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Apresentação
Maria Aparecida Andrade Salgueiro
Vanessa Cianconi

E

m momento ainda pandêmico, em um mundo convulsionado,
e, por enquanto, sem perspectiva clara de futuro, o desafio apresentado
às Organizadoras e a participantes deste livro foi, como esperado,
ainda maior. Porém, firmes em relação a uma trajetória anual, sem
interrupções, de uma coleção de quase vinte anos, iniciada em 2003,
renomeada em 2016, o/as docentes da Especialidade Literaturas de
Língua Inglesa, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ
– Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui se encontram, mais
uma vez, mantendo a chama acesa e apresentando novas reflexões
para nosso campo de estudos e pesquisa, nestes tempos difíceis, no
presente Volume VI da série Literaturas de Língua Inglesa: leituras
interdisciplinares.
Aos artigos dos Colegas da Especialidade – Adriana Jordão,
Davi Pinho, Fernanda Medeiros, Leila Harris, Maria Aparecida
Andrade Salgueiro, Maria Conceição Monteiro e Vanessa
Cianconi – junta-se também texto do Colega Bruno Sá, professor
do Setor de Literatura Inglesa do Departamento de Letras AngloGermânicas de nossa Universidade. E não paramos aí. Sempre em
busca de publicações com fator de impacto e internacionalização
– traduzidos em volumes endógenos e exógenos – neste livro
encontram-se três reflexões densas acerca de tópicos da Diáspora
Africana, gentilmente enviadas a nosso convite, por Professores
Eminentes, Titulares, ou de HBCUs (Historically Black Colleges
and Universities / Universidades negras estadunidenses),
marcando este momento histórico, quando o debate sobre as
relações raciais passa a ser intensamente aprofundado mundo
afora, especialmente a partir do assassinato de George Floyd,
em maio de 2020, nos Estados Unidos, e quando as literaturas
afro-contemporâneas consolidam papel preponderante no
campo dos Estudos Literários em meio aos desafios e debates
raciais do presente.
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Nesse sentido, juntam-se a nós: Carole Boyce Davies, uma
das maiores referências quanto ao tema da Literatura de Autoras
negras através de diferentes culturas, premiada, reconhecida
internacionalmente, Distinguished Professor of Africana Studies
and Literatures in English na Cornell University, uma das
prestigiadas oito Ivy Leagues nos Estados Unidos; Niyi Afolabi,
outra reconhecida referência, Full Professor of Portuguese and
Afro-Brazilian Studies no importante Department of African &
African Diaspora Studies, na University of Texas, Austin; e, ainda,
Marina del Sol e Eliseo Jacob, docentes da Howard University, uma
das principais históricas Universidades Negras Estadunidenses,
localizada em Washington, D.C.
Não poderíamos encerrar sem deixar nossos votos de
enriquecedoras leituras e os nossos sinceros agradecimentos ao
Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, que, pela parceria
com outras instâncias, mais uma vez, fez acontecer.
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“Down the wide river”:
Elizabeth Bishop desce o largo rio
Adriana Jordão
Naquela tarde dourada eu não queria seguir viagem;
queria mais que tudo era ficar um tempo
ali na confluência de dois grandes rios, Tapajós, Amazonas,
fluindo, majestosos, silenciosos, para o leste.
Elizabeth Bishop, “Santarém”

E

lizabeth Bishop chegou ao Brasil em novembro de 1951 e,
entre algumas idas e vindas, aqui viveu por quase duas décadas. O país
deveria ser apenas uma parada na viagem de navio iniciada em Nova
York e que a levaria até à Terra do Fogo, arquipélago na extremidade
sul da América do Sul, e à passagem pelo Estreito de Magalhães,
chegando, assim, ao Pacífico e ao retorno em circunavegação ao seu
hemisfério norte. Como já anunciara no título de seu primeiro livro,
Norte & Sul (1946), e como confirmaria nos títulos Questões de
Viagem (1965) e Geografia III (1976), a dialética geográfica – e toda
a sua implicação – era parte inseparável de sua vida.
Segundo Brett C. Millier, autora da biografia Elizabeth Bishop:
life and the memory of it, nos meses que antecederam a viagem no
SS Bowplate Bishop estava indecisa quanto aos planos imediatos
de vida e passara por uma série de estadias temporárias: hotéis em
Nova York, casas de amigos, um apartamento sublocado na Rua 66.
Encorajada por sua médica, Anny Baumann, toma a decisão de viajar
e embarca para a viagem solitária pretendendo uma breve parada no
Brasil para visitar amigos no Rio de Janeiro (Millier: 1993, p. 233235). No entanto, a viajante Elizabeth Bishop fica.
Em 1953, Bishop escreve para Paul Brooks, editor chefe da
Houghton Mifflin, sua editora, identificando um novo ponto de
partida, uma nova fase em sua carreira como resultado da experiência
de viver neste país do “outro lado do Equador”; declara também ter
trabalhado mais nos seis meses anteriores do que em qualquer outro
tempo em sua vida e estar com muitos projetos em mente, inclusive
9
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um livro com escritos sobre o Brasil (Bishop: 1994, p. 253). Um
período de grande fecundidade em sua escrita surgia e conteúdo e
forma de sua poesia seriam atravessados pela nova confluência norte
e sul de paisagens, culturas e línguas que, ora embaçando as linhas
divisórias das fronteiras, ora ressaltando-as, traria descobertas de si e
do outro que marcariam sua obra até o fim da vida.
Sua poesia foi vista por comentadores por muito tempo como
apolítica; no entanto, estudiosos mais recentes apontam para uma
consciência política e ética, fundamentalmente no campo social,
que contraria a reputação estabelecida anteriormente e revela uma
relação de engajamento, uma escrita carregada de sensibilidade
sócio-política, especialmente em sua fase mais madura. Neste ensaio,
busco explorar o trânsito desta viajante em fluxo e em aprendizado no
contato do eu com o outro em sua relação com um local específico,
a Amazônia. Observarei o eu lírico em um movimento representado
em três momentos da obra da escritora americana tendo a Amazônia
como cenário. Desta forma, “The Riverman”, traduzido para o
português como “O Ribeirinho” e escrito ainda antes de sua viagem
à região; “Santarém”, publicado em 1978, quase duas décadas depois
da viagem realizada em 1960; e “On the Amazon”, poema inacabado
e publicado postumamente, em 2006, formam as paradas nesta
viagem poética.

“The Riverman”
Famosa por um grande poder de observação e pelo olhar de
tesoura afiada capaz de recortar naquilo que via os detalhes que trazia
para sua poesia, Bishop sempre teve especial interesse pela paisagem
natural dos lugares por onde passava e por culturas diferentes da sua.
O desejo de visitar a Amazônia esteve com ela desde sua chegada ao
Brasil, mas é somente em fevereiro de 1960 que voa para Manaus
para embarcar no Lauro Sodré e descer por cinco dias o largo rio
até Belém, observando a correnteza mais rápida que a embarcação,
a natureza esplêndida e o fluxo de embarque e desembarque nas
dezoito paradas ao longo da viagem.
Elizabeth Bishop vinha informada sobre a cultura que
encontraria por diversos textos que lera ao longo dos anos, tais como
Through the Brazilian Wilderness (1914), relato de Teddy Roosevelt
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sobre a expedição que fizera com o Marechal Rondon na Bacia
Amazônica; os escritos de Euclides da Cunha; e Amazon Town: A
Study of Man in the Tropics (1953), do antropólogo norte-americano
Charles Wagley. Tais leituras traziam à poeta a diferença que buscava
quando desembarcara em Santos em 1951, como atestam os versos
de “Chegada em Santos”: “[...] Ah, turista, / então é isso que este
país tão longe ao sul / tem a oferecer a quem procura nada menos /
que um mundo diferente, uma vida melhor, e o imediato e definitivo
entendimento de ambos / após dezoito dias de hiato?” (Bishop:
2012, p. 219). O conhecimento perpassado por narrativas de outros,
de forma acadêmica e sem intimidade, embora não satisfizesse seu
desejo por uma experiência empírica que a transformasse de turista
em viajante, lhe dava observações etnográficas acerca de uma cultura
que era outridade até mesmo para muitos dos brasileiros com quem a
poeta convivia desde que desembarcara no Brasil em 1951.
“The Riverman” foi publicado dois meses após sua viagem, mas
fora escrito muito antes, sem a observação que costumava provocar a
escrita da poeta. É a partir de Amazon Town, em especial do capítulo
“From Magic to Science” (Hicok: 2016, p. 124), que a poeta o
escreve. A leitura antropológica lhe concede um certo grau de acesso
à região que sonhava conhecer, e Bishop retira da obra informações
sobre imagens, mitos, as histórias e os nomes de místicos que lá
haviam vivido, e como o conhecimento que tinham lhes permitia
acessar o mundo natural e dele extrair poderes curativos. Um texto
prefatório ao poema cita a fonte etnográfica de Wagley e explica
termos necessários ao leitor – em especial ao leitor norte-americano,
uma vez que a autora escreve em inglês e publica nos Estados Unidos
– para a compreensão do poema, tais como “sacaca”, “Luandinha”,
“pirarucu”, além, é claro, de falar sobre os poderes sobrenaturais
atribuídos ao boto.
“Numa remota aldeia amazônica, um homem resolve se tornar
um ‘sacaca’, um curandeiro que trabalha com os espíritos das águas”
(Bishop: 2012, p. 255), informa a primeira frase da curta introdução
a este poema em monólogo dramático; “The Riverman” reconta a
trajetória empreendida pelo eu lírico que, acordado pelo boto certa
noite, sai nu pela janela da casa e entra no rio, seguindo o ser mágico,
“um homem como eu”, nas palavras do ribeirinho. Passa por uma
porta dentro das águas, bebe cachaça e fuma charutos, encontra
11
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Luandinha, um espírito do rio, com corpo de serpente vestida de
cetim branco, e percorre muitas milhas submerso nas águas, indo até
Belém e voltando em um minuto. Já esteve no rio três vezes e agora
sente seu cheiro no pente, pois os cabelos do ribeirinho guardam a
lama fina do fundo das águas. “Toda noite de luar / eu volto lá outra
vez. / Tem coisas que já aprendi, / mas vou ter que estudar anos, / que
é tudo muito difícil.” (Bishop: 2012, p. 259)
Robert Lowell considera o poema “o melhor conto de fadas
em verso” que ele já vira, um poderoso poema sobre um rito
de iniciação, e chama a atenção de Bishop para um eco de sua
própria entrada no Brasil por Santos (Page: 2014, p. 135). Se o
ribeirinho mergulha no rio em busca do conhecimento necessário
para ser um sacaca, a poeta permanece no país do hemisfério sul,
no polo invertido ao seu, também em um processo de iniciação,
um encontro de sua cultura com outra, uma fonte de conhecimento
próprio e do outro. A dialética geográfica cada vez mais presente
naquela que partiu do norte e acabou por ficar no sul parece ao
poeta e amigo ressoar no ribeirinho que tem o outro de si abaixo
da linha da superfície das águas, sujeito que vai aprendendo a ser
outro a cada entrada no rio, a cada passo de sua iniciação. Muitos
são os comentadores do poema que apontam para o espelhamento
da escritora neste ser dividido em dois, tema também trabalhado
em alguns outros poemas seus, e para a possibilidade de ler no
ribeirinho da Amazônia e na poeta sujeitos em busca de explorar
possibilidades de conhecimento e metamorfose de si.
O rio é fonte curadora: “O rio rasga a floresta; / das plantas e
pedras do mundo / ele retira os remédios / saídos do fundo da terra /
que curam todos os males, / toda doença que existe” (Bishop: 2012,
p. 261). Mergulhar no rio, conhecer-se, transformar-se naquilo que é
latência no sujeito, é também curar-se. Cura, transformação, iniciação
– ritos de passagem para o acesso ao conhecimento – precisam do
mergulho ao submundo, ao mundo invisível, ao mundo daquilo que
é outridade ao sujeito. Bethany Hicok também aponta a semelhança
entre poeta e ribeirinho: “o poema descreve um processo e não uma
chegada, uma vida em trânsito, em fluxo; ele está preso entre dois
mundos, descobrindo seu caminho; [...] sua transformação começou
[...], mas não está completa. Seu trabalho é estudar e aprender.”1
(Hicok: 2016, p. 127)
12
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Para completar sua iniciação e ser capaz de “olhar nos olhos
dos espíritos / e reconhecer cada um”, o ribeirinho precisa de “um
espelho virgem / um que ninguém nunca olhou, / que nunca olhou
pra ninguém” (Bishop: 2012, p. 259). Na loja onde vai comprá-lo,
percebe a dificuldade, pois a cada novo espelho que tira da caixa
alguém olha por cima de seus ombros e estraga o procedimento.
Bishop, com seu humor usual, parece apontar para sua própria busca
de interação efetiva com a cultura que busca conhecer, e reconhecer
a limitação do alcance de tornar a dialética norte-sul que há nela um
apagar total das diferenças culturais, uma mistura genuína. Tampouco
ela conseguirá olhar nos olhos dos espíritos.
A preocupação com as implicações de viver em uma cultura
estranha à sua é tema recorrente na poesia de Bishop, como atestam,
por exemplo, “Mais de 2000 Ilustrações e uma Concordância
Completa”, “Crusoé na Inglaterra” e “Questões de Viagem”. É correto
assistir estranhos atuando no mais estranho palco, pergunta-se o eu
lírico de “Questões de Viagem”; é lícito submeter ao escrutínio do
olhar esta outridade se os olhos do observador enxergam através de
lentes feitas por e para outra cultura? Que observação pode advir
de tal processo? A poeta tinha restrições a “The Riverman” por
considerá-lo inautêntico, um estudo antropológico sem evidência
suficiente para apoiá-lo, e pensava que era melhor que as pessoas o
lessem como uma espécie de conto de fadas. Temia também que o
poema, construído a partir de seu próprio desconhecimento sobre a
região, pudesse promover ainda mais uma visão exotizada sobre o
país. Essa era uma preocupação recorrente: “Discutindo os planos do
livro em prosa com Ashley Brown, ela afirmou que ‘eu gostaria de
fazer o Brasil parecer menos distante e menos um objeto de fantasia
pitoresca’.” (Harrison: 1993, p. 157)
Em cartas a amigos, Bishop afirma que Lota detestara o poema.
Seus pares e seus pesquisadores, no entanto, são cativados pelos
versos curtos, de três pés, que correm na velocidade de um rio,
encantatórios e hipnóticos.

“Santarém”
Se “The Riverman” fora composto com base na visão mediada
por um etnógrafo, pela leitura de um texto, distante da forma de criação
13
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usual de Elizabeth Bishop, “Santarém” traz a experiência empírica
– ou como esta ficou registrada na memória da poeta, como ela já
antecipa nos versos de abertura: “Claro que eu posso estar lembrando
de tudo errado / depois de – quantos anos mesmo?” (Bishop: 2012, p.
373). Mas o tempo decorrido entre viagem e sua entrega em escrita
(dezoito anos separam viagem e início da escrita do poema de sua
conclusão e publicação) não tornou a experiência relatada no poema
distante ou formal; a escrita, com um tom quase de prosa, tem tons
familiares e casuais com tamanha atenção aos detalhes que o leitor
é levado para uma intimidade sinestésica com a paisagem. Em abril
de 1978, dois meses após a publicação do poema, Bishop escreve
a Jerome Mazzaro: “‘Santarém’ aconteceu, desse jeito, uma noite
real & um lugar real, e um Sr. Swan real que disse aquilo” (Bishop:
1994, p. 621); ao final da carta, declara que muitas coisas confluem
ao mesmo tempo para a criação de um poema, coisas “esquecidas
ou quase esquecidas, livros, o sonho da noite passada, experiências
do passado e do presente [...]. Os cenários, ou descrições, dos meus
poemas são quase sempre apenas simplesmente fatos – ou o mais
perto dos fatos que consigo escrever.” (ibid)
“Santarém”, publicado na The New Yorker em fevereiro de
1978, pode ser descrito como um poema de encontros, de contatos,
de misturas, o poema da confluência: “ali na confluência de dois
grandes rios, Tapajós, Amazonas, / fluindo, majestosos, silenciosos,
para o leste.” (Bishop: 2012, p. 373) Dois rios, muitos barcos, gente
embarcando, gente desembarcando; a vaca sendo levada para casar;
as freiras, em grupo, indo para uma missão; nomes ingleses e olhos
azuis trazidos no passado pelas famílias sulistas dos Estados Unidos
que, após a Guerra de Secessão para lá foram, com o intuito de manter
escravos; “os cascos dos zebus, os pés das pessoas”, todos afundando
na areia dourada, misturando seus sons de “xof, xof, xof.” (Bishop:
2012, p. 375) Um lugar de contatos cotidianos onde os atores mais
díspares se misturam no palco sem parecerem estranhos.
Michel Foucault, no ensaio “Outros espaços”, fala sobre
alguns posicionamentos físicos que podemos experimentar e que
são estabelecidos diante das relações empreendidas entre sujeito
e outros sujeitos, entre sujeito e sua finalidade em estar localizado
neste dado ponto, entre sujeito e as propriedades intrínsecas ao dado
lugar. Por exemplo, cita os posicionamentos provisórios de parada
14
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oferecidos por cafés ou cinemas, posicionamentos de repouso em
um quarto, de passagem em ruas e transportes públicos, entre outros;
alguns posicionamentos, no entanto, “têm a curiosa propriedade de
estar em relação com todos os outros posicionamentos, mas de um
tal modo que eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de
relações que se encontram por eles designadas” (Foucault: 2006, p.
414). Nesse conjunto temos as utopias, posicionamentos sem lugar
real, mas que mantêm com o espaço real da sociedade uma relação
de analogia em semelhança ou inversão que aperfeiçoa o espaço e as
relações nele desenvolvidas, e as heterotopias,
lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados
na própria instituição da sociedade, e que são espécies de
contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente
realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros
posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da
cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados
e invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os
lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. (Foucault:
2006, p. 415)

Para o filósofo francês, o barco é a heterotopia por excelência,
“pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar, que vive por si
mesmo, que é fechado sobre si” (Foucault: 2006, p. 421). No Lauro
Sodré, lugar estático em sua relação com o passageiro, em uma
imobilidade que está em movimento e trânsito em relação ao mundo
exterior, à agua que lhe serve de via, Bishop experimenta a cultura
da Amazônia como uma ruptura temporal e espacial, um lugar que
reúne pessoas das cabines de primeira classe e das redes no deck;
reúne as cores na “tarde dourada”, nos “flamboaiãs em brasa viva”,
nos rebocos azuis ou amarelos das casas de Santarém, na “areia ouroescuro” que recobre a rua, no tom azulado do pelo negro dos zebus.
Suspensa sobre as águas nesta heterotopia flutuante, Bishop quer
abolir o tempo e o espaço, ficar na confluência do encontro de dois
rios majestosos, como o eu lírico afirma nos versos que nos servem
de epígrafe. Sob a luz dourada, nesta heterotopia fluvial, no encontro
majestoso de dois rios, de forças que a linguagem não pretende
alcançar, o eu lírico quer render-se ao convite da natureza e ficar. Ali,
a vulnerabilidade da alienação cultural se apequena e dissolve.
15
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Em “Santarém”, a poeta sugere uma analogia do lugar onde
os dois rios se encontram com o Jardim do Éden, somente para
afastá-la imediatamente, colocando a experiência à margem das
descrições possíveis em um conjunto de mitos estabelecidos em dada
tradição. Assim também a incursão à cultura cartesiana, ao discurso
acadêmico, à visão acostumada a ver o mundo em termos binários
de opostos é rapidamente suspensa neste lugar que precisa de outras
epistemologias para ser entendido ou vivido:
Mesmo perante a tentação
de alguma interpretação literária
do tipo vida/morte, certo/errado, macho/fêmea
- tais conceitos se teriam resolvido, dissolvido, de imediato
naquela aquática, deslumbrante dialética. (Bishop: 2012, p. 373)

As interpretações literárias sugeridas são marcas de uma cultura
que se invalida aqui, neste lugar do outro e da confluência, assim
como também deve ser revisada a noção estabelecida do belo. Na
farmácia azul, após admirar por longo tempo o estranho objeto, o eu
lírico ganha de presente do farmacêutico uma casa de marimbondos
vazia, “pequena, delicada, de um branco fosco e limpo” (Bishop:
2012, p. 377). O apito do barco soa e, de volta a bordo, o senhor
Swan, companheiro de viagem, ex-diretor da Philips Electric, lhe
pergunta: “Que coisa feia é essa?” (ibid). O Sr. Swan descarta a
possibilidade de beleza naquilo que lhe é estranho, que lhe é outro;
seu comentário ilustra uma ideia particular de valoração e traz para
o poema a discussão acerca da apreciação estética envolvida na
relação entre culturas. O conceito de zona de contato, termo de Mary
Louise Pratt, nos é útil aqui para pensarmos os eventos onde culturas
se encontram e inevitavelmente se confrontam, trazendo à tona as
relações assimétricas de poder estabelecido e os parâmetros com os
quais a valoração é constituída. O ribeirinho quer mergulhar em outra
cultura, tornar-se o outro; o eu lírico que assiste ao movimento de
Santarém quer observar o outro despido de prévios conhecimentos
para poder alcançar a beleza que há nele, não mais compreendêlo em sua totalidade, mas vê-lo verdadeiramente, com toda a sua
diferença mantida.
O episódio da casa de marimbondos do verso final de “Santarém”
pode ser lido como uma homenagem aos tipos inesperados e
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intempestivos de beleza, algo que uma cultura dominante tende a
rejeitar. A abertura ao outro pode não ser somente uma grande fonte
de prazer, pode ser também nossa salvação, sugere Kim Fortuny
em Elizabeth Bishop: the art of travel, e o senhor Swan, fechando
o magistral “Santarém” com sua miopia, “inunda o poema com uma
luz final, oblíqua” (Fortuny: 2003, p. 106).
Por meses após a viagem, Elizabeth Bishop registrou sonhos
sobre o rio, sentia que ele a puxava de volta. Fez planos de retornar,
mas eles nunca se materializaram.

