. Ela simplesmente correu. Recolheu cada pedaço de vida 

que tinha feito, todas as partes dela que eram preciosas, boas, bonitas, 
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e carregou, empurrou, arrastou através do véu, para fora, para longe, lá 

onde ninguém poderia machuca-los. Lá longe. Fora deste lugar, onde 

eles estariam seguros. [...] Sethe fez uma pausa em seu círculo outra 

vez e olhou pela janela. (MORRISON, 2007, p. 222) 

 

 

A morte é representada como um local seguro e como um assunto a ser 

rememorado para imortalizar aqueles que participam e assistem a sequência de mortes 

que interrompem as vidas de forma física ou simbólica. O mesmo ocorre em Becos da 

Memória, com o personagem Tio Totó, que perdeu sua família toda em um rio – 

metáfora que será explanada mais adiante –, em que foi o único sobrevivente. Apesar de 

sobreviver, ele deseja a morte para encontrar aqueles que perdeu. A morte faria a 

ligação, como uma estação, para rever aqueles que se foram. Maria-Nova recolhe esses 

pequenos relatos e compila em sua narrativa e se deixa afetar pelo que é narrada pelo 

Tio Totó.  

 

 

Quando Tio Totó soube da morte de Filó Gozogênia, teve muita inveja 

da valha. Quanta gente já tinha morrido. Gente até mais nova que ele. 

Gente doente e gente sã. Ele já estava tão cansado. Seu corpo pedia 

terra. Ele bem que queria morrer, só que sem dor, sem sofrimento para 

ele e para os outros.  (EVARISTO,2017, p. 118) 

 

 

Nota-se que a morte é desejada e que já era um corpo marcado por outras mortes 

e por outros lutos, que a morte daqueles que rodeavam o afetava, tornando-o um ser 

melancólico, que vive o luto de forma prolongada (FREUD, 1975), não conseguindo 

mais sentir prazer na vida. Tio Totó está em constante trabalho de luto (FREUD, 1975). 

Por isso, se faz necessário adentrar nas metáforas que aparecem nos corpos das 

personagens e em outras mortes de cunho metafórico, rememorando pelas narradoras – 

que são muitas – para adentrar na ideia de literatura com uma potência forte em 

conjunto com a memória.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

[...] horizonte é a morte – floresce a narrativa. (BOSI, 1994, p. 

88) 

 

 

Todos morrem, mas precisam ser imortalizados, porém isso não ocorre. Na 

sociedade contemporânea, o direito de ser imortalizado é pertencente a grupos 

hegemônicos. Portanto, a escrita minoritária tenta rasurar e criar seus próprios caminhos 

para imortalizar. Isso pode correr por meio de vários suportes. Neste trabalho, utiliza-se 

a memória evocada na narrativa. Essa memória não está apenas em um indivíduo, mas 

nas escritas e vivências, ou melhor, no bojo de livros por meio das escrevivências dos 

corpos negros pertencentes a uma coletividade.  

As duas escritoras analisadas aqui potencializam corpos e vivências, e, ao 

rememorar, trazem à tona narrativas vivenciadas pelo coletivo, resultando em um novo 

viés da história que foi contada com as impressões e violências de um sistema 

hegemônico. Logo, as minorias são silenciadas – sofrem uma morte simbólica – no 

decorrer dos anos, e narrativas como a de Morrison e Evaristo subvertem e desrecalcam 

o que estava enclausurado.  

Neste TCC, as análises interpretativas foram feitas para evidenciar a relação que 

existe entra as memórias e a mortes representadas nos dois livros, mas sem deixar de 

usar um suporte teórico uma literatura ocidental branca, para poder encontrara fissuras e 

apontar outros caminhos teóricos, a posteriori. Logo, a primeira etapa do TCC consiste 

de uma análise com vínculo teórico ocidental para posteriormente pensar em como o 

local entenderia essas narrativas com suas especificidades.  

Portando, o suporte livro é deixado de lado algumas vezes para se mostrar que a 

literatura ainda está ligada a uma representação social, e que isso é constante nestas 

duas escritoras. Assim, este trabalho contempla Toni Morrison e sua narrativa pós-

abolição com flagelos e punhaladas que “cortam até a alma” (EVARISTO, 2014), pois 

ainda está presente no corpo e na construção do corpo negro; e Conceição Evaristo, ao 

retratar o Brasil que ainda tenta a passos de tartaruga reparar dívidas históricas, portanto 

se fazendo necessário ouvir e proliferar essas vivências negras nos seus livros, como a 

sua protagonista que recolhe histórias de sobreviventes à mercê de uma desfavelação.  
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E assim, esse TCC é construído... Para além da morte e deixando rastro na 

memória.  
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