“On the Amazon”
Elizabeth Bishop publicou relativamente pouco em vida;
os estudos de sua obra passaram por uma enorme modificação no
século XXI, a partir da publicação de edições trazendo aos leitores
cartas, poemas e prosa, alguns em estágio de rascunho ou fragmento,
trabalhos de crítica a partir deste novo material disponível, assim
como novas biografias. Publicado em 2006, Edgar Allan Poe & the
Juke-Box, com edição e anotações de Alice Quinn, inclui o rascunho
de “On the Amazon”, texto ainda não traduzido para o português,
cuja primeira metade reproduzo aqui:
Down the wide river
comes the soft rain
dark, dark-silver
racing forward
on pink water – down the wide river, comes the soft rain
a heavy sigh –
a great soft sigh –
Gone again. and sudden
everywhere smudges
of rainbow and shafts
of soft sun backwards
rain over there now
crossing over
the dark blue line – the opposite bank –
and the river
erases it all
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the world, all pink,
has dissolved at last
and is going somewhere
under a rainbow, too –
the rainbow has taken shape, but the world, all pink, strange
to say
has dissolved at last –
so that is the color of the world all together –
Air was never necessary – just water
and a little sun,
and a gentle acquiescent world –
[…] (Bishop: 2007, p. 124)

O mundo em todas as suas diferenças se torna uno diante
desta visão grandiosa, cor de rosa; um mundo dissolvido nas águas
de um rio diante do qual os sujeitos também se dissolvem. “On
the Amazon” ultrapassa a discussão de outridade de “Santarém”
tornando os indivíduos e seus discursos culturais invisíveis perante
forças naturais do sublime – um mundo que se curva diante da luz
e da água; “então esta é a cor do mundo todo junto”, como um
lugar de começo e de fim, lugar originário diante do qual tudo o
mais se apaga.
Em um fim de tarde, aproximadamente no meio da viagem,
perto do ponto onde os rios Tapajós e Amazonas se encontram, o
Lauro Sodré passa por uma enorme árvore morta com mais de cem
garças brancas pousadas nos galhos cinza-prateados. A imagem
tem como pano de fundo um céu azul escuro de tempestade e
raios, realçando ainda mais o objeto estético criado pela natureza.
Bishop fica completamente tomada pela visão, como conta em
cartas: “Naquela luz elas se destacavam luminosas – brilhavam
– não – estranho, branco-prateado – na sua árvore cinza-prateado
– sobrenatural” (Millier: 1993, p. 307). O episódio ilustra a força
com que a viagem à região Amazônica marca o imaginário de uma
poeta que responde tão claramente em sua obra ao entorno, ao que
vê e descreve, à possibilidade de recriar em palavras as imagens que
registra. Retornando para seu estúdio na Casa Samambaia e tomada
pelo impacto da viagem – diz sonhar com o lugar todas as noites e
querer muito retornar–, Elizabeth Bishop começa imediatamente a
rascunhar poemas e ensaios sobre a experiência na região, dentre
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eles, um poema “autêntico, pós-Amazônia” (Marshall: 2017, p. 153).
“Santarém” e “On the Amazon” são iniciados após a viagem, mas a
experiência e as impressões deixadas não se entregam facilmente em
inteligibilidade e escrita. “Santarém” amadurece por dezoito anos,
“On the Amazon” não deixa o estágio de rascunho.
As experimentações com as palavras em “On the Amazon”,
embora se mostrem não acabadas e sem o lustre característico que
Bishop dava a seus poemas, nos dão mais dados para pensar o
impacto da Amazônia na obra da poeta e a latência de um sentimento
de confluência para completar o arco de compreensão de seu fazer
poético. Entendida somente como uma poeta da observação e da
introspecção, com grande preocupação acerca da forma de sua escrita,
Elizabeth Bishop foi considerada de perfil a-histórico e apolítico; no
entanto, muitos de seus poemas apresentam explorações ricas em
ressonâncias questionadoras, mais notadamente na maturidade de
sua carreira.
As obras de viagem e etnográficas como as que usou para seu
“The Riverman” têm raízes em um tipo de escrita que serviu para
reforçar discursos de controle colonial e manutenção de noções acerca
da outridade em relação ao etnocêntrico um; aqueles que produzem
os discursos de poder prescrevem os parâmetros através dos quais o
outro é visto. Duas décadas após o primeiro poema ambientado na
Amazônia, o eu lírico parece querer reorganizar tal discurso anterior,
consciente de sua inevitável posição, não mais desejoso de capturar
para si o conhecimento do outro, mas pleiteando a observação que
não pretenda a universalização de seus próprios parâmetros. Fecha
a tríade de poemas aqui discutidos um retorno ao mítico, mas agora
a um mítico que apaga legitimamente as diferenças ao que as torna
todas nulas diante de uma entidade (por falta de melhor palavra)
verdadeiramente maior, uma força natural sublime.
O sujeito que chega a Santos buscando “um mundo diferente,
uma vida melhor, e o imediato e definitivo entendimento de ambos”
(Bishop: 2012, p. 219) viaja para a Amazônia e lá descobre sua
resposta.
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O Deus Computador, ou a Máquina de Blake no
Desenvolvimento do Rock Pesado
Bruno de Sá Ferreira
Many of you have been waiting for sound, and we
are sorry for the silence. We needed to be alone,
without the hustle and bustle of the living. We are
uncomfortable with the world, the industry and our
place. We have been working, sluggishly, well aware
we could end up with nothing. Nonetheless we believe
we have succeeded in giving our fears some kind of
form. (…) We feel it is our most personal record to
date. Low-key, dark, and tragic. As we are.
ULVER1

Na história da música a partir dos anos 1970, o desenvolvimento
tecnológico empregado na pesquisa e construção de instrumentos
eletroacústicos e seus acessórios permitiu a criação de caixas
amplificadoras cada vez mais potentes, capazes de projetar o som
em um grau de volume cada vez maior, de forma a preencher os
grandes estádios onde os artistas se apresentavam. É possível
conjecturarmos que tal busca por uma amplificação sonora ainda
mais potente tenha sido na verdade resultante de um processo de
realimentação causado pelo êxtase barulhento do próprio público,
que chegava a “comprometer”, ou melhor, “impor-se” à performance
artística. Podemos remeter aqui a vídeos de apresentações dos
Beatles nos anos 60, onde a histeria do público era tamanha que era
quase impossível ouvirmos a banda tocar. Sendo assim, a explosão
da cena musical, demandando lugares cada vez maiores para as
apresentações, aliada a esse loop contagiante entre o artista e a
experiência catártica do público, permitiu que o rock começasse
a explorar texturas sonoras ainda mais intensas e pesadas. E isso
refletiu no âmbito lírico também.
A busca por atmosferas mais densas, aliada ao já mencionado
interesse por chocar, subverter e transgredir, deu margem a um
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gradual passeio do “exótico/exotérico” para o “macabro”. O rock
vestiu-se com roupas pretas, correntes, e maquiagem pesada,
tudo com o objetivo (de reminiscência Romântica, devo dizer) de
acentuar a individualidade. Era hora de pegar a bagagem adquirida
na expedição mental aos gurus do Oriente (como fizeram os Beats
e os Beatles) e colocá-la em choque direto com os nossos tabus do
cotidiano judaico/cristão ocidental. A religião estava em xeque, e
brincar com fogo, com tabus e dogmas era a palavra de ordem na
música popular. Um namoro com o satanismo começava a brotar
entre algumas bandas como forma de subversão máxima à Igreja,
tendo em alguns casos suas raízes fincadas nos cultos à natureza
e aos prazeres terrenos realizados por sociedades historicamente
remotas. Mas o importante é que o sedutor “Lado Negro da Força”
havia encontrado seu playground. O rock tornara-se para a música
popular o que filmes de terror são para a sétima arte. E, como nunca
antes, a mídia estaria lá para transmitir e promover, em primeira mão
e primeira página, cada gesto de provocação dos roqueiros. Nasciam
bandas batizadas como Black Sabbath (“Sabá Negro”) e Lucifer’s
Friend (“Amigo de Lúcifer”).
No âmbito da competência musical, as bandas aliaram essa
nova pressão sonora a um aprumo técnico ainda maior, com
músicas mais rápidas, instrumentação mais virtuosa, e exigindo
de seus cantores uma potência vocal que correspondesse àquela
dos instrumentos amplificados. Mesmo também usufruindo de um
sistema de microfonação mais adequado, era preciso que as vozes
dos cantores de rock atingissem notas cada vez mais agudas e que
suas projeções sonoras por si só fossem encorpadas e capazes de
preencher todo o ambiente, como os cantores líricos do século
XIX. Com isso, a música que passou a ser chamada de “hard
rock”, ou rock pesado, e mais tarde ganhou a extensão “heavy
metal” e conseguiu assim atingir um novo nível de catarse pela
exacerbação dos sentidos. Por sua vez, esse experimentalismo
sonoro permitiu um leque de abordagem intelectual ainda mais
vasto. Cada vez mais aliado a um rótulo de “música profana”,
alguns artistas desse rock pesado puderam, sem pudor algum,
tratar das temáticas sombrias e fantasiosas, e tudo mais que até
então só havia sido abordado em um nível mais discreto, velado
e criptografado.
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Bandas como Steppenwolf, Motörhead, Judas Priest, Black
Sabbath e Deep Purple consideravam-se (e em geral ainda se
consideram) como bandas de hard rock. Não se sabe ao certo a
origem do termo “heavy metal”, que passou a dominar a classificação,
principalmente a partir dos anos 80, desse tipo de música mais
alta e distorcida. Acredita-se que ele tenha surgido em virtude da
imprensa ter criado uma associação do som produzido por essas
bandas ao barulho de um maquinário industrial, ou então ao ronco
das motocicletas Harley Davidson – tão frequentemente usadas
pelos roqueiros descendentes do estilo de vida “pé na estrada” dos
Beats. Apesar de já existir a categoria de metal pesado na química e
na metalurgia há bastante tempo, William Burroughs, pioneiro dos
Beats, em seu romance de 1962 Soft Machine, foi o primeiro artista
a atribuir o termo a um estilo estético/comportamental, com seu
personagem Uranian Willy, the Heavy Metal Kid (“Willy Uraniano,
o garoto Heavy Metal”). Independentemente, é no mínimo curioso
assistir ao documentário Heavy Metal – A Headbanger’s Journey,
pois nele vemos entrevistas com artistas como Alice Cooper e
Tommy Iommi, guitarrista do Black Sabbath, que, sob um pretenso
ar de modéstia, vangloriam-se de terem sido denominados como “a
primeira banda de heavy metal”.
Estudar os elementos estéticos produzidos por esse rock pesado
é, muitas vezes, observar a subversão daqueles encontrados no
poder vigente, principalmente no âmbito político e religioso. Caso
de típico de posicionamento contra a norma vigente, principalmente
das organizações políticas, sociais e religiosas. Exemplo disso é a
história contada por Ronnie James Dio, o recentemente falecido
vocalista de bandas como Black Sabbath e Rainbow, sobre a origem
de um dos mais emblemáticos símbolos do heavy metal: o evil eye,
“horns up”, ou os famosos “chifres” feitos com gesto de mão. Dio é
um norte- americano descendente de imigrantes italianos e cresceu,
portanto, em um ambiente tradicionalmente católico. Ele relata no
documentário Heavy Metal que sempre que sua mãe encontrava
alguma pessoa ou coisa fora do normal, ela se protegia, gesticulando
o tal do evil eye, para com isso “afastar os maus espíritos”. Anos mais
tarde, Dio incorporaria a suas performances o tal gesto de esticar
para o alto os dedos indicador e mínimo, em alusão aos chifres do
diabo, já em um sentido inverso, de “assombrar os espíritos caretas”.
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Tendo em vista o contexto sociocultural acima, farei uma
associação de tais manifestações artísticas a um elemento-chave na
poética de Blake que cunharei aqui como “A Máquina”: uma das
grandes preocupações de Blake era o porvir de uma época negra,
dominada pelas máquinas que começavam rapidamente a substituir
o trabalho humano, no longo processo tecnológico e econômico que
conhecemos como Revolução Industrial. Blake rejeitava a visão
de mundo racional como sendo uma grande engrenagem perfeita
promovido por Isaac Newton, assim como o empirismo cognitivo
de John Locke. Não à toa, uma das mais poderosas imagens
produzidas por Blake é a “The Ancient of Days”, que mostra Deus
como um grande arquiteto, a arbitrariamente definir as proporções
das coisas com seu compasso, delimitando assim os contornos e as
possibilidades do mundo.
Sendo assim, o advento dos processos de mecanização da
Revolução Industrial seriam a materialização de seus piores
pesadelos. A analogia mais conhecida do poeta relativa à Máquina
encontra-se em sua canção introdutória ao épico Jerusalem, onde
temos contato com os “dark satanic mills”, ou os negros e satânicos
moinhos que assolam os pastos da Inglaterra (Blake: 1988, p. 95).
O processo de substituição da mão-de-obra humana era para Blake,
antes de tudo, causado por culpa da ênfase na racionalização
mecânica de Newton, no intelectualismo desprovido de identidade
humana, na transformação de seu Albion (figura representativa
da humanidade e condensada em sua nação) em um gigante
imbecilizado e sem vontade própria, sujeito às causalidades terrenas
arquitetadas por Urizen, o Deus arbitrário do Antigo Testamento, e
instigadas por Satanás, o Acusador da imperfeição humana. E quando
as engrenagens diabólicas e insensíveis refletem algum processo
mental, elas apenas se afiguram cinicamente no maniqueísmo que
encontramos na canção “Welcome to the Machine”, da banda de rock
progressivo-psicodélico Pink Floyd:
Welcome my son
Welcome to the Machine
Where have you been?
It’s alright we know where you’ve been
You’ve been in the pipeline, filling in time
Provided with toys and Scouting for Boys
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You bought a guitar to punish your ma
You didn’t like school
And you know you’re nobody’s fool
So welcome to the Machine
Welcome my son
Welcome to the Machine
What did you dream?
It’s alright we told you what to dream
You dreamed of a big star
He played a mean guitar
He always ate in the steak bar He loved to drive in his Jaguar
So welcome to the Machine2
(Pink Floyd: “Welcome to the Machine”)

A canção inicia-se com um crescente pulsar eletromecânico,
gerado por um sintetizador, cuja cadência estéril e opressiva nos alerta
acerca do estado vegetativo ao qual nos submetemos. A guitarra então
é dedilhada para introduzir o aspecto humano que ainda sobrevive
dentro da Máquina. As eventuais trocas de ritmo, alternando entre
compassos simples, quaternários, e compostos, ternários, apenas
enfatiza a série de tarefas sequenciais de um maquinário industrial.
Parece não haver salvação ou fuga da Máquina. Tudo o que fazemos
ou ao qual aspiramos é controlado. Os sonhos e valores burgueses
são implantados em nossa mente de acordo com a conveniência do
poder vigente que, com ironia e sarcasmo, dá-nos as boas-vindas
acerca do despertar para esse pesadelo orweliano.
A canção termina com a manipulação de um sintetizador
analógico a simular o som de uma sirene, similar àquelas usadas
para alertar a população sobre o advento de um bombardeio aéreo,
em tempos de guerra, ou igual àquelas encontradas em fábricas e
indústrias, avisando aos trabalhadores que a rotina de mais uma
estenosa jornada diária chegou ao fim. Morei por alguns anos no
bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde se localiza uma antiga
tecelaria, a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial,
fechada em 1964 e hoje transformada em supermercado. Nas ruas
ao redor da extinta fábrica, que durante a Segunda Guerra foi uma
grande produtora de uniformes militares para a Força Expedicionária
Brasileira, podemos ainda encontrar diversas construções antigas de
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caráter pequeno e simples, que funcionavam como moradia para os
seus trabalhadores. Hoje, tais construções permanecem ocupadas,
legal ou ilegalmente, por pessoas de classe média baixa, que ainda
ouvem a sirene religiosamente, às 18 horas, todo dia. Eco do passado
industrialista da região, tal sirene à noite tem seus vestígios acústicos
dissolvidos nos batuques dos tambores e no cantar da população que
à noite ocupa a quadra da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro,
território antes pertencente também à Confiança Industrial. Nada
mais natural, visto que Noel Rosa, sambista símbolo do bairro, já
havia feito referência à fábrica em sua canção “Três Apitos”:
Quando o apito da fábrica de tecidos
Vem ferir os meus ouvidos
Eu me lembro de você
Mas você anda
Sem dúvida bem zangada
E está interessada
Em fingir que não me vê
Você que atende ao apito de uma chaminé de barro
Porque não atende ao grito
Tão aflito
Da buzina do meu carro
Você no inverno
Sem meias vai pro trabalho
Não faz fé no agasalho
Nem no frio você crê
Mas você é mesmo artigo que não se imita
Quando a fábrica apita
Faz reclame de você
Nos meus olhos você lê
Que eu sofro cruelmente
Com ciúmes do gerente
Impertinente
Que dá ordens a você
(Noel Rosa: “Três Apitos”)

O trabalho exploratório nas fábricas do período pós-guerra
acabou por contribuir para o próprio desenvolvimento do rock pesado
não apenas em estética e temática, mas em sua própria tecnicalidade
e/ou limitação. Muitos dos músicos do rock eram operários,
metalúrgicos, ou simplesmente viviam em áreas industriais, e suas
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revoltas para com o seu ambiente diário se transformou em música.
Enquanto que, já nos anos 80, o grupo inglês Duran Duran conseguiu
revisitar Blake através de suas músicas, transformando a Máquina
ao redor em algo plasticamente belo com seu rock mais suave e
acessível, porém não menos contestador, outros grupos também
originários da industrial Birmingham, destruída com o pós-guerra,
como Black Sabbath e Judas Priest, não encontraram outra saída a
não ser a catarse de expurgar essa infecção através de seus piores
demônios. Rob Halford, líder do Judas Priest, relata no documentário
The Story of Metal que a poluição sonora, visual e tátil das fábricas
invadia a escola onde estudava, a entranhá-lo de tal forma que, ao lidar
com seu lado artístico, todo o heavy metal que produzia não passava
de uma regurgitação.3 E a Máquina chegou mesmo a influenciar o
destino da banda Black Sabbath da forma mais fisicamente agressiva
possível: Tony Iommi, seu guitarrista fundador, relata que, no último
dia que trabalhava como soldador, envolveu-se em um acidente que
decepou as pontas dos dedos médio e anelar de sua mão direita.
Como Iommi é canhoto e utilizava sua mão direita para passear
pelas notas do braço de sua guitarra, ele pensou inicialmente que
seu futuro como guitarrista estaria comprometido. Mas ao conhecer
um disco do guitarrista de jazz Django Reinhardt, que também havia
inutilizado dois dedos em um acidente, Iommi se sentiu estimulado
a perseverar. O resultado foi o desenvolvimento de uma nova forma
de se tocar guitarra, o power chord, acorde ou consonância de notas
feita de forma simplificada, contendo apenas duas notas, e cujo som
cru seria fundamental para a característica sonora do heavy metal.4
Mais que nunca, esse rock feito de forma agressiva e violenta
passou a colocar em pauta os prospectos negativos de uma
civilização dominada pela exploração inconsequente da força de
trabalho. Exploração essa aliada a um interesse tecnológico voltado
à utilização indiscriminada do maquinário de forma a sobrepujar e
anular os valores essenciais do indivíduo, causando em contrapartida
uma expansão no fluxo econômico dos poucos no topo do poder.
Em vista disso que encontramos uma recorrência de capas de disco
de bandas como o Judas Priest contendo criaturas monstruosas e
abominavelmente mecanizadas, em um cenário apocalíptico de
total destruição da civilização. A mesma trágica pintura, o terrível
temor da uma vitória das máquinas na luta pela sobrevivência da
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humanidade, seria oferecido por James Cameron em sua série de
filmes O Exterminador do Futuro. E tal conceito seria revisitado
anos mais tarde pelos irmãos Wachowski na trilogia Matrix.
Em 1992, com Ronnie James Dio em uma segunda e breve
passagem pela banda, o Black Sabbath lança o álbum Dehumanizer,
contendo como música de abertura “Computer God”. Explorando a
temática aqui exposta, encontramos na canção uma tecnocracia da
religião, um louvor fanático à Máquina e um rebaixamento total do
ser humano. Na apropriação e subversão dos dogmas judaico-cristãos
aqui presentes, apenas sermos os humildes pecadores tementes a
Deus não é suficiente. Somos considerados um erro da Criação, um
desvio, cuja missão da perfeita e divina Máquina é eliminar, anular.
Waiting for the revolution
Nuclear vision
Genocide
Computer as God
It’s the new religion
Program the brain
Not the heartbeat
Onward all you crystal soldiers
Touch tomorrow
Energize
Digital dreams
And you’re the next correction
Man’s a mistake
So we’ll fix it
Take a look at your own reflection
Right before your eyes
It turns to steel
There’s another side of heaven
This way
To technical paradise
Find it on the other side
When the walls fall down
Love is automatic pleasure
Virtual reality
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Terminal hate
It’s a calculation
Send in the child for connection
(Black Sabbath: “Computer God”)

Tal alegoria compreende o processo de insensibilização, de
sujeição cega do indivíduo, como sugere o hipotético mecanismo que
dá título ao álbum. As emoções que manifestamos são programações,
manipulações do sistema que, assim como na canção analisada
do Pink Floyd, são diretrizes e comandos definidos e enviados a
nossas mentes lobotomizadas, com o objetivo de transformar-nos
em ciborgues, ou marionetes futuristas. E essa forçada simbiose
está nítida no âmbito sonoro também, pois a música inicia com o
ruidoso, porém padronizado, bater de engrenagens industriais, que
se transforma então no igualmente metálico e denso som da bateria.
O gênero cyberpunk parece ter uma dívida de gratidão para com
as ideias de Blake (assim como certamente para com Frankenstein,
de Mary Shelley, e 1984, de George Orwell). Em Blade Runner, filme
de 1982, de Ridley Scott, e baseado no romance de Philip K. Dick Do
Androids Dream of Electric Sheep? (a saber, “Sonham os androides
com ovelhas elétricas?”, porém cuja tradução brasileira apropriou-se
do já traduzido título do filme, O Caçador de Androides), o androide
Roy Batty cita Blake, invertendo, talvez intencionalmente, o sentido
dos versos. Aproximando-se do clímax final da trama, Batty, o
suposto vilão, um exemplar de máquina tão perfeita que chega a ter
memórias, sonhos e em muitos casos nem mesmo sabe que não é
humano, profere “Fiery the angels fell, deep thunder roll’d/Around
their shores: indignant burning/with the fires of Orc”. A diferença
aqui é que Blake originalmente escreve em America, placa 11, “Fiery
the angels rose & as they rose deep thunder roll‟d” (Blake: 1988,
p. 55), e essa troca de “ascender” por “cair”, pode ser justificada
pela percepção curiosamente humana do replicante Batty sobre sua
inevitável extinção. Essa antevisão é confirmada instantes depois,
quando ele opta por morrer para que o humano Deckard, seu caçador,
possa ser poupado, em uma inquietante atitude que desafia a linha
tênue aqui existente entre homem e máquina: “I’ve seen things you
people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I’ve watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate.
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All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.”
Amarrando Blake e a Máquina ao heavy metal ao cyberpunk,
temos os androides sonhadores de Blade Runner reaparecendo em
“Screaming in Digital”, canção de 1986, da banda norte-americana
Queensrÿche:
I am the beat of your pulse
The computer word made flesh
We are one you and I
We are versions of the same
When you can see what I feel
Don’t turn your back on me
Or you might find that your dreams
Are only program cards
Your mind is open for me
Open for intake of all propaganda
Your eyes see now what to see
My eyes see only the programs you give me
I’ll teach you to laugh and to cry
They’re really the same you’ll see
All of the why’s in your life
Are under my control Feed me more lines
I will try to tell you all I can
Before the light you must know what lies
Behind my screams
I can’t tell you all I know
Am I the son that you’ve always been wanting?
There’s more to me than what shows
Are you my father?
The one that was promised
Hush now, I’ll give all you need to know and pre-live your
dreams for you
You’re a good boy
Freedom belongs only to those
Without video screens
For eyes and mouth
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You have no voice
To be heard my son
No one can hear when you’re Screaming in Digital
I’m not your slave
You can’t control my emotions
No Father, please let me keep learning
Can’t you see
I’m human?
Can’t you tell?
I’m not your slave
Oh Father no
Please don’t keep me from dreaming
Oh can’t someone hear?
(Queensryche: “Screaming in Digital”)

Assim como em Welcome to the Machine e em Computer God,
o maquinário cadenciado é o responsável pela roupagem sonora e
pelo ritmo da música, ao qual se sobrepõem as guitarras, percussão
e o vocal teatral de Geoff Tate, que encarna criador e criatura, em
uma total inversão de valores, pois aqui o ser humano criador é a
verdadeira máquina insensível, enquanto que o clone tecnológico
sofre em uma angústia por liberdade. Essa inversão é causada pelo
Dr. Frankenstein da canção, que representa o Sistema, a Máquina, o
homem inescrupuloso, puramente racional e mecanizado, enquanto
que nós somos as cobaias transformadas em robôs, mas cuja essência
humana que perseverou em nosso peito tenta agora se desvencilhar
dos tubos e cabos de alimentação e informação, assim como o fez o
personagem Neo, nos filmes da trilogia Matrix.
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The Caribbean Trans-Nation and the
Deterritorialization of North American Hegemonies1
Carole Boyce Davies
… and then each rock broke into its own nation
Derek Walcott’s “The Sea is History”

A

ll of the major Caribbean theorists have privileged oceans
and seas, without limiting the aquatic metaphors to the singular
theoretical Atlanticist anchoring that was rendered via the Gilroy
North Atlantic framing2. Walcott’s “The Sea is History” is one of
those theoretic/creative assertions, bringing together the movement
of the troublesome seas with Caribbean history: “Then came the
men with eyes heavy as anchors/who sank without tombs…” “Each
rock broke into its own nation” is a succinct capturing of the postindependence Caribbean and the fragmentation into island nation
states which remains or the repetition which Benitez-Rojo visualizes
into the meta-archipelago:
The Caribbean is the natural and indispensable realm of
marine currents, of waves, of folds and double-folds, of
fluidity and sinuosity. It is, in the final analysis, a culture of
the meta-archipelago: a chaos that returns, a detour without
a purpose, a continual flow of paradoxes; it is a feed-back
machine with asymmetrical workings, like the sea, the wind,
the clouds, the uncanny novel, the food chain…

Glissant had called, the “archipelagization” and deportation
of the Africans3 as a reality, but a precious one. And this for him
is what gives us “multiplicity.” This “multiplicity comes from
those somewhat secret, somewhat unknown places that overturn in
themselves what’s being created in the world, the world’s passage,
and which resonate unbeknownst to those who inhabit the great
continental land masses of power and force.” J. Michael Dash in
“Libre sous la mer – Submarine Identities in the Work of Kamau
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Brathwaite and Edouard Glissant”4 puts the two in conversation
in the shaping of an archipelagic discourse even though their
approaches vary. That Brathwaite had theorized that the “unity is
submarine”5 would be picked up again with a difference by Glissant
in his Poetics of Relation. But perhaps Dash was too much bent on
constructing Glissant as the meta-theorist and Kamau as the writer
and seemed therefore to present a certain closure of hardened
positions for Brathwaite. But he does this without the benefit of
tidalectics which is another creative-theoretical framework waiting
to be fully refigured in thinking through the Caribbean trans-nation,
not so much as fragmented archipelagoes but in terms of movement.
According to Elaine Savory, tidalectics (italicized) can be
expressed (or as Brathwaite would put it, xpressed) as the ways in
which ideas flow together and separate like the edges of waves on a
coral beach. They weave together, reshape, separate, flow back, and
come forward again. This is more accurate as an image of Caribbean
intellectual traditions as flow than are such Euro-American models
as dialectics, which demand oppositional analyses in order to come
to a synthesis, on which tidalectics (italicized) is an obvious play6.
Thus, along with Kamau Brathwaite’s “tidalectics” which defines
seas as sites of permanent circulation is Ngugi wa Thiong’o’s allied
formulation he calls “Globalectics” which describes his method of
reading and thinking globally, approaching any text from whatever
time or place, the better to make it yield its maximum to be human.
It is to read a text with the eyes of the world, to see the world with
the eyes of the text.
Tidalectics is a discursive category which in Torres-Saillant’s
terms promises to account for the uncanny, for trauma, and stasis,
for hope and catastrophe in the archipelago. We see thereby a
continuum perhaps with Wilson Harris’s eclipsed selves which move
nevertheless beyond fragmentation. While Benitez-Rojo’s similarly
in The Repeating Island7 describes the movement of the seas as
fundamental to defining Caribbean identity, his emphasis on rhythm
and performance at times does not detail the painfulness of these
movements. Thus, Edwidge Danticat responds with “Children of
the Sea” which provides a creative counter voice to the theoretical
Benitez-Rojo, capturing the separation, pain, loss and impending
doom for those who take on the sea as precarious escape.
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Wilson Harris’s “schizophrenic seas” which appears in his classic
collection of essays, The Womb of Space8 placed in conversation with
these writers then provides an additional approach to understanding
the conflicted nature of Caribbean-American locations. Schizophrenic
seas, as framed by Harris, captures the sometimes frenetic nature
of the Atlantic and identifies its Caribbean intersections as places
of multiple currents and movements from hurricane trade winds to
middle passage epistemologies and expresses therefore the motions
of the oceans, as some would define them, and the ways that those
movements and journeys have an impact on how the transnational
is identified9. All conclude then that the sea is both destructive and
generative; a conduit of migration but also conquest; a space of
bounty but also loss, separation and reconnection.
Transnationalism and diaspora have become loaded terms,
the first initially signifying the movement of capital across nations
but now also reflecting a series of movements including culture
and a series of socio-economic and political practices; the second
capturing both the communities and locations recreated following
migration – voluntary, forced, induced as well as the larger imagined
community with emotional and historical origins elsewhere10. Global
migratory processes have ushered in new identities, as they create
parallel histories. These ongoing migrations consistently create new
identities as their actors struggle to hold on to older ones.
Migration Studies reveal that none of these flows of people which
create diasporas are accidental but are all related to larger forces like
enslavement which created the initial transatlantic, transpacific and
Indian Ocean traffic and which also created the conditions for Europe
and America’s capitalist expansion, colonialism and neo-colonialism
and underdevelopment. Immigration legislation in actuality creates
the push and pull of transnational labor and migration flows. But
we see, as well, the intellectual, cultural and political linkages and a
basic human desire for movement but also for reconnection.
Lara Putnam Radical Moves11, for example, documents global
migratory processes continued throughout the 20th century to create
new identities and parallel histories. These identities – sexual,
religious, ethnic, class, gender operate tectonically. Putnam’s
definition of a circum-Caribbean migratory sphere advances beyond
Knight and Palmer’s definition in their regional overview of “The
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Caribbean”12 as largely a geographical region and therefore amplifies
the larger definition of the Caribbean. What she defines then as the
“circum-Caribbean migratory sphere” is the migratory destinations
and returns, in and around the Caribbean, island to island, island to
continental locations and the residential locations which began to be
created in places like Harlem.
So, if we attempt a definition of the Caribbean trans-nation
we are clear that it owes its construction to the Caribbean Seas as
much as it does to the Atlantic. Harris is useful again conceptually to
think through this Caribbean trans-nation as in the same articulation
he describes a pre-Columbian bridge of myth that runs through the
Americas and provides in his words, an unconscious synchronicity
in the womb of cultural space. Thereby we have Harris’s larger
understanding of American literatures and cultures. Thus, in this
reasoning, the Caribbean trans-nation also moves through the
continental Americas.
Bill Aschroft provides a definition of the trans-nation as follows:
If we think of the ‘transnation’ extending beyond the
geographical, political, administrative and even imaginative
boundaries of the state, both within and beyond the
boundaries of the nation, we discover it as a space in which
those boundaries are disrupted, in which national and cultural
affiliations are superseded, in which binaries of centre and
periphery, national self and other are dissolved (p. 73)13.

The Caribbean trans-nation then is also an imagined, politically
advanced community which incorporates the pre independence
desire for and claims of a Caribbean nation, and the actual current
migrations which have created Caribbean communities -- island,
continental, and diasporic. Goulbourne’s definition of the transnation as maintained outside of borders, economically and via
migrations also applies.
The logic of deterritorialization of space presupposes a different
spatiality outside of received geographies and state sovereignties, the
latter already disrupted via U.S. imperialism and drug trafficking.
Deterritorialization of space has to assume an aquatic version that
can be applied here if we are talking about seas. For Deleuze and
Guattari, deterritorialization refers to moving beyond boundaries to a
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space where all shapes are shapeless and meanings meaningless…for
the benefit of a uniformed matter, of deterritorialized fluxes14.
Thus, the Caribbean trans-nation has to be understood as well
as a set of imagined trans-nationalities that pull tidalectically15.
They move in different directions but allow for a series of returns to
unsettled boundaries, redefined sea-scapes and land-scapes definitely
given the nature of island instability and the effects of environmental
turns, creating a Caribbean-trans nation that also in my reading
redefines Caribbean space16.
The artists, the writers, the singers already live the Caribbean
trans nation, articulated, at the level of imagination but also in
Harris’s terms via the “unfinished genesis of the imagination”
and desire. Bodies of work already describe the Caribbean transnation, deterritorialized from unitary island geographies and the
dominant United States imperialism and reterritorialized as a larger
international cultural-spatial network of operations.
This is how the land surveyor who was Harris in his initial
career would have understood the Guianas which provided him with
the language of the aquatic metaphors he would later use.
Viewed from outer space, the region called the Guianas is
a gatherer of vast river systems in an area comparable in
size to Western Europe. Guiana is an Amerindian word
meaning ‘’land of many waters’: interior rivers, coastal
rivers, tributaries and the unexpected straight lines of coastal
irrigation. Complex water systems originate in the steep, flattopped mountains of the interior, descend through ferocious
drops (cataracts, waterfalls) into savannah before sloping
gracefully to a coastal belt with the Atlantic (Bundy: p. 18).

Derek Walcott’s articulation of the temporal/spatial Caribbean
in his “The Sea is History”17 poem used epigraphically above, takes
him closer to Harris’s usage of the term in terms of the geography
of the sea as a conduit and repository for Caribbean histories. Like
Benitez-Rojo’s18 historico-economic sea articulated much later,
Walcott offers a socio-historical sea. Benitez-Rojo, we know, was
concerned with the geography of the Caribbean which lends itself
to repetitions with an additional focus on the “peoples of the sea”
and their cultural and social reproductions by way of performance
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and rhythm, the two concepts that orient for him consistently. Thus,
Atlantic and Caribbean intersections as places of multiple currents
and movements from hurricane trade winds to middle passage
epistemologies and expresses therefore the motions of the oceans,
as some would define them, and the ways that those movements and
journeys have an impact on how the transnational is identified19.
So, if we attempt a definition of the Caribbean trans-nation
we are clear that it owes its construction to the Caribbean Seas as
much as it does to the Atlantic. Harris is useful again conceptually to
think through this Caribbean trans-nation as in the same articulation
he describes a pre-Columbian bridge of myth that runs through the
Americas and provides in his words, an unconscious synchronicity
in the womb of cultural space. Thereby we have Harris’s larger
understanding of American literatures and cultures. Thus, in this
reasoning, the Caribbean trans-nation also moves through the
continental Americas.
Bill Aschroft provides a definition of the trans-nation as follows:
If we think of the ‘transnation’ extending beyond the
geographical, political, administrative and even imaginative
boundaries of the state, both within and beyond the
boundaries of the nation, we discover it as a space in which
those boundaries are disrupted, in which national and cultural
affiliations are superseded, in which binaries of centre and
periphery, national self and other are dissolved (p. 73).20

Having initially critiqued the definition of the post-colonial in
The Empire Writes Back 21 as too overarching, I find his “transnation”
a more usable category which allows him/us to move beyond the
“post-colony” (Achille Mbembe’s wording) 22. While he still uses
a limited definition of diaspora as defined by “absence and loss,”
he wants to suggest that it “pivots on a critique of the nation, and
a utopian projection beyond the tyranny of national identity. The
trans-nation, unlike the post-colony nevertheless acknowledges that
people live in nations and when they move, move within and beyond
nations, sometimes without privilege and without hope” (p. 13).
He goes to say that the “transnation is not just diaspora, but the
outside of the state that begins within the nation – the potential for all
subjects to live beyond the metaphoric boundaries of the nation state”
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(p. 17). While the ‘trans-nation’ still turns on the logic of nation,
as the “post-colonial” incorporates the “colonial,” it is an improved
category for me largely because it works laterally via the prefix trans
as opposed to “post ness” or “after ness.”
We can define a Caribbean trans-nation here for though it is
similarly a utopian category, it yet assumes the “Caribbean nation,”
though constantly deferred politically, but which Caribbean people
live nonetheless, particularly in culture. Here Benitez-Rojo’s
“cultural sea without boundaries” (p. 270) provides some of that
language. His fullest assessment is that the Caribbean gave birth to
a certain larger Atlantic discourse, which included a kind of graphic
raping by Europe which led to the Western capitalist accumulation
that fueled the Industrial Revolution (p. 5):
In short, how do we establish that the Caribbean is an
important historico-economic sea and, further, a cultural
meta-archipelago without center and without limits, a chaos
within which there is an island that proliferates endlessly,
each copy a different one… (p. 9)

The Caribbean trans-nation can also be seen as a more
contemporary version of the “Caribbean nation” which the preindependence Caribbean nationalists had imagined as a way of
integrating the Caribbean. But it is simultaneously a larger concept,
capacious enough to incorporate the Caribbean diaspora.
An earlier conceptualizing of Caribbean transnationalism in the
Social Science literature provides an additional contour as we shape
a definition of the Caribbean trans-nation. Goulbourne’s (2002)
argument was that the concept of transnationalism has to be unpacked
to identify a ‘popular transnationalism’ which involves groups of
ordinary people who engage in transnational experiences ushered
in by migration as they create and maintain links across nationstates. Much of this movement has been ushered in by economic
transnationalism which has undermined the sovereignty of nationstates as economic activities, banking, markets and their related
structures demand a set of actions which may be in direct conflict
with or enhance local interests. At the political level, developments
necessitating “regional integration” produce unions like CARICOM,
which sometimes transcend but can also advance individual nation39
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state decisions. They demand a set of actions and activities such as
freedom of movement, across nation-state borders. 23 (p. 6-7)
So, we arrive at a Caribbean trans-nation – an economic and
popular (let us say social and cultural) discursive category but also an
assemblage of people, the products of arrival from a variety of other
world locations, seasoned in the Caribbean but now occupying places
inside and outside of official Caribbean nation-state boundaries.
My deliberate return to Wilson Harris to talk about the
Caribbean trans-nation can be made explicit for a few reasons. The
most obvious of these is geography -- “Guiana-land of waters.” But
it is intellectual as well because, conceptually, the theorizing of the
post-colonial tended to take the place of the intellectual arguments
and contributions of theorists like Harris who had spent many years
studying the Caribbean experience in global context. So, while
defining a post-colonial it seems was a necessary step to talk about
what happened in the wake of coloniality, for scholars like Sylvia
Wynter, the debates between Caribbean indigeneity and creolity and
even creolization got relocated to another framing which privileged
European theoretical meanings, especially those arising out of
the plantation. This returns us to the resumption of an interrupted
decolonial debate which Latin American scholars of the coloniality
of power like Kelvin Santiago, Annibal Quijano, Walter Mignolo,
and Junot Diaz24 have since re-popularized.
Thirdly, given the heavy association of Paul Gilroy with the
theorizing of the “Black Atlantic,” I found it useful to begin with perhaps
his most fundamental omission, the “mother text” as I have called it.
In an earlier essay on his Against Race subtitled “or the Politics of Self
Ethnography,” I felt it critical, to reference the evacuated “mother text”
the writer Beryl Gilroy also born in Guyana. Here the reference is not
so much to the person as to the symbolic absence of the meaning of
Guyana in his theoretical assertion. Like Wilson Harris, Beryl Gilroy
was also an inheritor of both the Amerindian and African legacies
which gave her a creative life of rich engagement with what that meant
but also how it was translated in diaspora. Thus, in an earlier essay
specifically on this question, I wrote:
The absent mother is telling in this case as for most black British
intellectuals, one has to locate Beryl Gilroy within a generation
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of Caribbean creative thinkers who worked out of the London
space from the 1950’s onwards but who also engaged or came
from Guyana (Salkey, Wynter, Carew, the Huntleys of Bogle
L’ouverture publications, Walter Rodney, John La Rose, the
New Beacon Books, Claudia Jones, Ricky Cambridge and
subsequent generations). The erasure of Beryl Gilroy then is
a simultaneous erasure or ignorance of the entire spectrum of
Afro-Caribbean scholarship and creativity and activism.

While there is a sprinkling of references to the Caribbean and a
mention of C.L.R James, from time to time, what disappeared from
Gilroy’s “Black Atlantic” framing is precisely the Caribbean, Central
and South America. Paul Gilroy is obviously aware of this as in his
introduction he says: “There are also many obvious omissions. I have
said virtually nothing about the lives, theories, and political activities
of Franz Fanon and C.L.R. James, the two best known black Atlantic
thinkers (xi).” 25
So thereby my deliberate reclaiming of the Wilson Harris
Caribbean trans-nation as one which began a process of “remapping
the Black Atlantic” to include, not exclude the Caribbean.
Additionally, Wilson Harris was/is one of the early theorists of the
Caribbean, a scholar and writer, born in Guyana, the South American/
Caribbean country which is also a place in which myth and history of
African and indigenous peoples collide, collaborate or conflict with
European derived mythologies, but also where the Caribbean transnation moves from the islands to the South American component of
the continent deliberately. Harris instead wanted alternative readings
of events, an asymmetry that was not just framed as the more
symmetrical North America and Europe but one which accounts for
the asymmetry which is brought forward once Latin America and the
Caribbean are placed in the analytical framework.
Harris talks as well of masquerading features where the bridge
arches into the Caribbean and moves into South America. Like Toni
Morrison in Playing in the Dark, he sees, and is well versed in, a series
of underlying New World mythic structures in American literatures
(broadly defined for these purposes) which have to be excavated and
to which meaning has to be attached. The meaning of new world
mythologies especially as provided by indigenous peoples is what he
calls Carnival twinships:
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Carnival ambiguities and ambivalences arise within the arts,
which require an unraveling of perspectives and of blocked
dialogues between cultures, so that the mystery of freedom
may be born and re-born and born again and again within
terrifying closure or circumstance that threatens to consume
all (p. 26).

Harris wants above all a “cross-cultural carnival” to operate
for us imaginatively, without premature closure. Thus, there are four
features which seem to mark his initial inquiry – the schizophrenic
sea, the idea of Caribbean/American space, the cross-cultural
carnival, and the grounding in indigenous mythologies.
To provide a more contemporaneous reading of Guyana as
that liminal place between the Caribbean and Latin America as is
Brazil, is a recent return to Guyana as a source of myth and race in
the Americas is Shona Jackson’s Creole Indigeneity. Between Myth
and Nation in the Caribbean26 which makes a claim to advance
Sylvia Wynter’s call for a reconfigured framework for understanding
how contemporary structures of humanity render us in an alwaysalready interpellated set of identitarian positions. To do this, Jackson
examines how Africans and Indians established their belonging in the
Caribbean landscape within structures already created by aboriginal
mythologies. Thus “metaphysical belonging” for her which she
brackets as indigeneity and creole/postcolonial nationality become
intertwined. On the one hand then is the displacement of indigenous
peoples which led to the drawing of a colonial map which then set
the stage for the creation of new nationalities. For her, both of these
exist in a relationship which defines Caribbean modernity. The
intertwining/liminality of indigeneity and creolization then is where
she places her own emphasis.
One has in this process the contemporary re-mythologizing of
the Caribbean using an older framework. Going back to Wynter and
the debates between indigeneity and creolization which appear in her
1972 articles on this subject27, allows us to rework and update an
unfinished argument on these two theoretical possibilities. Limiting
analyses to Guyana, the same space out of which Wilson Harris
theorized, we can assert that Guyana’s location in South America,
because it borders both Latin American and Francophone Caribbean,
and is one of the Caribbean locations where Amerindians still have an
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active presence makes it a rich site for political and intellectual work
as we witness with historian and intellectual/activist Walter Rodney
in political and historical analyses and Wilson Harris in literature/
literary theorizing.
The analytical tendency to privilege the Atlantic, or rather the
Anglo-European Atlantic, indeed the North American branch of the
African diaspora allowed African scholars like Gikandi, Zeleza,
Echeruo to mount a solid response to this formation of modernity i.e.,
how the idea of modernity got detached from Africa and reattached
solely to Europe and was continued as the erasure of Africa from this
Black Atlantic28.
A series of other intellectual readings provide comparative
assessments of other locations through which one can read similar
attempts to read the colonial separations of prior connected locations
into discreet colonial island territories. Epeli Hau’ofa “Our Sea of
Islands” provides one reading of the Pacific in which “(N)ineteenth
century imperialism erected boundaries that led to the contraction of
Oceania, transforming a once boundless world into the Pacific islands
states and territories that we know today (10).” 29 Francois Verges’s
“Writing on Water: Peripheries, Flows, Capital, and Struggles in the
Indian Ocean”30 does something similar for the Indian Ocean as she
examines how the Indian Ocean remains absent in transnational.
The Caribbean trans-nation then has the potential of destabilizing
North American colonial and imperial hegemonies. Recent
developments like the Africa-Caribbean summit (2021) allows the
consideration of other geographies outside of current structures of
erasure and subordination. Here Benitez-Rojo’s “cultural sea without
boundaries” (270) provides some of that language. His fullest
assessment is that the Caribbean gave birth to a certain larger Atlantic
discourse, which included a kind of graphic raping by Europe which
led to the Western capitalist accumulation that fueled the Industrial
Revolution (p. 5).
Wilson Harris wanted above all a “cross-cultural carnival”
to operate for us imaginatively, without premature closure. Thus,
there are four features which seem to mark his initial inquiry – the
schizophrenic sea, the idea of Caribbean/American space, the crosscultural carnival, and the grounding in indigenous mythologies.
Still, we cand define and anticipate a Caribbean trans-nation here
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for though it is similarly a utopian category, it yet assumes the
“Caribbean nation,” and therefore also assumes a different spatiality
as indicated in Caribbean Spaces (2013) though constantly deferred
politically, but which Caribbean people live nonetheless, particularly
in culture as in assumed physical movement across imposed nationstate boundaries.
Notes
1

A version of this paper was initially presented at the 2013 Callaloo
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Of Wounds and Wounding: Finding Virginia Woolf’s
“Pattern” Behind the “Cotton Wool” in Conversation
with Judith Butler and Adriana Cavarero1
Davi Pinho
If I were painting myself I should have to find
some — rod, shall I say — something that would
stand for the conception. It proves that one’s life
is not confined to one’s body and what one says
and does; one is living all the time in relation to
certain background rods or conceptions. Mine
is that there is a pattern hid behind the cotton
wool. And this conception affects me every day.
Virginia Woolf, “A Sketch of the Past”

Reading

another unfinished work of modernism, Robert
Musil’s The Man Without Qualities, Geoff Gilbert construes that
modernist writing is charged with project, revealing a “conscious
utopianism” that is operated by an oscillation between a sense of
reality and a sense of possibility (2004, p. xii). In his revision of
Georg Lukács2, who infamously accused modernism of partaking
in the liberal ideology of the individual as a self-sufficient subject,
Gilbert reads the sense of possibility of modernist writing as “a way
of living and writing in relation to a prospect that does not obey the
laws of the world”, but which is grounded on this very world (Gilbert:
2004, pp. xi-xii). Jane Goldman (2004) and Michael Whitworth
(2010) concur, especially when they argue that modernism can only
be understood as diverse and contradictory critiques of modernity
and its myths of progress, universal ideas of the self and of truth. This
modernist impulse to reimagine and reorganise our embodied and
socially-embedded experiences in times of extreme precarity marks
Judith Butler’s last works, as Madelyn Detloff (2016), Benjamin
Hagen (2017), J. Ashley Forster (2018), and Elizabeth Outka (2020)
have recently suggested by reading Butler’s post-9/11 works with
Woolf. And indeed, in her latest monograph, 2020’s The Force of
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Nonviolence: An Ethico-political Bind, Butler defends her position
much in the same way many modernist scholars have striven to
deconstruct Lukács’s legacy, especially by producing “a critique of
what counts as reality” and by affirming “the power and necessity
of counter-realism in times like these” (Butler: 2020, p. 10). To her
detractors, Butler parries: “many people say that arguing for nonviolence is unrealistic, but perhaps they are too enamored with
reality” (2020, p. 64).
Writing the counter-factual much like modernist predecessors,
Butler does not refrain from making her point that non-violence must
be an ethico-political bind among citizens who “have no country”,
to borrow from Woolf’s formulation of her outsider status in Three
Guineas (1938), whose relation to other human beings and other
ecosystems needs to be constructed from a radically equal metrics
of grievability, and who forgo the founding myths of modernity that
erase our constitutive vulnerability. Butler invites us to reframe the
liberal myths that would have us believe that “we emerge into this
social and political world from a state of nature” (2020, p. 30), as
in the Hobbesian “phantasy” which phantasmagorically informs
our notion of the individual. In the Hobbesian fiction of the state of
nature and the subsequent scene of the social contract, Butler points
out the problematic appearance of the sovereign subject who will
cede his power to a sovereign overlord in order to protect his own
life already as “a man and he is an adult and he is on his own, selfsufficient” (Butler: 2020, p. 36). This powerful and pervasive fiction
erases the fact that we are born dependent on the care of others, that
we are given to that other who, before we can look at the mirror and
say “this is me”, points at our reflection and says “this is you”. In that
sense, Butler’s ethico-political bind of non-violence requires first
that we reframe the original scene of the modern subject, no longer
gendered as a man and independent as an adult, but interdependent,
for if life is to go on on this planet, Butler says, we must rely on
“social and material structures and on the environment, for the latter,
too, makes life possible” (2020, p. 41). In this sense, vulnerability
is not a “subjective state, but rather (…) a feature of our shared or
interdependent lives” (Butler: 2020, p. 45). And in this sense too,
“the embodied subject is defined (…) by its lack of self-suffiency”
(Butler: 2020, p. 51).
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Virginia Woolf’s unfinished works are marked by the extreme
vulnerability in which she found herself as WWII broke out. Between
the Acts, posthumously published in 1941, and what would have
possibly been her “common history book” Reading at Random or
Turning the Page, as Brenda R. Silver (1979) annotates, are marked
by this awareness of a shared precariousness and, at the same time, by
the modernist sense of possibility that she finds in art: that impulse to
create temporary wholes from fragments, especially when she feels
she has no future, as she formulates in a letter to Ethel Smyth on 1
March 1941.3 In this sense, these works also offer a critique of modern
myths of the self-sufficient individual written in the scene of war as
a traumatic collective event. Bringing Woolf into a contemporary
conversation with Butler and Adriana Cavarero, this paper will turn
to “A Sketch of the Past”, Woolf’s unfinished autobiographical essay
written between 18 April 1939 and 17 November 1940, which is
also haunted first by the impending war and then by the raids and
the feeling of imminent destruction, of having no future. After all,
if Woolf’s essay exposes her moment of extreme vulnerability, it
also marks her attempt to write what Elisa Kay Sparks considers her
“phenomenological blooming”4: Woolf’s coming to consciousness of
the interdependent ecosystem at the heart of what she risked calling a
philosophy of her own.
From the first section of “Sketch”, Woolf’s memoir frames
herself already as being given to an other: Julia Stephen, her mother,
on whose lap she sits “either in a train or in an omnibus” (Woolf:
1976, p. 64), as she puts it. Already in the recollection of this first
memory, Woolf lets the curtain fall and reveals the scene of writing,
for, instead of looking for a supposed truth of the fact (was it a train
or an omnibus? which way was it headed?), she makes fiction her
tool for sewing an account of herself as a woman and as a writer.
Even if, in this early memory, they “were more probably” going back
to London, as Woolf says (1976, p. 64), she redirects the memory so
as to take us on a ride to St Ives. As Flávia Trocoli articulates while
reading Hélène Cixous, such a fictional intervention may be read as a
writer’s strategy for insisting on the I, dethroning the I, and returning
to literature (Trocoli: 2020, p. 190)5. And indeed, Woolf’s strategy is
“more convenient artistically” (Woolf: 1976, p. 64), as she reveals,
for it is in St Ives, at Talland House, that we find the young Virginia
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Stephen given or vulnerable to others than her mother: her constitutive
memory finds herself as a child lying helpless and susceptible to the
sound of the waves, of the acorn across the floor and to the colours
of the moving sun (Woolf: 1976, pp. 64-65). Woolf’s becoming is
narrated from this point onwards from her position of vulnerability
in her encounter with others.
I use the adjective vulnerable to qualify Woolf’s earliest memories
following what the Italian philosopher Adriana Cavarero proposes:
“there is not (…) anything necessary about the vulnus ([Latin for]
wound) embedded in the term ‘vulnerable’, only the potential for a
wound to occur at any time, in contingent circumstances” (Cavarero:
2009, p. 30). The condition of vulnerability, as Cavarero affirms, is
“wounding and caring” (2009, p. 20). In her account of herself, Woolf
will, in this sense, give emphasis to her vulnerability to the sound, the
sight, and the touch in her encounters with the outside, being at times
cared for and at times wounded in these encounters. This frame and
focus may reveal Woolf’s understanding that before we become who
we are at a certain moment in time, we are given to others, which
allows her to give an account of herself as interdependent with the
human and the nonhuman ecosystems she inhabits. Framing scenes
of her earlier selves as a child lying in the nursery, or as a sexuallyabused young girl, or as a teenager who had to face the death of
those two women, mother and sister, who upheld “the panoply of
life” and somehow protected her from the violence of that “great
patriarchal machine” against which, in her early womanhood, she
would forge a “close conspiracy” with the other Stephen “explorer
and revolutionist” (Woolf: 1976, p. 147), as she qualifies her sister
Vanessa, Woolf’s writing makes both any living being’s intrinsic
precariousness, evinced by her outside encounters as a child, and her
gender precarity, as a woman in a world of men, the basis for what
she risks calling a philosophy of her own.
I do not mean to say that Woolf describes herself as a victim in
these encounters, but rather that she shows that any account of life
that does not realise its own vulnerability is illusory, for to give an
account of oneself, to borrow from Butler again, one must ask who
the other of oneself is and strive to give that account first, charting the
precarity among us and mourning one another’s lives while we are
still living. Adriana Cavarero distinguishes vulnerability, understood
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as what allows for “an ontology of linkage and dependence”
(Cavarero: 2009, p. 21), from “helplessness”, a radical status of
bodily vulnerability best exemplified by the newborn (2009, p.
21). While vulnerability is the condition of life in any ecosystem,
“helplessness” is circumstantial (Cavarero: 2009, p. 31). Cavarero
affirms that, “although the scene of infancy makes them coincide,
‘vulnerable’ and ‘helpless’ are not synonymous” (2009, p. 30), and,
in that sense,
infancy is not a circumstance but a condition, the essential
mode in which the human being comes into the world and,
for a certain period, inhabits it. Infancy is precisely the
span of time, never exactly calculable and in some cases
interminable, in which vulnerability and helplessness are
completely conjoined. Only subsequently do they split apart.
Though she remains vulnerable as long as she lives, from the
first to the last day of her singular existence, an adult falls
back into defenselessness only in certain circumstances.
(Cavarero: 2009, p. 31)

In a way, what Woolf does in “Sketch” is to give an account of
herself as continuously informed by the degrees of vulnerability of
her other earlier selves, without always rendering this vulnerability
as defencelessness. The sense of being a writer in potentia always
gave the young Virginia Stephen the power to subvert the position
of the defenceless victim at the same time that she adopted this
“outsider’s feeling”, as she phrases it (Woolf: 1976, p. 152), as
a mode of appraising those scenes in which she found herself
most vulnerable. As she recollects the humiliation of standing
unpartnered in one of the society parties her half-brother George
Duckworth insisted that she attended, she affirms: “I recall that
the good friend who is with me still upheld me; that sense of the
spectacle, the dispassionate separate sense that I am seeing what
will be useful later; I could even find the words for the scene as I
stood there” (Woolf: 1976, pp. 155-156). What’s more, Woolf’s very
notion of the scene is inextricably intertwined with this intrinsic
vulnerability if we bear in mind that, while summing up the scenes
of St Ives, she tries to explain the many “other than human voices
[that] are always at work on us”, a “third voice” that makes the
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body respond in its entirety (Woolf: 1976, p. 133). To explain this
vulnerability, she gives us the image of “a porous vessel afloat
on sensation”, which becomes a vessel afloat upon quiet waters
in the following section of her memoir, as she describes those 7
unhappy years (1897-1904) between half-sister Stella Duckworth’s
and father Leslie Stephen’s deaths (Woolf: 1976, pp. 136-143). It is
relevant that Woolf resumes the image of the writer (and ourselves)
as cracked vessels, susceptible to being flooded (1976, p. 142), for
it patently marks that Woolf understands writing as opening oneself
up to the vulnerability which, on the one hand, characterises any
living being and which, on the other, is at stake in any encounter
and must, in this sense, be accounted for.
I would like to redirect the discussion of these scenes that I
elsewhere describe as bearing witness to human crisis6 as bearing
witness instead to the precariousness of life itself. “We are sealed
vessels afloat upon what it is convenient to call reality”, Woolf says:
“at some moments, without a reason, without an effort, the sealing
matter cracks; in floods reality; that is a scene” (1976, p. 142). Woolf’s
subsequent question, “Is this liability of mine to scene receiving the
origin of my writing impulse?”, reveals that writing means reframing
vulnerability as the original scene, both in the sense of an arché of the
interdependent self and in the sense that it is this vulnerability that
gives form to new possibilities in writing. So writing the possible,
and writing a possible version of her self in this case, means bearing
witness and honouring this constitutive vulnerability.
Writers receive the shock of these waters in their moments of
being (Woolf: 1976, pp. 70–73), moments of extreme awareness
of the world, and, as Madelyn Detloff puts it, “consciousness is
not without its perils” (2016, p. 51). To receive these moments
one must welcome “the flood” — since, in Woolf’s metaphorical
complex, one is flooded by or sinks into reality. To think of reality as
the sea that breaks and floods our intact presence is a commanding
metaphor in “Sketch”. Woolf writes the “sealed vessels” section on
11 October 1940. And as Hermione Lee annotates, by 2 November
this metaphorical complex would match “what [she] could see out of
her window”, since a bomb had “exploded in the river bank, the bank
gave way, there was a very high tide and gale, and the river burst its
bank” (Lee: 1999, p. 735), hence flooding Rodmell.
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What hides this vulnerability that critical moments such as a
World War or an epidemiological tragedy like the influenza or the
coronavirus pandemics amplify is the “cotton wool” of daily life. The
“nondescript cotton wool” (Woolf: 1976, p. 70) is in many ways a
metaphor for the body that is unaware of its material vulnerability as
a living entity in a constitutively vulnerable ecosystem. After all, it is
the image Woolf employs in order to describe the actions we perform
heedlessly, with no real appraisal of reality, hence naturalising the
social fabric as if it were independent of our making and unmaking
(Woolf: 1976, p. 70-72). “This cotton wool, this non-being” (1976, p.
71), phrased thus interchangeably by Woolf, becomes a metaphor for
the embodied reproductions of the automatic ceremonies of social
and family life, which, if unchecked by a moment of being, makes
the lives of others less grievable than mine, and thus more vulnerable
than mine, for moments of non-being seem to jettison the recognition
of the self as interdependent.
The “sudden violent shock” (Woolf: 1976, p. 71) operated
by moments of being reveals our vulnerability, woundability and
dependence on others within these scenes. Metaphorically, they
come as if by the removal of the protection of cotton wool, thus
revealing the pattern that cuts across our differences as a contingent
wound, or rather, revealing our mutual woundability as an ethical
imperative to nurse the other’s potential wound. Woolf’s image of
“the sledge-hammer force” of the “blow” of these moments of being
reinforce this metaphorical complex of being aware of a common
woundable life – and she can only blunt the “blow”, or, I’d propose
in conversation with Butler and Cavarero, mourn this woundable
life, by writing (Woolf: 1976, p. 72). Thus, her metaphorical
complex culminates in what Woolf feels from the outset of her
memoir that she “might call a philosophy”: “that behind the cotton
wool is hidden a pattern; that we – I mean all human beings – are
connected with this; that the whole world is a work of art; that we
are parts of the work of art” (Woolf: 1976, p. 72, emphasis added).
Raw cotton, also known as cotton wool, is one of the most common
resources used to nurse wounds in times of war. If Woolf’s pattern
lies behind this cotton wool of automatic living, I believe there
is a lot to be gained if we read this pattern as a shared wounded,
woundable and wounding life. For it is there, in the wound, that
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the heterogeneously unequal parts of this world might find some
common ground.
Through her description of these moments of being, Woolf
establishes her ontology of linkage and interdependence, one that
requires exposing the contingent wound behind this cotton wool
that, instead of protecting, perhaps merely disguises this very
woundability. To conclude on our present as a shared platform of
sorts, I can only say that perhaps there is an ethical poetics to be
learnt when Woolf strives to give an account of her life in times of
extreme precarity. For if Woolf writes, in her words, “like a child
advancing with bare feet into a cold river” (1976, p. 98), it seems to
be the very act of writing that welcomes, honours, cares for, and, in
a sense, redeems this paradigmatic defenceless infant in herself and,
perhaps most importantly, in other parts of this unfinished work of
art: our ever more wounded world.
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Notes
1

This paper was first read at the 2021 meeting of the International Virginia
Woolf Society, The 30th Annual International Conference on Virginia Woolf,
University of South Dakota.

2

See LUKÁCS, Georg. The ideology of modernism. In: EAGLETON, T.; MILNE,
D. (Eds). Marxist Literary Theory. Translated by John and Necke Mander.
Cambridge, USA: Blackwell, 1996, p. 141-162. [1957]

3

“Do you feel, as I do, when my head’s not on this impossible grindstone, that
this is the worst stage of the war? I do. I was saying to Leonard, we have no
future. He says that’s what gives him hope. He says the necessity of some
catastrophe pricks him up. What I feel is the suspense when nothing actually
happens” (Woolf: 1980, p. 475).

4

Professor Sparks and I exchanged papers before reading them on the same
panel at The 30th Annual International Conference on Virginia Woolf, University
of South Dakota. This is a reference to her still unpublished paper on Woolf’s
“phenomenological blooming” in “A Sketch of the Past”.

5

“A estruturação da obra de Hélène Cixous se faz a partir da lei daquilo que se
escuta pela primeira vez em sua ressurreição, em sua recitação: o Eu retorna,
insiste, mas nunca de modo estável ou idêntico a si, seguindo seu destino de
ser, instantaneamente, determinado e indeterminado pelo próprio fluxo das
palavras e dos eventos” (Trocoli: 2020, p. 190).
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6

See PINHO, Davi. From Julia Kristeva to Paulo Mendes Campos: Impossible
Conversations with Virginia Woolf. In: DUBINO, J.; PAJAK, P.; HOLLIS, C.;
NEVEROW, V.; LYPKA, C. (Eds). The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and
Contemporary Global Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021,
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Por um te(x)to todo delas – Helena, Christine de
Pizan e Isabella Whitney
Fernanda Medeiros
... em minha loucura desesperava-me o fato de Deus ter me
posto em um corpo feminino.
Christine de Pizan O livro da cidade das damas

Uma mulher leva à outra
No universo dos estudos shakespearianos hoje, voltar a atenção
para as personagens femininas do Bardo significa contar com uma
bagagem de quatro décadas de crítica feminista sólida e consistente.
Significa, por outro lado, encarar que a pesquisa histórica sobre a
vida de mulheres na Idade Média e na modernidade nascente ainda é
perpassada por lacunas, e que existe um descompasso entre o que se
supõe ser a realidade dos séculos 16 e 17, na Inglaterra e alhures, e
a representação das mulheres na dramaturgia shakespeariana. Estas
parecem estar sempre à frente do seu tempo ou ao largo do milenar
ditame patriarcal de “silêncio, obediência e castidade”, ainda vigente
no Renascimento. É certo que havia peculiaridades no contexto
inglês que nos ajudam a especular sobre a criação de personagens
femininas tão fortes e loquazes, como a ocupação do trono por
duas rainhas em sequência – Maria Tudor (1553-1558) e Elisabete
I (1558-1603) –, e a pressão comercial das mulheres como público
pagante nos teatros. Contudo, é preciso ainda seguir a pista da crítica
norte-americana Phyllis Rackin, em seu Shakespeare and Women
(2005), sobre a necessidade de uma revisão da história das mulheres,
bem como da noção de um patriarcado cerrado e sem brechas na
Inglaterra renascentista. Rackin está certa em sua aposta de que ainda
há muitos dados históricos a levantar, e tem-me parecido que parte
deles diz respeito às mulheres antecessoras e contemporâneas de
Shakespeare que faziam algum tipo de literatura, não só em seu país,
mas na Europa como um todo.
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Foi no estudo introdutório para a peça shakespeariana Bom é o
que acaba bem (All’s Well That Ends Well, 1604), constante da edição
da New Cambridge Shakespeare, que me deparei pela primeira vez
com o nome de Christine de Pizan (1364 - c.1430), mencionado
pelo editor Russel Fraser como uma das fontes para a construção da
protagonista Helena. A baixíssima circulação do nome de Christine
e o fato de All’s Well ser uma peça pouquíssimo lida e encenada
convidam a indagações sobre o apagamento de mulheres potentes,
já que Helena é forte concorrente ao posto de mulher-com-maisagência-sobre-a-própria-vida em uma peça do Bardo, e Christine
uma intelectual de peso do fim da Idade Média. O silêncio em torno
delas merece ser interrogado, e essa peça, e essas duas mulheres,
terminaram por configurar um estímulo para novas curiosidades.
As semelhanças entre Helena e Christine, que discutirei
adiante, evocaram-me, por sua vez, um terceiro nome, também quase
desconhecido, o da poeta inglesa Isabella Whitney (?1566-?1600),
com quem tomei contato recentemente no âmbito de uma pesquisa
doutoral, sob minha orientação, sobre autoras inglesas do século 16 e
início do 17, realizada pela pós-graduanda Aline Thosi no Programa
de Pós-graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Isabella Whitney compartilha com Christine de Pizan o
pioneirismo feminino na profissionalização na literatura – aquela,
na cena inglesa; esta, na França –, tendo ambas escrito e publicado
comercialmente.
O nexo entre Helena, Christine e Isabella se faz em termos de
classe social – as três são oriundas das camadas médias, não são
aristocratas –, e de uma atitude diante da vida e da sobrevivência que
envolve o trabalho intelectual ou técnico e a busca de remuneração
por ele. Ainda que com objetivos distintos, e em circunstâncias
distintas, as três são figuras que possuem agência sobre seus destinos
e deslocam-se de posições estereotipicamente destinadas às mulheres
para posições supostamente mais masculinas. Colocá-las no interior
do mesmo te(x)to evoca a possibilidade de uma reflexão sobre
trabalho intelectual feminino na Idade Média e na modernidade
nascente, bem como colabora com a realização de uma tarefa que
parece infinda, a de preencher as lacunas que pontuam a história
das mulheres. É neste espaço entre Literatura e História que me
coloco neste texto, forçando a aproximação de nomes da ficção e
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da «realidade» que podem constituir novas redes de investigação e
interesse, algo que parece tão importante quando se trata da mulher.

De Helena, de Bom é o que acaba bem (1604), a Christine de
Pizan; e as mulheres nas peças-problema de Shakespeare
As 155 personagens femininas de Shakespeare são, em sua
quase totalidade, mulheres muito inteligentes, razoáveis, e não raro
bem mais lúcidas que sua contraparte masculina. Sua qualidade
transgressora nunca chega a ser exatamente revolucionária, a julgar,
por exemplo, pelo modo como encaram a instituição do casamento,
mas algumas experimentam um grau elevado de autonomia – como
as famosíssimas Julieta e Cleópatra, e a menos famosa Paulina –,
perfazendo significativos deslocamentos em relação aos papeis
tradicionais atribuídos às mulheres.
No que diz respeito às “peças-problema” de Shakespeare – Troilo
e Créssida (1601-2), Medida por medida (1603-4) e a peça em foco
aqui, Bom é o que acaba bem (1604-5) – temos um universo rico de
discussões a partir de suas personagens femininas. Esses três textos,
integrantes do Primeiro fólio, de 1623, como comédias, receberam,
em 1896, a classificação de “problem plays”, sugerida pelo acadêmico
e editor Frederick Samuel Boas (1862-1957), com base em uma
comparação com obras de Henrik Ibsen e George B. Shaw. Segundo W.
W. Lawrence, autor de Shakespeare’s Problem Comedies (1931), tratase de textos que “claramente não se encaixam na categoria de tragédia
e no entanto são muito sérios e analíticos para se adequar à concepção
de comédia comumente aceita.”1 (apud Dobson and Wells, 2015, p.
446). Essas peças, conquanto muito diferentes entre si, apresentam em
comum uma crítica às instituições que organizam a sociedade, entre
elas o governo, o aparato jurídico, as forças militares, o casamento e
a virgindade – esta última, aliás, ganhando enorme destaque nas três
tramas. Créssida, Isabela e Helena, respectivas protagonistas femininas
de cada peça, tomarão decisões acerca de seus corpos e suas vidas
que afetarão outros destinos além dos seus, incluindo o do próprio
Estado, revelando o papel político da sexualidade feminina, e portanto
a necessidade de seu controle pela engrenagem patriarcal.
Faço um breve resumo da trama principal de Bom é o que acaba
bem (All’s Well that Ends Well) e do papel desempenhado por Helena,
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já que se trata, como disse, de texto e personagem pouco publicizados:
em Roussillon, com a morte do Duque, o Príncipe herdeiro, Bertram,
é enviado para a corte, em Paris, a fim de ter sua educação concluída.
A jovem Helena, filha do médico do Duque, também falecido, e
criada junto com Bertram, sofre com a partida do rapaz, por quem
é apaixonada. Decide ir ao seu encalço e para tanto aproveita-se de
seus saberes médicos, aprendidos com o pai, pois ocorre que o rei
da França encontra-se bastante doente, e Helena vai se oferecer para
tentar curá-lo. Gozando de uma mobilidade pouquíssimo comum
às mulheres da época, ela chega a Paris sem precisar disfarçar-se
de rapaz para a viagem, e apresenta seus serviços na Corte, sendo
recebida primeiro com desconfiança, mas obtendo, finalmente, a
autorização para tentar restabelecer a saúde do rei. Este, que já estava
cansado das inúmeras tentativas de cura malsucedidas, só aceita que
Helena o trate mediante uma ameaça: se ela alcançar resultados,
terá o prêmio que quiser; se falhar, será morta. Helena aceita, e o rei
fica bom. A recompensa que escolhe é o direito de eleger o homem
com quem vai se casar. Todos já sabemos que é Bertram, mas o rei,
não, e Helena simula seu processo de escolha em uma cena que se
mostra potencialmente muito desconcertante, e muito interessante,
justamente por isso: diante de diversos homens, entre os quais
Bertram, emparelhados à sua frente, Helena finge estar examinando
cada um, e por fim anuncia sua decisão. Bertram fica furioso com
a situação, e ao se ver obrigado a desposar Helena – pois, afinal, é
uma ordem do rei –, é tomado de ódio por ela, a quem considera uma
inferior, por não ser nobre. Para vingar-se da agora esposa, Bertram
foge para a guerra sem consumar as núpcias e manda Helena de volta
para Roussillon, com uma fala plena de hostilidade. A partir daí,
várias peripécias se desenrolam numa espécie de caçada de Helena
a seu marido, caçada para a qual o dote recebido do rei como paga
por seus serviços médicos é fundamental. Helena tem sua autonomia
conquistada não exatamente pela paixão que a impulsiona, mas pela
combinação da posse de um saber com a capacidade de converter tal
saber em dinheiro. A peça vai se constituindo, assim, como um anticonto de fadas, questionando em algumas voltas seu próprio título:
o que é que realmente acabará bem? Katherine Maus fala de “finais
abortados, adiamentos frequentes, reemergências não antecipadas»
povoando o enredo, de modo que “no fim das contas, fica difícil
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acreditar na permanência de qualquer resolução, qualquer final feliz”
(Maus, 1997, p. 2178). Ao final, Bertram e Helena serão um casal,
mas com pouquíssimas chances de despertarem nossa crença em
algum romantismo envolvendo seu enlace.
Conforme indicado acima, a essa peça cai bem o título de “peçaproblema”, pois ela põe em questão nada menos que a instituição do
matrimônio, operando uma inversão de papeis cujo efeito é muito
expressivo. Ações que seriam perfeitamente “naturais” para um
personagem masculino – como o direito à mobilidade, o domínio de
um saber que se converte em renda, a prática da medicina, o direito
à escolha de uma parceira entre várias como recompensa por uma
tarefa cumprida, a “perseguição” a uma mulher desejada, o assédio
sexual em nome da paixão – tornam-se estranhas em uma personagem
feminina, levando-nos a rever a relação intensa entre a divisão de
papeis de gênero e sua função na engrenagem matrimonial e, por
que não, na engrenagem social como um todo. Em que pese a má
escolha de Helena, pois Bertram revela ao longo da peça ser um tolo,
ela se comporta com uma autonomia espantosa, com uma agência
absoluta sobre seus movimentos, o que se torna possível graças à
sua independência financeira. Segundo Maus, Helena pertence a um
grupo de heroínas “articuladas, assertivas e simpáticas – um tipo de
personagem virtualmente sem precedentes na tradição ocidental.”
(Maus, 1997, p. 2176).
Christine de Pizan, filha de um médico, como Helena, e educada
pelo pai; e Isabella Whitney, poeta que conhece as ruas de Londres
e flana por elas com a liberdade dos menos favorecidos, são figuras
históricas, escritoras profissionais. Assim como a personagem
de Shakespeare, foram mulheres que converteram um saber em
rendimento econômico, sugerindo novos espaços a serem ocupados
pelas mulheres. Sabemos que as mulheres sempre trabalharam, e
muito, mas nem sempre foram remuneradas por isso, ou tampouco
apenas raramente exerceram ofícios além das – inúmeras – tarefas
domésticas. As mulheres intelectuais na modernidade nascente
estavam sobretudo na aristocracia, e não tinham na literatura uma
atividade profisisonal. Assim sendo, voltar ao fim da Idade Média
e ao início da modernidade e encontrar mulheres como Christine
e Isabella constitui evidência de que há um universo ainda a ser
explorado.
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Christine de Pizan (1364-?1430) e o Livro da cidade das
damas (1405)
Christine de Pizan foi uma intelectual e escritora, autora de
mais de quarenta obras. Filha do médico e astrólogo Tommaso de
Pizzano, Christine migrou com o pai de Veneza para a corte de
Carlos V, da França. Casou-se e enviuvou cedo, sendo obrigada
a trabalhar para sustentar os três filhos, a mãe e uma sobrinha
entregue a seus cuidados. Atuou como copista em Paris, e em
seguida começou a produzir textos, sobretudo poesia lírica, que
tinham como público alvo membros da corte dos Valois. Escreveu
também obras por encomenda, como a biografia do rei Carlos V,
e teve, desde o início da carreira, um compromisso com a defesa
das mulheres. Atribui-se a ela a inauguração de um debate que terá
transcorrido por aproximadamente 200 anos, entre 1400 e 1600, e
que ficou conhecido como “Querelle des femmes”, ou “Debate sobre
as mulheres”, no interior do qual se encontra uma grande produção
de textos, de autores e autoras de diversas nacionalidades, em vários
gêneros, discutindo a condição feminina. O debate se inicia com uma
série de cartas trocadas entre Christine e intelectuais homens acerca
do Romance da Rosa, composto por Guillaume de Lorris (1235)
e Jean de Meun (1265), “obra que se tornou a autoridade literária
suprema do cânone antifeminista medieval” (Grant, 1999, p. xxii).
Nessas cartas, Christine denuncia o alto teor de misoginia deste que
era um livro popularíssimo, ao passo que seus interlocutores, “figuras
intelectuais de ponta de sua época: Jean de Montreuil, prelado da
Catedral de Lille, Gontier Col, primeiro secretário e notário do Rei
Carlos VI, e o irmão dele, Pierre Col, cônego de Paris e Tournay”
(Grant, 1999, xxvi), são todos entusiastas do Romance da Rosa, ao
qual atribuem alto valor literário e moral.
A reflexão de Christine sobre a misoginia terá sequência em
sua obra mais conhecida, o Livro da cidade das damas (1405), que
consiste de um catálogo de mulheres ilustres do passado e do presente,
cuja apresentação é conduzida por três Virtudes personificadas –
Razão, Retidão e Justiça. As três Virtudes visitam Christine em uma
espécie de sonho para ajudá-la a fundar uma cidade de mulheres,
de modo a conferir-lhes um espaço – alegórico, intelectual – onde
possam a um só tempo estar abrigadas dos ataques antifeministas
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e manter-se como exemplos vivos de que as mulheres não são
merecedoras da visão negativa que os homens sempre lhes lançaram.
Christine é a narradora-personagem de seu livro, e inicia-o com a
descrição de uma cena que, vivida ou imaginada, é de uma incrível
eficácia literária e comunicativa. Transcrevo a passagem de modo
exaustivo para que possamos perceber não apenas o talento literário
da autora como seu compromisso ético e íntimo com a defesa das
mulheres, a começar pelo cenário escolhido, um gabinete de estudos,
repleto de livros, onde ela passa a maior parte de seu tempo. Lá,
depara-se com um volume desconhecido, e nos conta2 :
Um dia, estava eu, como de hábito, e com a mesma disciplina
que rege o curso da minha vida, recolhida em meu gabinete de
leitura, cercada de vários volumes, tratando dos mais diversos
assuntos. [...] caiu entre minhas mãos um certo opúsculo que
não me pertencia, mas que alguém havia deixado ali, com
outros volumes, por empréstimo. [...]

O livro que lhe cai nas mãos, de Mathieu de Boulogne, ou
Mateolo, intitula-se Lamentations (1295) e consiste de um libelo
contra o casamento ao afirmar as péssimas qualidades das mulheres.
É em reação ao conteúdo desse livro que a autora-narradorapersonagem embarca em sua reflexão sobre a tão difundida, e
aparentemente infundada, misoginia:
Porém, a leitura daquele livro, apesar de não ter nenhuma
autoridade, suscitou em mim uma reflexão que me atordoou
profundamente. Perguntava-me quais poderiam ser as causas
e motivos que levavam tantos homens, clérigos e outros, a
maldizerem as mulheres e a condenarem suas condutas em
palavras, tratados e escritos. Isso não é questão de um ou dois
homens, nem mesmo só deste Mateolo, a quem não situaria
entre os sábios [...]. Filósofos, poetas e moralistas, e a lista
poderia ser bem longa, todos parecem falar com a mesma voz
para chegar à conclusão de que a mulher é profundamente má
e inclinada ao vício. [...]

Essa constatação perturba Christine, produzindo-lhe uma
espécie de crise: ainda que ela racionalmente não consiga concordar
com a desqualificação das mulheres que os livros insistentemente
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mostram, vê-se impelida a acreditar nessa visão, tamanha sua
recorrência e difusão pelas vozes de autoridade masculinas:
[...] Mas, pelo meu conhecimento e experiência e por mais
que examinasse profundamente a questão, não conseguia
compreender, nem admitir a legitimidade de tal julgamento
sobre a natureza e a conduta das mulheres. Mesmo assim,
continuei pensando mal das mulheres, dizendo-me que seria
muito grave que tantos homens ilustres, tantos doutores
importantes, do mais alto e profundo entendimento, com
tanto esclarecimento – pois acredito que todos tenham sido
assim – pudessem ter falado de maneira tão enganosa, e em
tantas obras. [...] Apenas esta razão, breve e simples, me fazia
concluir que tudo isso havia de ser verdade, apesar do meu
intelecto, na sua ingenuidade e ignorância, não conseguir
reconhecer esses grandes defeitos em mim própria nem nas
outras mulheres. [...]

Como que derrotada pela eloquência das falas misóginas,
Christine revela o efeito da misoginia em si mesma, em uma
passagem comovente:
À mente, vinha-me um número considerável de autores, e,
como uma fonte jorrando, ia reexaminando-os um a um. No
final, cheguei à conclusão de que, criando a mulher, Deus
tinha feito uma coisa bastante vil. Espantava-me, assim, que
um artesão tão digno pudesse ter realizado uma obra tão
abominável, na qual, segundo a opinião daqueles autores,
residem todos os males e vícios. Completamente absorta por
essas reflexões, fui inundada pelo desgosto e a consternação,
desprezando-me a mim mesma e a todo sexo feminino, como
se tivéssemos sido geradas monstros pela natureza. (Pizan in
Calado, 2006, p. 119-120)

Em um estado bastante consternado, Christine é visitada pelas
três Virtudes, que lhe chegam como uma visão bela e iluminada, e
a primeira delas, a Razão, informa-lhe que ela havia sido escolhida
por Deus para escrever um livro em que refutaria todos os termos
das acusações contra as mulheres, e que esse livro seria como uma
cidade, ou melhor, uma fortaleza:
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Há uma razão mais particular e mais importante para nossa
vinda, que saberás através do nosso diálogo: deves saber que
foi para afugentar do mundo este erro no qual caíste, para que
as damas e outras mulheres merecedoras possam a partir de
agora ter uma fortaleza aonde se retirem e se defendam contra
tão numerosos agressores. (Pizan in Calado, 2006, p. 125)

Para dar conta dessa cidade-fortaleza forjada a partir de um
catálogo de mulheres exemplares, a Razão instrui Christine sobre
como proceder: fará o mesmo exercício humanista que muitos dos
detratores das mulheres fizeram, retornando às fontes clássicas que
alimentavam os ataques para delas extrair as razões para se admirar
as mulheres. O resultado é uma longa lista de mulheres, descritas ao
longo das três partes do livro, ao modo do que Boccaccio havia feito
em De Claris Mullieribus (1375) e Jean de Vigny em Miroir historial
(1333). O livro da cidade das damas foi bem recebido na França
quando de sua publicação, e teve traduções para o holandês (1475) e
para o inglês (1521).

Isabella Whitney (?1566 -?1600): uma flâneuse trabalhadora
em Londres
Isabella Whitney, sobre cuja biografia sabe-se ainda pouco,
tentou fazer da literatura uma profissão, chegando a ganhar algum
dinheiro com seus poemas, embora sua ocupação principal fosse o
emprego como criada em uma casa rica, como, aliás, era comum para
mulheres de classes médias e baixas. Escreveu dois livros, ambos
publicados pelo impressor Richard Jones: The Copy of a Letter Lately
Written in Meeter by a Yonge Gentlewoman: to her Unconstant Lover
(1566) e A SWEET NOSEGAY, or Pleasant Posy: Containing 110
Philosophical Flowers (1573).
É no segundo livro, A Sweet Nosegay – algo como “Doce buquê
de flores” – que se encontra seu poema mais famoso, Her Last Will
and Testament. É digna de nota a estruturação engenhosa do livro,
empregando um trabalho de «enquadramento» («framing”), que,
segundo Patricia Brace, revela uma enorme consciência poética e
pragmática por parte da autora. Os 110 aforismas filosóficos em
torno dos quais o livro se organiza, adaptados por Whitney da obra
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em prosa de Sir Hugh Plat – as “flores filosóficas” referidas no título
–, são apresentados de modo a um só tempo ostentar o conhecimento
de Isabella de obras elevadas, como a de Sir Hugh, bem como afirmar
que o que ela entregava em seu livro envolvia trabalho, pois não se
limitara a imitar seu texto fonte, mas a elaborá-lo e acrescentar-lhe
elementos de sua própria lavra. Disso resulta o conjunto variado do
livro, que inclui, além dos aforismas, dedicatórias, uma advertência
ao leitor, uma despedida da autora, uma seção de cartas em verso
trocadas entre Isabella e familiares, e, finalmente, o poema Her Last
Will and Testament. Esse é o buquê oferecido por Isabella, tão variado
quanto conscientemente construído, e, por ser um buquê, também
útil no contexto da cidade de Londres – onde a autora vive e a qual
tematiza em sua escrita –, cujo ambiente urbano teria no perfume das
flores uma fonte de alívio para seus odores e vapores.
Acredita-se que A Sweet Nosegay foi publicado por Isabella
como meio de tentar obter de volta o emprego na casa da família em
que trabalhava, perdido em função de calúnias plantadas contra ela.
Ao longo de todo o livro, o sujeito lírico, de cunho explicitamente
autobiográfico, apresenta-se bastante afetado por sua condição de
mulher trabalhadora e provedora da própria vida, ameaçada de não
poder permanecer mais em Londres por falta de meios para se manter.
O longo poema-testamento – são 366 versos – inicia-se com
o sujeito lírico a queixar-se de Londres, personificada como um
amante enfastiado, por não lhe ter oferecido abrigo, alimento
ou comida gratuitamente. Em seguida, em seções temáticas, o
testamento enumera o que Isabella lega para Londres enquanto
proprietária imaginária da cidade: suas vias, seus edifícios, seus
habitantes; suas ruas de lojas de comida, roupas, armas; os brigões
e os médicos; as prisões, muitas delas destinadas a endividados;
seus livreiros e editores. Isabella deixa para as moças jovens,
viúvos ricos; e para os rapazes jovens, viúvas abastadas. Os
muros da cidade e o que havia em seus limites, como hospitais e
manicômios, fazem parte do testamento, bem como as Faculdades
de Direito [os Inns of Court], os teatros, as escolas de dança, as
quadras de tênis, o hospício de Bedlam. Finalmente, Whitney fala
da própria morte e do próprio funeral e despedida. A Fortuna será
uma auxiliar de Londres nas exéquias da poeta, cujo corpo será
entregue ao seu solo.
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O que chama muito a atenção nesse poema é a profunda
intimidade de Isabella Whitney com a capital inglesa. Ela domina
seus espaços, nos quais penetra com muita desenvoltura, nomeandoos, produzindo um verdadeiro guia de uma cidade real, vivida. Essa
intimidade também reitera a autonomia existencial do sujeito lírico,
em sua mobilidade flâneuse. Helen Wilcox (2010, p. 24) aponta
a “liberdade de movimento típica de uma criada, que vai de uma
loja à outra à procura das provisões necessárias para o preparo das
refeições”. Mas salta aos olhos também seu total desembaraço em
um espaço urbano já bem desafiador, e, sobretudo, seu domínio da
linguagem para falar sobre ele, antecipando efeitos de justaposição e
colagem que veremos em muita poesia do século XX:
A Londres do início da modernidade, com suas combinações
contraditórias de animação e ameaça, vida e morte,
oportunidades e perdas, movimentação e isolamento, tudo
isso convivendo muito de perto, era em certo sentido o
protótipo de paradoxos urbanos reconhecidamente modernos.
(Wilcox, 2010, p. 22).

Moderno também é o sujeito feminino desenhado por Isabella.
Ao invés de se subordinar a um homem, o que seria o esperado,
ela está subordinada a si própria e às condições que é capaz de
prover para si. Expressa-se textualmente como alguém que se sabe
marcada por seu estatuto socioeconômico, tendo sua identidade
inalienavelmente associada ao trabalho e ao autossustento. Além
do mais, ensaia movimentos por uma área profissional que não é
franqueada às mulheres: a literatura.

Todas ou cada uma: a importância de dizer seus nomes
Na condenação aristotélica da mulher como ser inferior, o
argumento do filósofo era o de que a natureza sempre deseja criar
a coisa mais perfeita, mais completamente acabada, mais dotada de
poderes de procriação, e a mais quente. Essa criatura é o macho, que
implanta seu sêmen na fêmea com o fim de gerar também machos.
Se, no entanto, falta algo do calor gerador, ou se as condições
climáticas são adversas, a criação não consegue se completar e o
resultado é uma fêmea. A mulher é, assim, um homem inacabado,
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um macho imperfeito. São Tomás de Aquino (1225-1274), maior
pensador escolástico, parece tentar melhorar um pouco o veredicto
de Aristóteles, ao afirmar que:
Em relação à natureza da espécie como um todo, a fêmea
não é algo imperfeito [manqué], mas está de acordo com o
plano da natureza [intentio naturae], direcionado à função
procriadora. A tendência da natureza de uma espécie como
um todo deriva de Deus, que é o autor geral da natureza.
Por isso, quando ele criou a natureza, deu vida não apenas
ao macho, mas também à fêmea. (apud McLean, 1980, p. 9,
grifo meu)

A julgar por essa ideia de São Tomás, o problema da
inferioridade passa a ser de cada indivíduo, ou talvez fosse melhor
dizer, “indivídua”, e não da “espécie como um todo”, criada por Deus,
que não produz imperfeições. No âmbito da “Querelle des Femmes”,
encontraremos esse tema do geral versus o particular, com tentativas
de refutação da ideia de Aristóteles por meio da enumeração de
figuras femininas louváveis. É o que Christine fez em sua cidade, e o
que vemos, também, no terceiro livro do principal manual de conduta
renascentista, O cortesão, de Baldisare Castiglione (1528), de ampla
difusão na Europa do século 16. Nessa obra assistiremos, em uma
das noites passadas na corte de Urbino, a uma longa conversa em
que o misógino Gaspare Pallavicino sustentará a visão artistotélica
e o Magnifico Giuliano de Medici será o defensor do sexo feminino,
munido, entre outras coisas, de um catálogo de “boas mulheres”.
Dizer os nomes delas, buscar novos nomes, sobretudo para
habitar períodos históricos em que nomes masculinos soam tão alto,
como o de William Shakespeare, tem me parecido um exercício
necessário e ainda urgente, de História e de filoginia, antídoto contra
o autoódio que tão facilmente pode estar entranhado em nós, levandonos, inconscientemente, a maldizer nossos corpos femininos, como
fez a narradora da Cidade das damas até ser socorrida pelas Três
Virtudes. Helena, Christine e Isabella – circulando entre Roussillon,
Paris e Florença; construindo uma cidade imaginária; andando
por Londres –, apresentam características que, em algum medida,
surpreendem e acrescentam ao perfil histórico comumente traçado
para as mulheres medievais ou do início da modernidade. Fazem68
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nos vislumbrar que mulheres já vêm há alguns séculos ensaiando
a construção de tetos e textos todo seus, que lhes abriguem senão a
profissão literária, seus desejos e projetos.
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A

o discorrer sobre a literatura pós-colonial da última década
do século XX, Elleke Boehmer focaliza a produção literária de três
grupos: mulheres, autóctones e migrantes, referindo-se à produção
diaspórica como representativa e até mesmo icônica da escrita póscolonial como um todo. A crítica assinala uma mudança gradual,
porém marcante, na literatura diaspórica a partir das últimas décadas
do século. As narrativas nacionalistas, firmemente enraizadas
nos laços com a terra natal, que surgiram após os movimentos
independentistas das ex-colônias, foram dando lugar a uma literatura
produzida por escritores/as cujas afiliações geográficas e culturais
tornaram-se mais divididas, deslocadas e incertas (Boehmer: 2005,
p. 214, 225). Os processos de deslocamento e temas afins figuram
em narrativas que abordam trajetórias e experiências diaspóricas
em sua diversidade e heterogeneidade, características apontadas por
Stuart Hall e Sneja Gunew, entre outros. Boehmer observa ainda
que no século XXI muitos/as escritores migrantes são “viajantes
culturais, ou extra-territoriais ao invés de nacionais”, residindo
em metrópoles ocidentais ao mesmo tempo que mantêm conexões
variadas com a terra natal. (Boehmer: 2005, 227). A diversidade da
produção literária diaspórica mais recente talvez seja a característica
mais marcante das obras. Se por um lado há aquelas que privilegiam
as relações interpessoais de personagens diaspóricos mas sem
abordar suas trajetórias, por outro lado há outras que, por exemplo,
retomam a temática dos laços com a terra natal. Essa retomada, no
entanto, se configura de uma forma mais complexa, refletindo assim
a complexidade do trânsito contínuo e das múltiplas afiliações de
sujeitos diaspóricos no século atual.
Em Contemporary Diasporic South Asian Women’s Fiction
(2016), Ruvani Ranasinha lança seu olhar sobre a produção literária
recente de escritoras diaspóricas, provenientes do sul da Ásia. Várias
das escritoras selecionadas estão inseridas em múltiplos contextos
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nacionais e culturais que influenciam suas construções identitárias.
Com exceção de Jhumpa Lahiri, certamente a mais consagrada de
todas, que nasceu nos Estados Unidos (viveu na India e agora na Itália),
várias outras, entre elas Kiran Desai, Monica Ali, Tahmima Anam,
Kamila Shamsie, e V. V. Sugi Ganeshanantham nasceram no sul da
Ásia, mas algumas já se deslocaram várias vezes. Tahmima Anam,
por exemplo, nasceu em Bangladesh, cresceu na França, Tailândia e
Estados Unidos, e agora reside na Inglaterra. As críticas aos padrões
do feminismo ocidental hegemônico assim como a ênfase em modelos
variados de feminismos, o interesse nos contextos específicos de seus
países de origem e nas conexões entre o local e o global são apenas
algumas das características de uma produção literária rica e diversa
(Ranasinha: 2016, p. 7-9). A partir de um viés feminista, Ranasinha dá
maior visibilidade a produção de autoras muitas vezes ignoradas ou até
mesmo desconhecidas, ressaltando que
Estas novas narrativas híbridas, escritas por mulheres – ou o
que chamo de épicos íntimos – focalizam dramas familiares
situados e misturados em contextos de convulsões políticas,
mapeando coletivamente histórias diferentes e complexas
(e os impactos sobre cidadãos e emigrantes) do Paquistão,
Bangladesh, Sri Lanka e também da Índia. Articulam
histórias desconhecidas de lugares ainda pouco conhecidos no
mundo. Este desafio à hegemonia indiana resulta em parte de
mudanças geopolíticas que vêm transformando a consciência
mundial sobre estas nações (Ranasinha: 2016, p.9).1

A autora observa que na ficção pós-colonial e contemporânea,
assim como em estudos acadêmicos, o entrelaçamento da hegemonia
literária e econômica da Índia contribuiu para que o termo sul da
Ásia fosse entendido automaticamente como referência exclusiva
àquela nação. Acrescenta ainda que nas décadas de 80 e 90 a vasta
produção literária de escritores, que surgiram no rastro do sucesso de
Midnight’s Children publicado por Salman Rushdie em 1981, ajudou
a consolidar o domínio literário da Índia no subcontinente asiático
(Ranasinha: 2016, p. 9). As mudanças geopolíticas das últimas
décadas assim como uma visão mais inclusiva nos estudos acadêmicos
têm proporcionado uma dimensão mais ampla e precisa da expressão
literária de jovens escritoras provenientes do sul da Ásia e residentes
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de metrópoles ocidentais. Ainda que as narrativas sejam afetadas pelo
deslocamento espaço-temporal das autoras, a representação literária
da história através do entrelaçamento de dramas pessoais e eventos
políticos lança novos olhares sobre relatos unilaterais, revelando
relações complexas e heterogêneas com a terra natal.
Os romances de Kamila Shamsie, no início de sua carreira,
sobre a ditadura militar no Paquistão na década de 80 e o primeiro
romance de V.V. “Sugi” Ganeshanantham, Love Marriage, utilizando
como pano de fundo a guerra civil de Sri Lanka que durou 26 anos,
são exemplos que Ranasinha oferece ao argumentar que apesar das
marcas do colonialismo e do desmembramento do território indiano
em 1947 figurarem nas narrativas em questão, o foco escolhido
pelas jovens escritoras é o passado conturbado e recente de nações
e culturas frequentemente descritas como “indianas” (Ranasinha:
2016, p. 9).
Em contraste com escritores e escritoras que vivenciaram
movimentos independentistas em seus países antes de partirem,
os laços destas escritoras com a terra de origem são complexos e
influenciados por uma série de variantes. Talvez as palavras de
Kiran Desai durante uma entrevista a respeito de suas escolhas ao
escrever The Inheritance of Loss, publicado em 2006, contribuam
para sublinhar tal diferença. “Sinto-me em desvantagem porque
a Índia mudou, seguiu adiante. Visito o país anualmente, mas ele
pertence a autores indianos que vivem lá. [...] Então a única maneira
que encontrei para escrever esse livro foi retornar à Índia da década
de 1980, [a época em que] saí do país” (Barton: 2006). Já no caso de
Tahmima Anam, Antara Chatterjee propõe que o resgate da narrativa
nacional de Bangladesh a partir de uma posição de deslocamento
constitui um “nacionalismo à distância” (apud Glick Schiller e
Fouron), uma forma de pertencimento nacional e cultural que une a
escritora inexoravelmente a sua terra natal e impulsiona sua escrita
(Chatterjee: 2014, p. 131).
Tahmima Anam nasceu em Bangladesh em 1975, quatro anos
após a criação do estado-nação, cresceu na França, Tailândia, e
Estados Unidos e atualmente reside em Londres. Escreve para o New
York Times e The Guardian. A resposta de Anam à clássica pergunta
feita a sujeitos diaspóricos sobre a localização do lar revela sua
consciência sobre a complexidade da questão.
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Quando uma pessoa cresce em tantos lugares diferentes,
a ideia de lar torna-se complicada. Parte de mim está
sempre em Bangladesh; toda minha família está lá;
naturalmente sinto muita falta de todos e acompanho
as notícias de Bangladesh – especialmente assuntos
políticos – me sinto ligada no seu ritmo, mesmo quando
estou longe. No entanto, acredito que estar longe tem
muito a ver com a falta [que sinto]. Parte do motivo pelo
qual sinto nostalgia em relação à Bangladesh é porque
sempre olho para lá de longe. e essa sensação de perda,
de nostalgia influencia minha escrita. Acredito que
minha infância itinerante me acostumou ao sentimento
de querer algo mais, algo que está em outro lugar
(Anam: 2009, p.4-5).2
Para Chatterjee, a reflexão de Anam sobre o significado de
Bangladesh valida sua conclusão de que para a escritora o conceito
de nação/lar não está necessariamente restrito a um espaço físico;
pode se referir a um espaço emocional. Chatterjee propõe então que
na ficção de Anam o resgate “de uma narrativa de Bangladesh a partir
de um espaço diaspórico é uma afirmação de pertencimento cultural,
de afinidade, de identidade, porque a ‘nação’ é um espaço que ela
pode reivindicar e, portanto, reescrever mesmo em uma posição de
ausência (Chatterjee: 2014, p. 144).
O primeiro e aclamado romance de Tahmima Anam, A Golden
Age (2007), faz parte de uma trilogia, complementada por The
Good Muslim (2011) e The Bones of Grace (2016), todos girando
em torno de crises políticas que têm afetado o país, sendo que o
primeiro aborda diretamente a violência da guerra de independência
e a criação do estado-nação de Bangladesh em 1971. No entanto,
Anam reitera a percepção de Ranasinha sobre essas narrativas
híbridas, usando o adjetivo “íntimo” quando fala sobre A Golden
Age. Doutora em Antropologia Social pela Universidade de Harvard,
defendeu uma tese que inclui depoimentos de mais de cem pessoas
sobreviventes da guerra de independência em 1971. A autora declara
em entrevista que começou seu primeiro romance com a intenção de
escrever “um épico de guerra”, com cenas de batalhas, atos políticos,
a História acontecendo, mas acabou escrevendo sobre a experiência
de uma família durante a guerra: “Não quis que o histórico e o
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político tivessem precedência sobre o lado humano. Rehana e sua
família estão no centro do romance, e embora seja importante que
leitores entendam e sintam o contexto político do romance, é muito
mais importante que os relacionamentos permaneçam no centro da
narrativa” (Anam: 2009, p. 4-5). Anam relata também que durante
as entrevistas que conduziu para escrever sua tese, eram as pessoas
comuns, os pequenos detalhes que a marcavam mais. Quando
resolve escrever um romance, busca inspiração na história de sua avó
materna, Musleha Islam, e cria uma protagonista cujas experiências
contêm pontos em comum com as de sua avó e de outros familiares,
reescrevendo a história da independência a partir da perspectiva de
Rehana Haque e seus filhos, Sohail e Maya.
Um breve prólogo, a primeira parte do romance, tem como
título Março de 1959, e começa com uma carta de Rehana para seu
falecido marido, colocando em foco o drama familiar: após perder
seu marido repentinamente, a protagonista, por falta de recursos
financeiros, perde também a guarda dos filhos para o cunhado que
reside a milhares de quilômetros de distância de Daca, em Lahore no
Paquistão Ocidental. O uso do gênero epistolar, uma forma de escrita
íntima, é apropriado no contexto. Anos mais tarde, Rehana desabafa:
“quando meu marido morreu, eu perdi minha língua, pois não tinha
a quem contar minhas tristezas (Anam: 2009, p. 137). Imagina cartas
para as irmãs que moram distante, mas não as envia e as cartas que
escreve para os filhos durante o período em que moram com o tio são
carinhosas, porém impessoais, devido às circunstâncias.
Em A Golden Age, o drama pessoal está entrelaçado com os
acontecimentos políticos que ocorreram em 1971, quando após
a guerra de independência do Paquistão Oriental, Bangladesh é
oficialmente reconhecido como estado nação. No entanto, o trauma
do desmembramento do território indiano em 1947 nos estados-nação
da Índia e do Paquistão paira sobre a narrativa de Anam. Antes do
prólogo, um mapa (ocupando duas páginas) que inclui o Paquistão
ocidental e o oriental em 1971 separados pelo vasto território indiano
oferece uma representação gráfica pungente da Partição, terrível
legado da colonização inglesa da Índia.
No primeiro capítulo de The Other Side of Silence, Urvashi
Butalia apresenta alguns dados que fazem parte da história oficial
da Partição. Ao final do período colonial, dois países independentes
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foram criados, com base em afiliação religiosa: a Índia e o Paquistão.
Em uma questão de meses cerca de doze milhões de pessoas foram
forçadas a se deslocar para os dois países, incluindo as duas partes
do recém-criado Paquistão, situadas a milhares de quilômetros de
distância uma da outra. Famílias foram divididas, casas destruídas,
colheitas e vilarejos abandonados. A estimativa sobre o número de
mortos varia de acordo com as fontes, mas calcula-se que cerca
de um milhão de pessoas morreram. A violência contra mulheres
incluiu sequestros e estupros; muitas mulheres se jogaram ou foram
forçadas a se jogar em poços para escaparem do inimigo. Como
Butalia ressalta, os relatos históricos oficiais não dão conta de toda
a história, ignorando as experiências das pessoas afetadas por esse
deslocamento forçado (Butalia: 1998, p. 3-4). As “lacunas” que
ficaram foram parcial e gradativamente preenchidas por obras como
a de Butalia e outras pesquisadoras que se debruçaram sobre os
relatos pessoais dos sobreviventes.
Ranasinha sugere que a ausência de perspectivas gendradas nas
narrativas oficiais da Partição impulsiona escritoras contemporâneas
como Sorayya Khan e Tahmima Anam a reescrever a história da
separação entre o Paquistão e Bangladesh em 1971, uma espécie de
repetição dos trágicos eventos de 1947. A partir do ponto de vista
de protagonistas mulheres, Khan e Anam recorrem à ficção para
apresentar versões alternativas àquelas oferecidas pela história oficial.
Ranasinha frisa que o foco dessas escritoras no espaço doméstico e na
vida cotidiana não tem por objetivo minimizar o papel das mulheres
na esfera política, considerada uma esfera de âmbito exclusivamente
masculino (Ranasinha: 2016, p. 94). A crítica cita ainda a observação
de Suvir Kaul, pontuando que a transformação das mulheres em alvos
de ataques diversos se constitui em uma forma de violência pública
que é simultaneamente o índice mais visível e mais reprimido da
fragmentação social, cultural e da família resultante desse contexto
(Kaul apud Ranasinha: 2016, p. 94).
A desconstrução de noções patriarcais sobre o papel das mulheres
em tempos de guerra, a conscientização política de Rehana através de
seus filhos, a transformação do espaço doméstico em espaço político
e do silêncio como índice de opressão em estratégia de resistência
são algumas das características dessa reescritura ficcional da história
a partir de uma perspectiva gendrada.
76

A Golden Age, de Tahmima Anam: reescrevendo a nação através da ficção

Em entrevista a Amy Finnerty, Anam expressa sua visão sobre
a ficção como ato político, explicitando sua compreensão do termo
“político” de forma abrangente e não reducionista:
Acredito que escrever ficção é um ato de protesto, no
sentido de que somos levados a questionar nossas posições
fundamentais ao entrar no ponto de vista de outra pessoa.
Este ato de sair de dentro de nós e [entrar] na vida dos outros
é um ato radical e radicalmente político. [...] É necessário
expandir nossa visão sobre ‘político’. Não é apenas escrever
sobre revoluções ou lutas armadas, pode ser também sobre
a política das famílias ou relacionamentos. Parte da escrita
mais política de Rabindranath Tagore focalizava a esfera
doméstica. Meus dois primeiros romances abordam maneiras
de como forças políticas e sociais transformam as relações
familiares (Finnerty: 2015, p. 43).

A narrativa propriamente dita começa em março de 1971. No
mês em que há dez anos Rehana celebra a volta dos filhos para
casa, a população se revolta ao constatar que resultado das eleições
locais será ignorada. A independência de Bangladesh é declarada
e a guerra deflagrada. Daca é ocupada pelas tropas do Paquistão
ocidental, que havia oprimido o lado oriental desde a criação do país
em 1948. Além da exploração econômica, o Paquistão ocidental,
maior e mais poderoso, havia exercido seu domínio sobre a parte
oriental tanto na esfera linguística, tentando impor a língua oficial,
quanto na política, cerceando a autonomia na escolha de líderes
locais (Anam: 2009, p.33).
O toque de recolher, a violência contra manifestantes, os
rumores de tortura anunciam a nova realidade. Quando Sohail,
mais quieto e introspectivo que a irmã decide unir-se às tropas de
resistência, Rehana fica apreensiva, mas aceita a decisão do filho.
Sua preocupação estende-se à filha um pouco mais nova, também
universitária, que se mostra totalmente perdida diante da situação. A
voz narrativa, omnisciente neste contexto, relata:
[Maya] se comportava como se ninguém houvesse lhe dito
que com o começo da guerra, não poderia fazer nada além de
esperar. Ninguém havia lhe dito que ela só teria permissão de
imaginar tudo à distância. Ninguém havia lhe dito como os
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dias seriam solitários, quentes, exaustivos. E ninguém havia
lhe dito que sua amiga seria a primeira a desaparecer” (Anam:
2009, p. 85).

No entanto, Maya se recusa a assumir uma postura passiva.
Passado o estupor inicial, une-se a outras jovens que treinam com
armas de madeira para um eventual embate, e se rebela quando a
mãe aponta a futilidade de tal empreendimento. Maya passa a
ajudar os rebeldes, dentro do possível, mas seu papel se delineia
quando se torna responsável por datilografar comunicados para
a imprensa clandestina, e especialmente quando vai para Calcutá.
Ajuda em um campo de refugiados e trabalha em uma gráfica onde
passa a assinar seus próprios artigos. Maya, cujo nome completo é,
apropriadamente, Sheherazade Haque Maya, faz uso da palavra para
narrar as atrocidades cometidas contra o povo de Bangladesh e atrair
a atenção para a causa dos rebeldes.
Rehana, entretanto, é a personagem que passa pela maior
transformação durante a guerra. Aos 38 anos, viúva e totalmente
dedicada aos filhos, sua esfera de atuação é o lar. Não tem
conhecimento de questões políticas locais e globais como seus filhos
nem compartilha os sentimentos nacionalistas que nutrem. Sua
ambiguidade em relação ao país adotado, esclarecida no desenrolar
da narrativa, tem raízes na Partição. O termo, que não aparece no
romance de Anam, figura no intertexto da narrativa. Rehana relata
que seu pai, aristocrata falido, foi obrigado a vender tudo que tinha e
a família, de origem muçulmana, obrigada a se deslocar de Calcutá,
onde vivia, para Karachi (Paquistão ocidental). Como ela não queria
ir, o casamento arranjado pelo pai a seu pedido é a solução: ela passa
a viver em Daca, capital do Paquistão oriental. O deslocamento
geográfico ainda que muito menor do que o cultural envolve inclusive
a troca linguística do urdu para o bengali.
Contagiada pelo entusiasmo dos filhos e impulsionada por sua
devoção a eles, ela participa das manifestações pela independência
de Bangladesh, tornando-se gradativamente mais ciente de seu
papel como cidadã. Sua força até então canalizada inteiramente em
prol da segurança dos filhos se amplia conforme ela assume um
papel ativo na luta pela independência. Acolhe refugiados, prepara
refeições para os guerrilheiros, armazena medicamentos e munição
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para as tropas rebeldes. Quando decide doar seus saris e engajar suas
amigas próximas na confecção de cobertores, ela afirma: “É meu
país também” (Anam: 2009, p, 9). Coloca sua segurança em risco
ao permitir que armas sejam enterradas no quintal e ao cuidar de um
rebelde gravemente ferido. O espaço doméstico passa a ser também
um espaço político e sua casa torna-se uma central de operações dos
guerrilheiros. No processo de transformação da protagonista, vale
observar que o silêncio adquire uma dimensão além de índice de
opressão e opera por vezes como estratégia de resistência. Apesar
de Rehana agir mais do que falar, não se furta, quando necessário, a
enfrentar o poder masculino.
O romance começa e termina utilizando uma narrativa epistolar.
As primeiras palavras do romance são de grande impacto emocional:
“Querido esposo, eu perdi nossos filhos hoje” (Anam: 2009, p. 3). Em
março de 1959, Rehana, frágil e acuada, aparentemente só consegue
escrever a carta breve e contida após várias tentativas. “Querido
esposo, renunciei à única coisa que você me deixou. Quando o juiz
me perguntou se eu tinha certeza de que teria condições de cuidar
[dos nossos filhos], não consegui dizer sim. Fiquei em silêncio, e
no meu silêncio ele percebeu minha hesitação ...” (Anam: 2009, p.
7). Por outro lado, a carta de 16 de dezembro de 1971, que marca o
final da guerra e da narrativa, revela uma personagem assertiva, que
não omite detalhes do que fez e sentiu durante a guerra. Ciente de
suas falhas e limitações, mas também de tudo que alcançou, declara:
“Sei o que fiz. Esta guerra que levou tantos filhos poupou o meu.
Esse tempo que destruiu tantas filhas não destruiu a minha. Eu não
permiti” (Anam: 2009, p.274; minha ênfase).
No ensaio “A Revolutionary Grandmother”, Anam comenta sua
decisão de escrever seu primeiro romance, A Golden Age, sobre a
guerra de independência de Bangladesh a partir de acontecimentos
históricos entrelaçados com as memórias pessoais de familiares, em
especial de sua avó materna. A não ser pelo fato de que sua avó apesar
de viúva, vivendo em circunstâncias reduzidas, também teve um
papel ativo na luta da independência e usou o espaço doméstico para
fins políticos, meu propósito aqui não é estabelecer semelhanças e
diferenças entre realidade e ficção. O uso de experiências e memórias
pessoais na formulação de histórias alternativas às narrativas oficiais
que muitas vezes suprimem ou distorcem vozes das pessoas mais
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afetadas em situações-limite é objeto de pesquisa nos estudos
culturais contemporâneos.
Sneja Gunew, por exemplo, problematiza o papel do arquivo
na recuperação de memórias traumáticas e histórias silenciadas,
sublinhando a ironia da relevância do arquivo colonial para povos
previamente colonizados, pois nele podem ser encontrados vestígios
de resistência à colonização. Ao mesmo tempo, Gunew argumenta
que na melhor das hipóteses, arquivos são repositórios frágeis,
especialmente quando associados a conhecimentos subalternos
(Gunew: 2017, p. 76). A teórica elabora a questão da fragilidade
dos arquivos, recorrendo à pesquisa sobre o tráfico de escravos e os
efeitos devastadores da colonização conduzida por Saidiya Hartman.
Constatando a falta de acesso a consciências subalternas, a não ser
através de representações que refletem uma política de dominação,
Hartmann vê na leitura a contrapelo de arquivos coloniais – muitas
vezes tudo que resta de histórias passadas – a única via para o que foi
obliterado (Hartman apud Gunew: 2017, p. 76).
Em 2003, Antoinette Burton publicou o livro Dwelling in the
Archive: Women Writing House, Home, and History in Late Colonial
India, fruto de sua pesquisa sobre histórias de mulheres que viveram
no final da era colonial na India. Assim como o livro de Urvashi
Butalia, citado anteriormente, Burton resgata histórias ignoradas em
relatos oficiais. Com o objetivo de explorar como as mulheres indianas
do século XX utilizaram memórias do lar para reivindicar um lugar
na história que contemple “a interseção do privado com o público,
do pessoal com o político, e do nacional com o pós-colonial”, Burton
coloca em pauta as perguntas que instigaram sua pesquisa. “O que
conta como arquivo? Memórias pessoais servem como evidência da
história política? O que significa dizer que o lar pode e deve ser visto
não apenas como o a morada da memória das mulheres, mas como
um dos alicerces da história – história concebida como narrativa,
prática e lugar de desejo” (Burton: 2003, p.4).
As indagações que norteiam a pesquisa de Burton ressoam com
as memórias da avó e outros familiares de Anam. De acordo com a
autora, ao final da guerra de independência de Bangladesh e como
parte das comemorações pela vitória, os homens que lutaram pela
pátria foram reconhecidos como heróis, sendo que sete deles, mortos
em combate, receberam as maiores honras. Já as mulheres foram
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reconhecidas pelo governo não pelas suas realizações, mas como
vítimas do exército paquistanês. As que sobreviveram, vítimas de
estupros, receberam o título “Birangona”, mulheres heroicas. Houve
todo um trabalho de reabilitação para que fossem reintegradas à
sociedade e aceitas por seus maridos ou pais, mas elas não tiveram
permissão para ficar com os filhos gerados pelo inimigo que foram
abortados ou enviados para adoção no exterior, não constando assim
da história oficial da nova nação (Anam: 2009, p.10-11).
Anam ressalta ainda que as pessoas comuns, incluindo sua avó,
que participaram de forma corajosa e quase sempre silenciosa, ajudando
as forças revolucionárias, não tiveram qualquer reconhecimento
pelo papel que exerceram. “[Minha avó] desaparece na história,
mas eu estou aqui para narrar sua história” (Anam: 2009, p. 12). A
Golden Age constitui-se assim em uma “narrativa performativa” da
nação, nos termos de Homi Bhabha, complementando e por vezes
desafiando a “narrativa pedagógica” da nação (Bhabha: 198, p. 207).
O fazer literário, que através da criatividade permite à Anam mesclar
dados históricos e experiências pessoais, contribui para preencher as
lacunas da história hegemônica, valorizando seres e saberes tantas
vezes esquecidos.
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Notas
1

Com exceção de obras cujas traduções fazem parte das referências
bibliográficas, todas as traduções são de minha autoria.

2

A edição utilizada no ensaio, Harper Perennial (2009), inclui além do
romance uma entrevista com Tahmima Anam e um ensaio de sua
autoria, A Revolutionary Grandmother. A paginação desta seção é
separada daquela do romance.
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E

ste artigo foi originariamente apresentado em forma de
palestra de Abertura, em versão ligeiramente modificada, a convite, no
XI Seminário das Alunas e dos Alunos da Pós-Graduação em Letras
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (SAPUERJ 2020), sob
o título Vidas negras importam: experiências na pesquisa literária,
abrindo o tema da 11ª edição: Vidas Indígenas e Negras Importam:
(r)existências e produção de novos sistemas de conhecimento, no
final de outubro de 2020.
Além das reflexões teóricas inerentes a seu título, o presente
capítulo traz também, em alguns momentos, um breve apanhado
histórico e cronológico documental importante para a história da
Especialidade – e do Programa – que naquele momento já funcionava
remotamente – assim como o evento, via Plataforma Virtual, com
streaming ao vivo para a página do Facebook – devido à pandemia
do novo coronavírus.
Atingindo amplo público, desde a audiência interna de
administradores universitários, Colegas, funcionários técnicoadministrativos e estudantes – todos parte dessa teia que trabalha
as atividades de difusão e troca de saberes e conhecimentos, até
membros da comunidade externa que assistiram de inúmeras
localidades, nacionais e internacionais.
Após parabenizarmos a Organização por seguir mantendo a
chama acesa em meio a tantas dificuldades, à pandemia, ao humor
não muito afinado de tantos que encontramos pelo caminho, e ainda,
como não poderia deixar de ser, pela escolha do tema daquele ano
– relevante, necessário, urgente – ao refletir sobre a caminhada das
Letras, se fazendo cada vez mais marcante ao expressar, produzir e
refletir em uníssono com os tempos daquele momento.
Mantendo o foco nas literaturas afrodescendentes, tal como
indicado no título, destaquei que as literaturas indígenas, eram
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também no presente, merecedoras de meu apreço, interesse e
divulgação, mas, que estariam a cuidado de pesquisadoras da área,
em momento já previsto na Programação do evento.
Por questões de ancestralidade inicialmente, e logo na sequência,
pela identificação e pela emoção solidária, abrimos no final dos anos
’80 e, formalmente em 1991, logo ao chegar à UERJ, de forma
incipiente, mas sólida, no Setor de Literatura Norte-americana
– ou estadunidense, como sempre preferi dizer, lembrando que
americanos, nativos das Américas, de Abya Yala, somos todos nós
– pesquisa sobre a Literatura Afro-americana, mais especialmente,
sobre a obra de Toni Morrison, uma desconhecida no Brasil da época.
Ao introduzir o conceito de ‘rememória’ – ou seja, a lembrança
de coisas que aparentemente desapareceram, mas, permanecem,
sempre, dentro de uma ótica de ancestralidade e comunidade (the
concept of rememory – the recall of things that disappear but remain)
(Jablon: 1993, p. 142), trabalhávamos já a ideia em sala de aula e na
pesquisa, à medida em que a própria Morrison, depois de anos de
luta para ser ouvida, chega, enquanto intelectual negra, aos dias de
hoje, tendo seus escritos e romances lidos e debatidos em escolas
e universidades mundo afora. Autora de histórias profundamente
entrelaçadas com supostas verdades nos Estados Unidos, tantas vezes
não realizadas, desmistifica questões como o melting pot, equality,
freedom, the common man, hard work x success, tão bem descritos
em obras como The Free and the Unfree: a new history of the United
States (Carrol & Noble: 1984).
Assim, vencidos os obstáculos iniciais e, especialmente, após
Morrison receber o Prêmio Nobel de Literatura no final de 1993,
abríamos na UERJ, universidade sempre identificada com as classes
trabalhadoras, com apoio especial do corpo discente, pesquisa
pioneira, que iria se desdobrar em inúmeras frentes, com bolsistas,
voluntários, orientandos, e vir a formar gente, inicialmente nos
PIBICs, e a partir do ano 2000, em Mestrados, Doutorados, Pósdoutorados outros, em intensa frente de estudos e produção científica
na área, logo ampliando o foco de pesquisa, ao partir para a perspectiva
comparatista, na sequência da Defesa de meu Doutorado naquele
ano. A Tese, Gênero, Etnia e Narrativa Literária: Alice Walker e
Conceição Evaristo, marcou época na medida em que valorizava os
estudos de gênero, consolidava no Brasil os estudos comparativos
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entre as Literaturas Afro-americana e Afro-brasileira, e viria a se
constituir no primeiro trabalho acadêmico formal sobre a obra de
Conceição Evaristo. Em 2004, se transformaria no meu livro mais
‘clássico’ até hoje Escritoras Negras Contemporâneas – Estudos
de Narrativas – Estados Unidos e Brasil – esgotado rapidamente
em seus 500 exemplares, a mostrar um público ávido por este saber
(Salgueiro: 2004).
Nesse sentido, ao seguir em nosso artigo, mostramos um pouco
da relevância significativa do tema à época, apesar de todos os
enfrentamentos e desafios, e de como, ao longo de uma trajetória de
quase trinta anos, por seu pioneirismo, sem dúvida, a marca desta
linha de pesquisa, deixada no e pelo Programa de Pós-Graduação em
Letras da UERJ, ao ressignificar vidas, foi descoberta e referência
no caminhar de tantos estudantes, que, em raros momentos – ou
nunca – haviam estudado escritoras e escritoras negro/as no contexto
educacional formal e até aquele momento a/os desconheciam.
Vieram, ao se reconhecer nos textos - e como [recém-] pesquisadores
ela/es próprios! – a se tornar multiplicadores em seus espaços de vida,
em Congressos no Brasil e no exterior, estudiosos, novas referências
nos estudos da diáspora africana. E, ainda, como esclarecem as
palavras de nossa grande Nilma Lino Gomes: o que caracteriza
o novo intelectual negro das ciências humanas é que ele não tem
mais “um olhar distanciado e neutro sobre o fenômeno do racismo e
das desigualdades raciais, mas, sim, uma análise e leitura crítica de
alguém que os vivencia na sua trajetória pessoal e coletiva, inclusive
– e eu friso! – nos meios acadêmicos.” (Gomes: 2010, p. 496)
Sob essa ótica, as experiências na pesquisa literária orientadas
por nós em nosso Laboratório – o Centro de Estudos Interculturais
do Escritório Modelo de Tradução – e no PPGL, foram marcando
em seu sentido pleno que vidas negras importam, até chegarmos
ao 2020 da pandemia, quando as literaturas afro-contemporâneas
assumiram papel preponderante em meio aos desafios e debates
raciais do presente. Ano e momento, ainda, em que o Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, mais amplo retrato da segurança
pública brasileira, recém-atualizado recentemente neste 2021, e com
recorrentes dados estampados nas principais páginas de jornais e
publicações informativas de nosso país, aponta que, lamentavelmente,
o Brasil segue sendo um país extremamente violento – e, mais uma
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vez, no que diz respeito à violência policial, tendo como principais
alvos jovens negros, mulheres e transexuais, em especial nas
chamadas “periferias” de nossas grandes cidades, abandonadas
pelo poder público. Nesse sentido, jovens pesquisadores negros têm
lembrado com insistência que a transformação social através da arte,
da cultura, do entretenimento e da geração de renda local tem uma
importância gigantesca territorial, e que a Literatura pode exercer
papel transformador nessa realidade e colaborar para a transformação
de vidas, tendo as instâncias acadêmicas papel fundamental ao
compreender e seguir formando jovens multiplicadores nesses
espaços geopolíticos.
Sempre em busca de conceituações claras e dentro do foco
dos Estudos Literários, lembramos as palavras de Eduardo de Assis
Duarte, da UFMG, sempre uma referência em nosso trabalho acerca
da Literatura Afro-brasileira:
Em resumo, que elementos distinguiriam essa literatura? Para
além das discussões conceituais, alguns identificadores podem
ser destacados: uma voz autoral afrodescendente, explícita
ou não no discurso; temas afro-brasileiros; construções
linguísticas marcadas por uma afro-brasilidade de tom, ritmo,
sintaxe ou sentido; um projeto de transitividade discursiva,
explícito ou não, com vistas ao universo recepcional; mas,
sobretudo, um ponto de vista ou lugar de enunciação política
e culturalmente identificado à afro-descendência, como fim e
começo.” (Duarte: 2011, p. 385).

Ao nos empenharmos fortemente junto com as colegas de
Departamento (Letras Anglo-Germânicas) e, especialmente dos
Setores de Literaturas, na criação de um curso de Mestrado com
visão própria em nosso estado, abandonamos a visão tradicional,
conservadora no mundo contemporâneo e binária de se estudar ou
estritamente Literatura Inglesa ou Literatura dos Estados Unidos,
criando o curso de Mestrado em LiteraturaS de Língua Inglesa,
em que a riqueza dos textos literários produzidos em tantos países
anglófonos, após os processos de colonização de séculos anteriores,
tornava possível para nossos estudantes, a abertura de horizontes de
pesquisa diversos e variados. Desnecessário dizer que o aporte dos
Estudos Pós-Coloniais, e na sequência, decoloniais, surgiu forte e de
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imediato, agregando gente, começando a formar redes de pesquisa
e saber, no Brasil e fora dele, junto à vasta diáspora africana mundo
afora. Abria-se também a perspectiva da construção de currículos
não estritamente eurocêntricos, mas com visões e escopos amplos
– partindo desde África até visões diversas afro-diaspóricas, além
daquelas das periferias globais.
Com o número de orientandos aumentando e se agregando para
somar na pesquisa, ao lado de outros pesquisadores brasileiros e
estrangeiros, começamos, aos poucos, a partir de 2004, a trabalhar
fundamentalmente com a questão da Tradução / Estudos da Tradução
em enfoque novo, desde o final dos anos noventa do século XX e
início do século XXI, como mediação cultural, já vista, então, como
campo relevante da Literatura Comparada. A partir daí, alargou-se
a pesquisa e chegamos à abertura de mais uma inovadora frente:
pesquisar a Tradução da Negritude, ou seja, buscar compreender
como o ser negro se traduz / é traduzido em diferentes espaços
geopolíticos. Após rápido desenvolvimento, nos dias de hoje, tal
objeto de pesquisa encontra-se em estágio avançado no Brasil, levado
a cabo na prática e em Dissertações, Teses e capítulos de livros de
antigos orientandos e/ou pesquisadores que conosco dialogaram ao
longo dos últimos anos e vieram a desenvolver produção própria e
autônoma.
Cabe mencionar que nesse olhar, fazer, caminhar, três Bolsas
de Pesquisa têm sido fundamentais, para as quais temos aplicado e
vencido de forma sequencial referendando e consolidando o tema
amplo de pesquisa: PROCIÊNCIA/UERJ/FAPERJ, Cientista do
Nosso Estado/FAPERJ e Produtividade em Pesquisa do CNPq, em
sequência às quais sempre se seguem, na cadeia da PESQUISA,
novas bolsas para nossos estudantes e orientandos – no Brasil e no
exterior.
Em termos de grande escopo, a pesquisa e os Projetos que temos
desenvolvido envolvem, cada vez mais, alunos afrodescendentes
em busca de sua História e de textos literários que lhes falem. Na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a primeira universidade
a adotar o sistema de cotas para afrodescendentes no Brasil, nos
idos de 2003 – momento em que participamos ativamente do
debate de implantação, como então Diretora do Instituto de Letras
e Representante do ILE no Conselho Universitário – tais projetos,
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ao trazer novas opções curriculares, e de estudos na Literatura,
contribuem com aspectos de avanço social, cultural e de cultivo de
autoestima, no que diz respeito à necessidades de busca identitária
de nossos jovens, mas também de novos patamares e de uma nova
agenda propositiva, nesse campo, que dê conta de aspectos ligados
ao lazer, à cultura, ao bem-estar, ao sentimento de pertencimento e
ao alcance e visibilidade de bens culturais aspectos fundamentais de
enfrentamento dos desafios e debates raciais de 2020.
Buscamos situar a Literatura dentro do campo das Humanidades
em novo patamar, com os Estudos Literários, não distantes e
longínquos, mas vivenciados, inseridos e presentes na realidade de
nosso estado, dando sequência a constantes práticas e preocupações
desta pesquisadora ativa nesta Universidade Pública – a UERJ,
com a questão da divulgação científica e dos resultados da pesquisa
universitária para os cidadãos do Rio de Janeiro e de nossa sociedade
brasileira, em geral, além de extenso trabalho já de anos, em palestras
e diálogos no exterior. Além disso, os resultados dessa prática sempre
acabam oferecendo subsídios e material de trabalho para o exercício da
Lei 10.639/2003 que estabelece que “nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileiras”, substituída pela
Lei 11.645, de 10 de março de 2008, passando, então, a tratar de
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, dando conta dos dois
eixos temáticos do SAPUERJ 2020.
No mundo das Humanidades, o curso de Letras, na medida em
que, em sentido lato, forma professores profissionais do discurso,
que irão trabalhar com línguas, linguagens, modos de articulação
e expressão, literaturas, culturas, sempre, de alguma forma, cruza
diretamente com nossa História, com seus processos tantas vezes
inconclusos, como a Abolição, a desembocar no racismo estrutural
do Brasil de hoje. Cabe sempre lembrar que o poder de argumentação
é hoje, na sociedade contemporânea nesta terceira década de século
XXI pós-pandêmica, fundamental para a luta, a resistência, a
sobrevivência e o êxito. Em que medida os cursos de Letras vêm
influenciando na educação das futuras gerações a serem formadas
pelos nossos alunos de hoje? Como trabalham em sala de aula as
inúmeras questões oriundas de um país tão desigual como o Brasil? O
racismo diário, o significado de ser negro no Brasil, que se apresenta
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como um processo de embate permanente nos ambientes públicos
e privados, após a vivência de processos duros e absolutamente
desrespeitosos e dizimadores na colonização, tal como indicado, para
citar um exemplo, por Fanon (1968; 1975) em suas obras. Os Estudos
Literários, neste campo, permitem levar à observação de formas que
contribuam para banir o discurso da exclusão e do racismo e suas
práticas. O discurso da exclusão é uma forma social discriminatória,
que se manifesta na prática verbal, em textos, conversas e na
comunicação em geral, desembocando no racismo.
Refletir sobre as Humanidades nos leva a rever óticas em
meio à propalada globalização econômica – agora posta a nu pela
pandemia! – e à consequente submissão de todos os países à lógica
do mercado. Reescrevendo palavras de Leyla Perrone-Moisés, há
quase vinte anos, quando no calor de uma longa greve que então
tomava conta da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da USP e que, entre outras pautas, forçava a discussão do papel das
Humanidades em oposição à exacerbação do discurso tecnicista, em
artigo intitulado Para que servem as Humanidades (Perrone-Moisés:
2002), a referida professora já identificava, naquele momento, e
ponderava vários dos aspectos abaixo descritos, em diálogo com
algumas inclusões minhas, em negrito:
As Humanidades servem para que a universidade continue a
ser, além de um local de pesquisas científicas e tecnológicas,
um lugar onde se exerce também o pensamento crítico, sem
o qual esses avanços procederiam às cegas. As humanidades
servem para pensar a finalidade e a qualidade da existência
humana, para além do simples alongamento de sua duração
ou do bem-estar baseado no consumo; servem para impor
os limites necessários ao processo da dita globalização.
Servem para estudar os problemas de nosso país e do mundo,
para banir o racismo e as desigualdades. Num mundo
informatizado, estilhaçado no imediatismo da mídia e das
redes, elas servem para preservar, de forma articulada, o saber
acumulado por nossas culturas, tantas delas apagadas,
colocadas à margem, silenciadas – mas que, aos poucos,
vamos retirando dos silêncios através da arqueologia
literária. Em outras palavras: em tempos de informação
excessiva, superficial e robotizada, servem para produzir
conhecimento e redescobrir saberes. No ensino superior, sem
89

Maria Aparecida Andrade Salgueiro

os cursos de humanidades, a própria ideia de universidade
perde sentido.

A partir do 2020 de dores de tantas naturezas, cabe lembrar
que a construção de uma visão de futuro decorre do repensar das
humanidades à luz da contemporaneidade. As ciências humanas
são em geral desestruturadoras, no justo sentido de que devem
sempre desestruturar o estabelecido e buscar os novos caminhos do
pensamento, só podendo “o mundo só pode ir em frente por meio
daqueles que se opõem a ele”, como já tantos disseram de diferentes
formas.
Em marcante entrevista à CNN estadunidense, em 13 de outubro
de 2020, ainda no calor das manifestações em torno do assassinato
de George Floyd, em 25 de maio daquele ano, Angela Davis, sempre
com a emblemática foto de Marielle Franco ao fundo em sua
estante, relembrava aos estadunidenses que é preciso ler o presente
criticamente em visão histórica, valorizar os avanços e aprofundar
saberes, culturas, arte e conhecimento, luta, ao lembrar que “pela
primeira vez nos Estados Unidos havia um número extremamente
significativo de pessoas nas ruas, nas manifestações, que jamais lá
estaria antes”. Citando a crise do Capitalismo, o mercantilismo de
uma medicina que visa o lucro em meio à pandemia que escancara a
pobreza do mundo, Davis mencionava o papel do movimento Black
Lives Matter neste momento histórico (Davis: 2020). Com inserções
na mesma entrevista, Patrisse Cullors, co-fundadora do BLM, que
tivemos o privilégio de assistir em palestra vibrante, no início de
2020 na University of Houston, nos Estados Unidos (Cullors: 2020),
falava sobre os impactos e as mudanças já geradas na sociedade
estadunidense, após o início de atuação do movimento, em 2014,
no confronto em massa à violência e brutalidade policial, após um
número sucessivo e avassalador de pessoas negras mortas. E sobre
a importância das manifestações artístico-literárias como forma de
expressão da dor da vida em sociedades cada vez mais desiguais.
No Brasil, entre tantos também, o assassinato de João
Pedro, adolescente de 14 anos, dentro de casa (alvo de mais de 70
disparos!) em operação policial, em São Gonçalo, em 18 de maio,
em plena pandemia, também gerou escritos, poemas slam, inúmeras
intervenções artísticas nas periferias especialmente ao sermos
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amplamente informados que João Pedro mandou mensagem para a
mãe, momentos antes de ser baleado, e dizia “Estou dentro de casa.
Calma” (G1: 25/05/2020). Inenarrável como tais palavras abalam os
ambientes familiares e comunitários, e fragilizam de forma explícita
para as populações periféricas, a ideia da casa como espaço de
refúgio ou acolhimento, e levam à busca ainda mais intensa das
vozes de nossos autores e autoras negras para seguir.
Como exemplo, partindo da riqueza dos textos, da amplitude
dos ensaios, retomamos a afirmação que sempre lembramos em aula,
palestras e artigos, de que os escritos de Lélia Gonzalez ainda carecem
de estudos mais aprofundados, tal como apontado por Angela Davis,
em sua vista ao Brasil em 2019: “Eu me sinto estranha quando sinto
que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E
por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos
Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do
que vocês poderiam aprender comigo” (Davis: 2019). No mesmo
caminho de Davis, refletimos que devemos, sim, lembrar George
Floyd, mas, prioritariamente, não esquecer de João Pedro, Miguel,
Ágatha Félix, Jenifer Silene... tanta gente jovem.
Ao falecer em 1994, Lélia já havia antecipado questões relevantes
e amplamente discutidas hoje, fazendo a interseção de raça e gênero
e buscando uma visão latino-americana – ou da Afrolatinoamérica
/ Améfrica Ladina – da questão. Deixou forte legado na vida
brasileira que permite um olhar diversificado sobre a Literatura
Brasileira, como apontam várias Autoras negras contemporâneas no
Brasil, entre elas a nossa grande Conceição Evaristo, reivindicando
uma herança plural pouco citada na escrita hegemônica. Dentro
desse escopo, Conceição é expoente dentro de grupo de mulheres
intelectuais negras, detentoras no campo da Literatura, à custa de
muita luta, resiliência e resistência, de lugar que se solidifica, com
cada vez mais celeridade no presente, no Brasil e no exterior, pelas
crescentes traduções de suas obras, dados, contexto, renovações e
questionamentos históricos que se vivenciam, dia a dia, em meio às
atribulações desta terceira década do século XXI.
São autoras que enfrentaram enormes barreiras seculares
contra – ao menos – uma dupla exclusão social: a de serem mulheres
e negras. Romper a barreira mencionada e tornarem-se potências,
criativas e dominadoras da arte da palavra, constituiu-se, ao enfrentar
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de frente o racismo, em uma sofrida, porém, aos poucos, vitoriosa
ação. Evaristo trabalha a segregação sócio espacial do território
urbano, periférico e agrário no Brasil, a partir da lógica do racismo,
das desigualdades, dos serviços precários e ultrajantes, da vida sem
perspectiva, da carência de afetos, em formato pleno de referências
culturais, que apresentam momentos fortes de uma cultura que, no
presente, busca se reconstituir. Suas escrevivências reverenciam as
ancestrais, trazendo uma escrita de avanço das frentes abertas por
Maria Firmina dos Reis (1822-1917) e Carolina Maria de Jesus (19141977) na estética literária feminina negra na literatura brasileira. No
presente, sua voz, junto à de Autoras como Cristiane Sobral, Miriam
Alves e mais recentemente Eliana Alves Cruz especialmente, após O
crime do cais do Valongo que, em meio a sua narrativa, mostra com
clareza ao leitor que o verdadeiro crime, no caso, foi / é a escravidão.
Assim, nesse panorama, buscamos o desenvolvimento
científico, o caminhar nos Estudos Literários, a consistência, o
desenvolvimento de processos propositivos de pesquisa etnográfica
e efeito multiplicador em área inovadora e de grande necessidade na
realidade socioeconômica contemporânea de nosso estado, abrindo
frentes para capacitação técnica de mediadores de culturas negras e
indígenas, e tradutores de vozes contemporâneas, com possibilidades
de atividades de formulação e implementação.
Nesse sentido, parceria estabelecida em 2014, com a FLUP
– a Feira Literária das Periferias – e o Rio Slam Poetry, festival
internacional de slam – batalhas de poesia falada –, tem sido
extremamente rica e, anualmente, envolvido Colegas e estudantes,
nessa busca a que vimos dando sequência, com ricos e desafiadores
produtos, resultando em uma rica experiência de reescrita transcultural
e localizada no CEI – o já citado Centro de Estudos Interculturais do
Escritório Modelo de Tradução. Um outro olhar sobre as periferias
busca ser construído pelos próprios habitantes desses territórios.
No trabalho em tela, acresce todo o escopo de referências culturais,
advindas dos poetas das periferias de Berlim, Hamburgo, Madrid,
Lisboa, Londres, Nova Iorque, Chicago, Roma, Paris, com o drama
dos processos migratórios e do Brexit em plena ebulição na Europa,
e aí acrescidos de inúmeros outros que vão sendo trabalhados nas
traduções. Além dos desafios no conteúdo, para o qual, anualmente,
se criam grupos de estudo e pesquisa online de nomes, referências
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a lugares, canções, fatos, correspondências, há – nessa reescrita,
nesse choque de realidades e culturas – a questão a não ser jamais
negligenciada da oralidade, do ritmo, das possíveis rimas em língua
portuguesa do Brasil e de se fazer compreender na língua alvo
para não prejudicar os competidores estrangeiros a serem julgados
por jurados brasileiros, terminando em uma construção de muitas
vozes em uníssono para um produto final, em concreto processo de
tranculturalização, remetendo ao jogo polifônico propriamente dito
(Salgueiro: 2018).
Na lide com estudantes afrodescendentes, tecendo redes e
dialogando mundo afora, ver sua surpresa e emoção, ao tomar
contato com a realidade do tantas vezes chamado “Atlântico Negro”
– a partir da obra de Paul Gilroy (1993) –, sentimentos aqui tão bem
sintetizados pela respeitada Florentina Souza:
Na Diáspora forçada, fugindo à coisificação imposta pela
escravização, os africanos e afrodescendentes costuraram e
teceram identidades e, a partir da memória, reorganizam suas
vidas desenhando novas configurações culturais advindas da
sua situação em terras estrangeiras. (Souza: 2007, p. 30)

E daí emergimos em retorno às escrevivências: tal como no
trajeto de autoras afro-americanas, Conceição Evaristo nos relembra
Toni Morrison e suas falas incentivadoras, e de chamada à ação a todo
momento. A partir do motto afro-americano constante de que “The
time is always now”1, Morrison nos lembra o papel da Literatura e
a força necessária aos escritores em tempos difíceis e de confronto:
“There is no time for despair, no place for self-pity, no need for
silence, no room for fear. We speak, we write, we do language. That
is how civilizations heal.” (Morrison: 2019)2
Caminhando para concluir, na medida em que se tratava de um
possante encontro discente, então em sua 11ª edição, procurei tecer
um brevíssimo paralelo entre o PPGL, o crescimento do Laboratório
de Pesquisa e Extensão (ESCRTRAD) e a expansão dos focos de
pesquisa, apresentando marcos e vitórias de experiência na pesquisa
literária sobre as literaturas afro-contemporâneas, que, como
abordado, assumem papel primordial em meio aos desafios e debates
raciais de 2020, em meio à pandemia que escancarou as desigualdades
no mundo e as sequelas do Colonialismo, seus dilemas e tragédias
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mal ou não resolvidos / os processos históricos inconclusos como a
Abolição no Brasil.
A partir destas, e da produção de novos sistemas de
conhecimento, finalizei parabenizando alunas e alunos, do passado e
do presente, em homenagem a tantas e tantos outros que acreditaram
e aceitaram o desafio, e seguem, em sua maioria, até hoje, agregados,
juntos, no Centro de Estudos Interculturais, seguindo na pesquisa, na
recepção a pesquisadore/as negro/as estrangeiro/as, e nas buscas de
novas epistemologias. Por essas e tantas outras histórias e vitórias de
luta e de textos e reflexões a repensar História e tempos presentes, na
Academia, agradeci o apoio. Os tempos são difíceis. Sigamos com
força e coragem – há muito ainda à nossa frente.
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Notas
1

“A hora é sempre o agora”.

2

“Não há tempo para desespero, espaço para auto-piedade, carência de silêncio,
lugar para medo. Falamos, escrevemos, trabalhamos a linguagem. É dessa
forma que as civilizações se curam”.
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In

Dystopia: A Natural History, Gregory Claeys (2018)
describes the images invoked by the term dystopia. Among them,
with the pervasive idea of decadence, he highlights those that
convey elements such as illegality, disorder, pain and suffering. For
the historian, dystopia is a modern phenomenon linked to secular
pessimism.
The term dystopia “is derived from two Greek words, dus
and topos, meaning a diseased, bad, faulty, or unfavorable place”
(Clayes: 2018, p. 4). This is an excellent characterization of the male
figure physical materiality in Patrícia Melo’s Mulheres empilhadas.
The monstrosity of the criminal, in the novel, derives from the
discrimination that subjugates women, who are victimized by rape,
torture and murder. The narrative provides the reader with a chain
of disturbing images, which conjure experiences such as death and
destruction, centered around the figure of the male rapist, individuals
that have fallen into savagery, bestiality and monstrosity, exposing
the obscure, negative, face of the human.
Women are their prey, an obsession of the patriarchal regime,
that must be eliminated to sustain strength, masculinity and power.
There is, undoubtedly, a certain despotism in the way through which
this kind of man treats women, both in and outside the narrative,
generating fear and terror. These are men who often act in groups to
torture and abuse women. The group bond strengthens cooperation
and approval among its members, making up for an evil kind of male
solidarity that imprisons women. Acting in a group removes the
responsibility of the individual; acts of violence and murder become
a group responsibility. A “crime club” is formed, constituted by
members of the women extermination squad. This group sees women
as the “Other” to be hated, used and, ultimately, destroyed. As Claeys
(2018, p. 34) pointedly signals, belonging to a group strengthens the
sense of similitude, of the same, of the unity, through the juxtaposition
of ‘us’ to ‘them’: ‘we’ are ‘men’, ‘they’ are ‘women’; and, in the name
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of the group honor, violence and murder are committed, reinforcing
the oppressive power of the extermination squad.
These are the images that involve women in Patrícia Melo’s
novel. It is the locus of the dystopian curse that they inhabit as victims
of the crimes, the sexual violence, and the erasure of their lives. It is a
dystopian narrative, one that merges reality and fiction, and is brought
to the realm of gothic poetics, exploring issues of political, religious
and gender-based discrimination. Dystopian narratives always seem
to warn by exposing conditions of oppression or deprivation. Literary
dystopia is concerned with portraying a society in which a significant
number of people, in this specific case, women, suffer oppression
and annihilation as the result of male, sexist and coward actions.
The novel here discussed may be thought of as a dystopian
narrative for its real pessimism in relation to women, always subject
to murder and erasure. The narrative catches instances of the absence
of justice, of control and of legal and political assistance to solve
cases in which women are murdered by men whose macabre desires,
cruel and absurd, they refuse to satisfy. These are men who kill
women because of a feeling of insuffiency and insecurity towards
their own masculinity.
These women are sacrificed for not being recognized inside
the machinery of generic production. Women are recognized as
humans when they have their humanity articulated and mutable. An
exchangeable humanity, a commodity. They don’t have the power to
act on their own. In relation to the frameworks of recognition, Judith
Butler (2004, p. 2) takes the following stance: if these frameworks
made available to women presuppose an “undoing” that bestows
recognition, or undo them by retention of recognition, it is possible
to conclude, then, that recognition becomes a device of power in
which the human is produced in different ways. In this sense, the
lives of the minority depend on the existence of norms of recognition
that produce and sustain the viability of people as human. However,
these very norms of recognition constantly alternate to produce and
un-produce the notion of human.
Transforming this process is what the nameless character in
Mulheres empilhadas longs for. She fights a social battle to change
the treatment given to women, in a way that the affirmation of rights
becomes a way of intervening in the social and political process
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through which the human is articulated (Butler: 2004b, p. 15). In
order for that to happen, it is necessary to escape the chains of norms
that only recognize women within a specific, dictated, pattern of
behavior. Thus, it is possible to consider that the women that populate
the realm of the novel, as well as so many others outside of it, are
not recognized in their differences and singularities. So, becoming a
monster, or metamorphosing into a monster, means to include oneself
in one’s own humanity. It is an option that liberates women from
normative recognition. Still according to Butler (2004b, p.16), if one
is someone who cannot be without doing oneself, the conditions of
such doing are, in a way, the conditions of one’s very existence.
Patrícia Melo portrays this status quo through a realism that
comes alive in the pages of the novel, as it merges news reports with
fiction, exposing, in a terrifying way – for there could be no other
way – the lives of women in Acre, in the North region of Brazil,
indicating that the issue is not just localized, but the consequence of a
violent, negative, patriarchal attitude that is disseminated all through
the country when it comes to the way women are treated.
The narrative in Mulheres empilhadas is composed by three
main segments. The first is numeric and is concerned with the crime
cases against women extracted from the newspapers. The second is
alphabetic and tells the story of the female character, the narrator, a
journalist from São Paulo that relocates to Acre for work. The narrator,
after being physically assaulted by her boyfriend, reconnects with
her long-deceased mother. She realizes, in that instant, that “we are
all made of the same matter!” (Melo: 2019, p. 23, our translation), a
warning triggered by the slap in her face. It is an epiphanous moment
of rebirth of the dead, awakened with the drive and the hunger for
a knowledge that was erased from the memory and needs to be
reconstituted. Northbound, she carries a corpse within herself.
The parts that go from Alpha to Eta compose the third segment
and constitute the focus of the present work. This particular segment
is characterized by the narrator’s ventures into the religious core
of the forest, by the contact with the Amazon warriors who, under
the effect of the shamanic beverages, battle the male perpetrators
of violence towards women. It is a space that empowers women,
a space of vengeance, of the exorcism of hate, long accumulated.
Lastly, it is a space to activate the machinery of memory, propelled
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by powerful plants that expand consciousness, called entheogens,
that is, according to the etymology, generators of a state of those who
embody a god.
In its foundation lies a dystopian novel, a realm of unhappy
events, in which women live in conditions of oppression, under death
threats that are both visible and invisible, but always go unpunished.
The dystopian narrative makes use of characteristics that are
intrinsically present in gothic poetics. Because it is political literature,
the gothic text allows untamed elements, relegated to the shadows by
the oppressive power regimes, to come to light. That is, dystopian
elements permeate the gothic poetics, underlining how societies
may serve as models of oppression and paranoia towards women. A
means to change such regime may be through the transformation of
the female body, its unfolding into something else, other.

II
I believe it is important to look for alternative ways through which
we can think the body in poetic imagination, in the images delineated
in the fissures of scientific rationality, in a way that construct images
of women that subvert conventional forms of representation. The
body reinvents itself incessantly, it escapes concepts that imprison
it in a category, whether of sex or gender. It is not a metaphysical
transcendence, but one of borders, a transformation of being. The
monster that the female body embodies is not supernatural, but
actually, an active force that, even though it may often metamorphose
into non-anthropomorphic figures, constitutes an unfolding of the I.
Thus, the transformation of the feminine into something other that
needs to desexualize itself is nothing but the materialization of what
is not commonly associated with the feminine and is linked to desire
and action.
It is of my personal interest to think of the monster as liable to
the incorporation of the feminine as a liberating measure. It is not by
chance that the monster, epistemologically, implicates a “warning”,
as it points to the dangers underlying its own animalistic essence.
The monster is strange, but it reflects what is most intimate, even if
it appears, sometimes, in a twisted way. As it provokes ambiguity
and contradiction, the monster exposes a potentiality of multifaceted
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agencies. The feminine, in gothic poetics, incorporates the monster,
for the latter, however dangerous, marks the changes of a new way of
being. A desexualized body is one that does not violate borders other
than its own, but only allows itself to live experiences that are free
from restraints, deterritorialized, more active.
There are, undoubtedly, converging points in the gothic and
dystopian narratives. That way, it is possible to think about the notion
of a gothic-dystopian poetics, or the dystopian gothic, to reflect upon
desexualization, violence and the female body transformation, as
evidenced in the novel in question. Hence, we can consider Mulheres
empilhadas as an expression of the dystopian gothic in which the
female violence portrayed in the shamanic rituals, ultimately, even if
not measuring up to the male violence, still is an affirmative response
of taking a stance in a society ruled by corrupted laws and rights.
Female violence is portrayed as a turning point in the mechanic
wheel that spins the world of men, the exterminators of women. If the
male attitudes in Mulheres empilhadas may be considered barbarian
as they inflict pain and suffering, they may also be the generators
of monsters. In dystopian gothic, the monster rises as a symbol of
transformation and transposition of borders. Monstrosity manifests
itself as the consequence of a mechanism of persecution in which
women are part of an othered group, isolated in their difference and
exposed, in their vulnerability, to exclusion and death.
Here, women need to use resources that provoke the expansion
of the mind to allow the monster that inhabit us to manifest itself
and to avenge us. The context of the entheogens makes up for a
liberation of the monstrous self as it modifies vision and, at the same
time, also expands the world of possibilities for women. It opens
the realms of images and perception, of changes, and unchains a
world of affirmative action. The colors are perceived and drenched
in exuberant shades of yellow, red and blue. The character witnesses,
right before her eyes, as if in a magic film tape, images of the preto
velho (an entity of the Umbanda, presenting itself as old African man)
smoking tobacco pipes; images of the Virgin; images of Iemanjá (a
central deity in the Candomblé religion, concerned with different
aspects of womanhood, such as fertility). She could hear an incessant
chanting. Images of people singing, vomiting and laughing haunt her
senses. She could see women standing in formation in the woods: the
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Icamiabas (a legendary tribe of women warriors), mothers, natives,
mulattas, black, white, many women, sprouting from the earth, full
of hatred; avengers, they would go after their abusers, the rapists,
hounds of hell.
The murder of the native woman Txupira by three men, who
had raped and tortured her, is the trigger of all conflicts and tragedies
experienced by the narrator, such as the murder of her own mother.
“Having a mother who was murdered was, perhaps, my secret
identity” (Melo: p. 43, our translation). She learns that women die
because they cannot speak. Not speaking “is a tragedy” (Melo: p. 45,
our translation).
Going into the woods, she inhales the thick air of the forest. She
drinks the carimi, which heightens the senses, opens her eyes “to see
what is hidden, the reverse, the invisible; eyes that see what’s within,
in thought […], in the dark of night” (Melo: p. 65, our translation). In
this search, fueled by the tea, she floats through the woods, conscious
that she was the daughter of a murdered mother and that she had
been slapped by her boyfriend. And so, amidst this shamanic ecstasy,
when the cosmos expands and memory is activated, there comes the
image of the mother, the silence, the active vision of the red fluid
splattered through the floor, her father trying to clean it to cover up
his heinous crime. He had killed the girl’s mother.
Standing next to the warrior, the Woman of the Green Stones, the
narrator sees, in the depths of an abyss, a pile of dead women. In their
midst, her mother. These are visions provided by the teas that activate
the part of the “brain responsible for storing emotional memories”
(Melo: p. 230, our translation). If, on the one hand, “killing women
is how proto-machos blow off their hatred”, on the other hand,
women have to learn what to do with hatred, for it “serves many
purposes” (Melo: p. 124-125, our translation). The narrator becomes
unafraid of her own hatred and, for that to happen, it was necessary
to transform. As she becomes fearless, she “monstrifies” herself,
incorporating the monster. Not in its reactive negativity that inspires
fear and leads to death, but in its active affirmation as a provoker of
change. As she projects herself as a monster and becomes unafraid,
she is empowered. As Claeys (2018, p. 79) states, to do good, it is
necessary to kill off the dragon, to be good, it is necessary to cage
the monster within oneself. No, not at all, I reckon the dragon must
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live and, for that to happen, the monster should come out. It is in the
negativity provoked by the monster that women can catch a glimpse
of forms of acting and being.
In this perspective, to be a monster also means, in the poetic
imagination, to maintain a critical, transformative attitude towards
the norms that constitute us, even if at the cost of exclusion. Being
a monster is opening the door to a new human, to a new woman, to
unexpected ways of living. If I think about the monster in relation to
the female characters, or even in relation to non-fictional women, I
can observe that, while the term may reveal prejudice and exclusion, it
also saves me. Problematizing the issue makes the monster discourse
fundamental to think about the body as a space for transformation.
It is important to highlight that I do not consider the monster in its
“aberrant corporeality” (Shildrick: 2002, p. 122), but, instead, in
what makes the female body confront prescription. Being a liminal
figure, it is always transformative and challenges the limits imposed
on the human.

III
The axis, around which the forces that energize the gothicdystopian poetics rotate, is the potential for subversion of imposed
barriers, in this particular instance, women, whether through a
social, sexual or gender-oriented perspective. The transposition of
barriers leads the nameless character in Mulheres empilhadas in
a path towards the acknowledgment of her potential as a woman,
simultaneously unearthing a history of violence that follows her from
one geographical pole to another and solving it through resources
that are imbued in the sublime and its more modern version, the
Unheimlich, or the Freudian uncanny.
The presence of the sublime in the gothic narratives evokes
elements of fear and dread that cannot be processed rationally. In
Melo’s novel, animism is a consequence of the experience with
entheogens. Dead women become resurrected bodies, as if the forest
had memory and its own modes of action. The telluric space opens
itself so that, through imagination and ecstasy, due to a dilated and
expanded consciousness, the narrator, representing all dead women,
could violently avenge the violence they had endured. These female
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figures are an expression of gothic horror. The discovery by the
narrator, as well as a feeling of recognition and the imperative
necessity to maintain these spectral connections, becomes fuel
to proceed, even if symbolically, with the learning of defense and
imposition of the woman. The spectral bodies, anthropomorphized,
are humanized in a game of vengeance.
David Punter and Glennis Byron (2004, p. 12) explain that, in
this case, the surging of archaic fears, primitive terrors thought to exist
in the depths of unconsciousness, even if they were banned from the
civilized world, continues to haunt the childish portion of the adult
brain, especially under conditions of terror and darkness. Through
remembrance, the trauma experienced in childhood of witnessing the
murder of her mother by her father, which was thought to have been
erased from the memory, comes to light, through the expansion of
consciousness, to reexperience the lost past and to free itself, so as to
be able to act and not to be piled up among police files.
Patrícia Melo’s novel is struck with the marks of a history of
violence. There is, here, a moral violence against women, in which
laws are erased in the name of the Father. The women who experience
these tragedies must allow their monsters to come out so as to refrain
from falling into the profound abyss of silencing. At the same time,
through the monster, this body that is other, it is possible to question
the very patterns of normality. It is important to observe the connection
that Shildrick (2002, p. 5) establishes between the monster and
vulnerability, for the monster is not simply an exteriority, but also
signals a transformation in the relation between “I” and “Other”.
The meeting of these forces is necessary for women to reconstruct
themselves in a vortex towards which all their liberating energy
converges. Melo’s narrative shows an ominous scenario of torment
and complexity, exposing women who were murdered and never
recognized. This scenario points to the necessity of active changes to
reevaluate the status quo and rethink the subjectivity of women. The
implication, here, would be to recognize that freedom is essential, and
that this freedom starts with the very process of desexualization of
women. They untangle themselves from sex, as understood in their
cultural demarcation, unlocking the ties that still sustain the categories
of body, of sex and sexuality, as well as the respective power relations
among the beings, determined by these categories.
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The tendency towards desexualization has manifested itself in
history as a dynamic of dimorphism. From a cultural perspective, I
suggest thinking of a poetics of unsex-me (Monteiro: 2020, p. 153157), of desexualization, a path to think about a space that privileges
the political and the personal, agencies and power, in which the barriers
between gender and sex are dissolved. I elaborate on the poetics of
unsex-me in line with Craciun’s (2003, p. 110-128) thought about the
notion of desexualization. Being desexualized does not point to an
inversion of gender; it means, rather, not to be stuck in a woman’s
body, or to any other body for that matter. The unsexed being is not
definable, does not follow any natural order, and any distinction that
one may want to impose becomes problematic. I believe that a safe
path to go through would be that which opts for incorporation and
understanding of sexuality in a constant process of transformation, as
a creative, erotic form of reinventing oneself.
Considering a study of hermeneutics on the theme, I can
observe that what is portrayed is a sexual difference that is viewed
as a natural and stable category, based on ideological oppositions
that are ingrained in western thought. Eliminating sex and gender is,
that way, a starting point to review other types of categories. If sex
is linked to nature and gender to culture, then what saves me is the
figure of the monster who, by undoing this dichotomic confusion,
opts for a monstrous hybridity. The monster is force, not deficiency
(Lykke: 1996, p. 19).
The notion of vulnerability is fundamental to think about the
body as I understand it. Vulnerability and instability, as means of
reflecting on the body, help reviewing rigid, limited, theories on the
most varied possibilities of being, of using the body, providing it
with meaning. Vulnerability, according to Margrit Shildrick (2002, p.
133), is not a degraded condition of the other, but the very condition
of questioning the centrality of the human being. It is no longer
possible to separate the abstract from the material: both forms are
equally discursively produced and instable.
The space of vulnerability for Patrícia Melo is the female
body. In this context, the ponderation made by Cavarero (2009, p.
18), establishing a dialog with Judith Butler (2004a), is important,
since, for the philosopher, vulnerability, understood in physical and
corporeal terms, implicates that it is the relationship with the other
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that matters. That way, to recognize oneself as vulnerable means to
recover a certain amount of collective responsibility for each one’s
life. Considering, then, both one’s vulnerability and that of the other
is fundamental, as it is a condition common to all. Nevertheless, in
Mulheres empilhadas, female vulnerability is permanent and leads to
death. In opposition to what Cavarero (2009) ponders, the wounds
here do not demand assistance, on the contrary, the violence inflicted
onto women gives them no possibility of self-defense. Violence is
absolutely unilateral. There is no reciprocity in Melo’s narrative.
Still, it is important to notice the distinction that Cavarero
(2009) makes between ‘helpless’ and ‘vulnerable’: the former
occurs under certain circumstances, while the latter is a permanent
state. The situations of horror that the characters in Melo’s novel
face are struck with violence, tortured bodies, helpless victims in
their vulnerability. In this sense, following Cavarero’s (2009, p. 19)
thought, torture belongs to a certain type of circumstance in which the
coincidence between vulnerable and helpless is the result of a series
of acts, intentional and premeditated, destined to happen. Cavarero’s
horrorism, here, is patent, exposed, as a body in pain, objectified by
the “reality of pain, in which violence takes time in doing its work”
(Cavarero: 2009, p. 23).
For these women, both vulnerable and helpless, only death
remains. For the murdered body, remain abandonment and invisibility,
as well as the neglect of the state, the law, and the society. Horror
follows its path unlimitedly, and so horrorism is a form of violence
that exceeds death itself, as we can observe in the countless deaths
caused by the sexual aggression suffered by women, whose bodies
are always exposed to the gaze, to the touch, and to violence.
I would like to highlight that, to review the concept of
vulnerability, one should not run the risk of reinforcing binarism
when negating body-sex, but it is necessary to perceive the body as
means of action, commonly not associated with the female body. At
the same time, I believe that the “feminine” is not to be denied, but
rethought over in a perspective of what’s to be, stripped from any
impositions, whether patriarchal, racist, economic etc. The feminine
would, then, transcend the notion of gender, becoming an option for
acting, for becoming free. As we can see, thinking of the body in
narratives that constitute the dystopian gothic, in which destruction
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and violence derive from the annihilation of the female being, may be
perceived as an active form of intervention in a world of inequalities,
where women are always sacrificed in the name of a male power that
wants to establish itself as sovereign and perpetual.
The unsexed woman is also abhuman. Punter (2016, p. 101)
raises an interesting point on the subject. For him, the abhuman body
is, in a way, always the female body, for it is open to the possibility
of contamination through conception, as opposed to the male body,
which is culturally presumed (and thus the root of homophobia, the
fear of penetration of the male body) to be inviolable. Hence, the
difficulty in dissociating body and gender. That way, the abhuman
is an important category to think of the desexualized body, for it
precedes cultural and moral law. This body lies at the margins of the
human, whereas the social constructs give in to desires, obsession,
violence, all these characteristics that permeate our lives and over
which we hold no control.
In Mulheres empilhadas, the monster’s epiphanic moment
happens through the shamanic rituals and the teas that expand
consciousness, such as the carimi tea (Melo: 2019, p. 129) and the
ayahuasca. Expanding or dilating consciousness is a means to refuse
being an added number in the ever-growing pile of dead women. It
means to allow the monster to possess oneself, even if through an
epiphanic outlook. That way, women, to use Melo’s metaphors, must
be free and have “flying vaginas”, like a bird, and their mission is
to chase and terrorize murderers, that is, to have vaginas that “can
swallow the violators whole, in a single ‘gulp’, and then vomit them
into the land of the dead” (Melo: 2019, p. 121, our translation). It
is possible to see the undisciplined unconscious open to revenge,
to bloody ruthlessness, to the sensual celebration of the womanmonster, manifest through wicked, devouring desire.
Dystopian gothic is decadence and active transformation.
Becoming a monster is necessary since the monster is a celebrated
figure in the narrative due to its power of plurality and its subversive
pleasures. It knocks down rules and borders, opts for terror,
vengeance, and morbid desire. In the shamanic context, we have
unconquerable, vengeful, serene and angry women. The images and
actions of women in this hallucinating cosmos show that, to take a
stand against a sexist society, and to change the game, women need
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to go through metamorphosis, whether transforming into specters or
nightwalkers, both hallucinated and hallucinating.
The violence perpetrated against women becomes an incurable
wound, but one that, at the same time, is susceptible to a cure when
women reinvent themselves as monsters, exposing their monstrous ‘I’
through vengeful expression. Revenge not in its mediatic sense, but
in the sense of not allowing their body to be the receptacle of other’s
destructive pleasure, of not allowing their dignity to be broken apart.
Transcending gender happens in this movement from a dormant
being to one that is dominant, indomitable, and that has mastery
over oneself. Thus, the need to fuse opposites, eliminating binary
differences (Gilmore: 2003, p. 191). The space of female action,
under the liberating sign of poetic imagination, does not have a divine
law or censorship; it only features the morbid courage of eliminating
forces that place women in a dystopian realm of indifference and
pain. The female figures in Mulheres empilhadas find themselves in
a dance of fruition, in a state of exciting fascination and affirmative
destruction.
I don’t believe that it is the case to think of the violence, cruelty
and morbidity that inhabit the universe of these literary figures from
a moral perspective, but, perhaps, we should think about, as Shildrick
(2002, p. 131) proposes, a new expression of ethics that may respond
to the multiplicity of differences incorporated in the body. That way,
dichotomic categories do not matter; instead of thinking of normative
ethics, it is necessary to look for ambiguity and the unpredictability
of an opening towards the monster. This movement recognizes the
vulnerabilities of both the “Other” and “I”.
I see the cruelty, violence and morbidity that constitute the
actions of the protagonist, as well as those of the women under the
forest and powerful teas’ magic influence, as marks of an internal
impulse – one that aims to change – and not merely as destructivity
(negative), as generally understood. Destructivity (affirmative),
however, is part of the necessity to instill fear and revenge, in a
search of visibility as a powerful affirmation of being. Morbid actions
illuminate, metaphorically, the bodies of the piled-up women that
look for ways to free themselves through revenge, desexualization,
and that, through what may be perceived as seemingly evil, desires
the positive affirmation of being. If women were always considered
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evil or monstrous, sexual predators or, considering all those features,
morbid figures, it is high time these characteristics are appropriated
to their benefit, as power: vengeance and transformation. Vengeance
in the sense of looking for what belongs to them, ripping it out of the
world. How many women are, up to today, killed for being afraid,
whereas the main character and the resurrected women here are the
ones provoking fear, a vengeance that does not aim at repetition, but,
instead, above all, at taking hold of power and negating fear.

IV
Finally, it is worth considering that the dystopian gothic may
be thought of as a poetics of transformation and of transposition of
gender divides, not just to cross them, but, above all, to question them.
The elements that refute violence, violent on their own, accept the
negative positivity of the binary, opting for Evil, for revenge, in the
search for future completeness, for balance. In Mulheres empilhadas,
the feminine abandons conventional, constructed, behavior, and opts
to metamorphose into monster. This transformation is scary, for it is
also liberating, a welcome deep breath into human existence.
Women, in Melo’s novel, accept the monster in themselves as
they refuse to continue being murdered, destroyed. This monster, an
unfolding of oneself, surfaces through the abusive actions that the
female body undertakes, a body as space for invasion, that leads to the
externalization and exposition of dark secrets that can be associated
with the gothic ambience. That way, moving away from the position
of a victim, the monstrous figure arises to ratify a political action
that promises conscientization about what it means to be women, in
societies that discriminate against them and where their bodies are
still part of a scenario of sexual subservience.
The gothic opens space for fear, a fear of the monster reclaimed
by women in a dystopian space, as means of answering the question:
“what to do with our hatred?” (Melo: 2019, p. 125, our translation). I
can observe that, in this sense, the promise of a virtuous moral fails,
and the world of a new woman is reborn, a woman that is repugnant,
lovable, a beauty and a beast with enormous wounds. A woman that
does not resign to being a shadow; on the contrary, she overtakes
the shadows of the crushing female past, of fear. She is now the
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generator of fear, of revenge, a powerful instrument in the poetics of
desexualization, of unsex-me.
The role of dystopian literature, according to Claeys (2018),
is to warn against real-life dystopias. However, it may also catch a
glimpse of rational solutions in which panic and the irrational loom.
The dystopian gothic defines the spirit of the times.
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W

ithin literary archives in the United States, gatekeeping
practices have restricted the full inclusion of Black writers.
Exclusionary practices directed at people of African descent
establish and enforce barriers to full participation in intellectual
spaces, including the archive. Black archives, and Black digital
archives in particular, serve important political purposes by
laying claim to a space that preserves knowledge while also
acting as points of access that index future possibilities.3
Archives are built, sometimes with power and vast resources, and
sometimes piece by piece with care. The collections within an
archive reflect a series of power imbued choices that are shaped
by cultural values and beliefs about meaning and significance.
Archives function as spaces that house collections, and, those
collections are formed within a network of practices designed
to include or omit, and they can also work to constrain the
boundaries of the cannon. Systemic global racialization seeks
to erase Black experiences, and, as a scholarly tradition, Black
studies seeks to restore the humanity of Black people (Gallon:
2016). The Black digital humanities contribute to these restoration
efforts through engaging tools and methods for the preservation
of texts that can be hard to locate or that have been alienated
from the cannon. Within this context, creating and inhabiting
the space of the archive becomes a political act and a protective
response against erasure. Both digital and physical archives take
up space and require maintenance, each in their own way. This
article considers how using a full-text search and retrieval tool,
PhiloLogic, to navigate the space of a Black digital archive
can effectively locate trends and draw attention to African
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American writers who have collectively and individually impacted
literary studies.
In order to preserve and disseminate collections related to
Black literature, culture, and history, scholars have developed
projects focused on the digital accessibility of African American
voices in literature and print culture, including databases and
datasets from text-mining projects. A growing number of
Black digital humanities projects by small teams of scholars
use information gathered from datasets and existing archives
to create data visualization projects that offer new ways of
understanding the Black experience.4 Earhart, in her article for
the Debates on the Digital Humanities, reflects on the potential of
the world wide web in its ability to create new cannons through
the proliferation of small-scale recovery projects by individual
or small groups of scholars (Earhart: 2011). While she observes
that many of these early projects have been displaced or lost
over time, some have been able to survive and even grow into
something larger. In order for these new canons to continue
to grow, Earhart argues that as digital humanists “if we do not
theorize our technological approaches with a mind toward cultural
constructions, we will continue to exclude certain materials from
digitization” (Earhart: 2011).
The Project on the History of Black Writing (HBW) at the
University of Kansas, a research unit led by Dr. Maryemma Graham,
archives Black texts, and their digitalization program preserves
the work of African American novelists. Since its founding in
1983, HBW’s mission has been to catalog literary texts by African
American writers, to increase awareness about the writers, and
to encourage engagement with these texts through teaching and
research. Their mission focuses on conducing data driven research
on Black authorship, linking digital technology with discussions
of race, and building a more informed community. Through a
collaboration with the University of Chicago Textual Optics Lab,
the physical archive is currently transitioning to a digital format.
Currently, 891 of the over 1,000 novels in the HBW collection
have been digitized and added to the Novel Corpus. Moving the
archive into a digital space furthers the HBW’s mission by making
the texts more accessible to researchers around the world, and it
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allows researchers to navigate the archive in ways not previously
possible with a physical collection of books. The University of
Chicago Textual Optics Lab developed a digital tool for the Novel
Corpus known as PhiloLogic, which allows the text to be filtered
and examined in new ways within the digital space. The tool
allows users of the archive to search all the novels, which range
in publication from the late 19th century to the late 20th century,
in order to identify keywords, themes, or topics of interest.
Trends and patterns can be identified across literary works from
the same author or from authors across different generations
and locations.
Lauren Klein, in her article on quantitative literary
studies in the PMLA special issue Varieties of Digital
Humanities, argues for a methodological framework that goes
beyond the axis of distant and close to include the refraction
of multiple perspectives (Klein: 2020). Like a microscope that
uses multiple lenses to refract light in order to navigate multiple
scales, the PhiloLogic search tool can be used to view and analyze
the novels from different perspectives. The PhiloLogic tool
allows for close and distant readings withing the corpus, which
illuminates trends related to how often and in what contexts
certain words or phrases appears over a given time period
in the corpus.
The two formats in which each novel is stored in the Black
Book Interactive Project (BBIP) digital archive facilitate the
practice of close and distant reading. Each novel is scanned as
a PDF file to archive how it was originally published, and then
an OCR scan is performed of the novel to strip all formatting to
convert it into a plain text file. These two representations of the
book allow researchers to examine the overall text by running key
term searches that highlight larger patterns in a single novel or
across multiple novels or authors, and then moving in for a closed
reading of the PDF image of the book.
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PDF scanned file of a novel as found in the BBIP archive

OCR scanned file of a novel in the BBIP archive

Using methods for key term development and text mining,
we entered the archive interested in finding novels that dealt with
the notion of space and how it is represented in African American
literature. Initially we conducted general searches to see how often
the word or related words appeared in the corpus. We started out
with the idea of the porch and related terms. While our initial
keyword searches used the word “porch,” we realized the results
were limited to textual passages that only contained that specific
word. Since the Corpus contained novels from a wide time range
(late 19th century to the late 20th century), from regions all over
the United States, and with dialogues that reflected the registers
of specific Black communities, we had to take into consideration
that the same word may have slightly different spellings as well as
compound forms of the word. The PhiloLogic tool has powerful
search functions, including a feature known as the approximate
word filter that allows the user to search for other words similar
to the original keyword term. In the case of our project, we could
filter our searches to include words that were an approximate match
to the word “porch” by up to 70%, 80%, or 90%. The lower the
approximate match percentage, the more search results would
appear from the archive. However, we learned we had to adjust the
percentage filter in order to find the optimal number since search
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results at lower numbers like 70% might include terms that have no
relation to the word “porch.” The approximate word filter allowed
us to find additional terms like porches, porch steps, front porch,
etc. that tied back to the main keyword of porch, which combined
had 2284 occurrences in the entire database. Expanding our search
this way in relation to the word porch allowed us to find even more
textual passages within the corpus that included references to this
space, thereby providing additional insight into a diverse range of
representations of African American culture.
We also focused our key term searches on variations of the
word porch, including related words like fence, gate, stoop, and
steps. We were looking for terms to do with space. However, words
can have multiple meanings, which the PhiloLogic allowed us
to identify quickly through search results that listed together all
the excerpts from the novels with the same highlighted keyword.
For example, the word stoop was used not only as a noun for the
entryway space located at the front of a house, but also used as
a verb (the person stooped to the side). Having all the textual
passages collated together facilitated our ability to read through
each one and decide if we wanted to look beyond the short excerpt.
This allowed us to find several passages from different novels
where activities tied to the stoop reflect a more urban environment,
including young men hanging out on the stoop and references
to polluted or criminal activities on or near the stoop (smoking,
drinking, prostitution). PhiloLogic contains other features that
go beyond keyword searches that can provide additional context.
A user can filter terms based on time, including how often they
appear in novels during certain decades or specific time ranges. We
learned that the stoop appears frequently in the novels beginning
in the 1920s. Used in tandem, these different filters can provide
a researcher with several perspectives of the same topic, thereby
offering multiple ways on how their project may develop.
Once our initial searches led us to focus on the porch, we wanted
to gain a deeper understanding of the social significance of this
space. PhiloLogic’s collocation filter searches for a series of words
that co-occur with each other within the same textual passage. This
allowed us to travel the data set in search of co-occurring activities
in relation to the porch. By searching for terms that work together
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to narrate a story about lived experiences, it is possible to pinpoint
contextual connections and spatialized representations of African
American culture.   For example, we looked at the social nature
of the porch and the way that it provides a setting for common
activities: conversing with friends and family, hosting, joking,
meals, snacks, holiday celebrations, domestic labor, commerce.
After finding all these instances of the word porch and its
approximations within the corpus, we wanted to see if we could
identity any larger trends to do with when or how this term is being
used by writers. The targeting and filtered searches available in
PhiloLogic allow the researcher to pinpoint passages from specific
novels in the database related to the keywords entered, thereby
identifying thematic patterns shared between certain writers or
novels. The ability to refract passages and key terms within a text
and across texts makes the infrastructure of a piece of writing and
the common structures across bodies of writing easier to identify.
In thinking about infrastructure within the corpus, we considered
both linguistic practices, such as ways of speaking, storytelling
and word usage, and cultural elements, systems of belief, material
culture, and social practices. We weren’t initially looking for
Black women writers for this project, but we realized through
these targeted searches in the corpus that a good number of the
novels with frequent references to the term porch were women
writers. After we started to narrow our parameters, we looked
at how the term porch was being used in select passages of the
novels we had selected for our case study. This connection made
us then consider how are these writers in the corpus part of a larger
tradition of African American women writers who use fiction to
document Black life taking place in spaces like the porch. Using
meta-categories, we began key term development with general
searches related to spaces. After locating novels within a pattern,
we examined the social context and identified connections within
a set of texts. The following chart provides excerpts from the
novels by Black women writers from the US south. The passages
are organized by themes, and the keyword “porch” is highlighted
in each text to reiterate the pattern that connects the novels:
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Commerce and Foodways
Author: Katheryn
About two o’clock in the afternoon, Mr. Long, a
Campbell Graham little black spindle-headed man, would walk from
one side of the porch to the other, throw his head
Novel: Under the
back, cover one side of his mouth with his slim hand,
Cottonwood: A
and shout about his wares. Soon he had a crowd;
Saga of Negro
they liked to hear him say, «Hyer’s yo’ spare-ribs
life (1941)
and Kansas City sawshits, hoghocks, and black eyed
peas,—hot stage planks—right hyer.” The children
38 references to
in the neighborhood tried to have a nickel to buy a
porch
large hot ginger cookie (stage-plank).
Author: Mary
Even though Maggie was around the age of eight of
Drummond
nine years at the time, that day was still clear in her
mind. There they sat, cousin Bosse and Maggie’s
Novel: Come Go
father, on the back porch (screened to keep out the
with Me: High
flies, cats, and without success, the cunning Blue).
Rock and Spring
They were sharing a huge watermelon (which to an
Bank (1973)
outsider would seem an almost total waste, but there
was an abundance of these melons growing in the
37 references to
sandy lot near the meadow; and the remains were
porch
fed the pigs). Juice and seeds were flying and so
were the tongues of the thoroughly aroused cousins.
Bosse was forever harping on the subject of the
status of the poor Negro in the South. He would
say, “You poor colored folks are just Uncle Toms,
so contented with your miserable state.” “Then you
should have gone with Marcus Garvey,” Maggie’s
pop was saying.
Author: Linda
Mama and Miss Florice, on the front porch starin’
Brown Brag
into the dark. Screens made it easy to hear. Or would
have, except that Trudy was such a nuisance. “You
Novel: Rainbow
know she has TB” They muffled the last word as
Roun Mah
if the porch itself contained some white-shirted
Shoulder (1983)
authority that would punish them just for saying
«TB.»
24 instances of
porch
Peaches was really broken up about “her white lady”
who never said a mean word to her all the time she
was workin there and who saw to it she got the best
of all the kitchen leftovers.
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Ceremonies and Rites of Passage
Author: Katheryn
Campbell Graham

Mamie did not like a big church wedding and if
she had, she didn’t have money enough to have
one. Mr. Jacobs built an arch on the porch and
Novel: Under the
put electric lights around the rim. Mrs. Jacobs,
Cottonwood: A Saga
with her deft fingers, assisted by Mrs. Dalton,
of Negro life (1941)
decorated it with white flowers and maiden hair
fern. That Monday night as the victrola sent
38 references to porch forth a marvelous voice singing «O Promise
Me,» Mamie, beautifully gowned, came out
of the living room door on Seth Hamon›s arm
and Don and his sister Rose, came through the
bedroom door. They met on the porch and Rev.
Hamon, Seth’s father, married them with an
elaborate ceremony.
Author: Katheryn
Campbell Graham
Novel: Under the
Cottonwood: A Saga
of Negro life (1941)
38 references to porch

Uncle Jake sat on the porch in his old wicker
rocker to receive sympathies and the little change
the good folk dropped into his hand. When the
pall bearers brought the casket out of the house
to put it into the hearse, the men stopped on
the porch for Uncle Jake to see the last of his
baby—the first of his eight children to die.

Author: Narena
Easterling’s

But tonight there was the movement of people
within, without—that air of tense expectancy
peculiar to a small country home when death
Novel: Louisiana
hovers over it. Judy stopped a moment in
Lady (1941)
the yard, dreading to enter. On the narrow
front porch, Alebon’s father and his friends sat
35 references to porch about awkwardly, conversing in low tones.
Author: Mattie
Virginia Harris

It seemed, as they walked into the little white
manse, that it wasn’t she and Alonza, but a
couple she had read about in a book, going arm
Novel: Weddin’
in arm up to the porch, with the preacher and his
Trimmin’s (1949)
wife coming to meet them. Reverend Morgan
talked with them for a few minutes, and before
60 references to porch she knew it, she was answering, “I will” to her
marriage vows.
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Author: Mary
Drummond
Novel: Come Go with
Me: High Rock and
Spring Bank (1973)

This final and lasting conversation of father
to son revived Cad’s memory as he sat on
the porch of his birthplace. There was sadness
around the place that day. Dolly had been laid to
rest that early spring afternoon.

37 references to porch

We identified novels that represented the porch as a liminal
space for ceremonies, rites of passage, commerce, and foodways. The
novels highlight how the porch functions as a locus of commerce and
foodways, and it shows how the porch is transformed into a public
venue where local residents come to purchase goods. The novels
also provide examples of ceremonies and rites of passage, including
scenes of marriages and funerals that take place on the porch, which
reiterates how African American literature effectively documents the
importance of the porch in being a space that foments communal
practices tied to African American culture.
Kim Gallon has characterized the foundational work of the Black
digital humanities as restoring Black communities’ humanity through
the recovery, preservation and dissemination of texts related to the
Black experience. The History of Black Writing Novel Corpus fulfills
these three tenants through the OCR and PDF scanning of African
American novels from the 19th century to the present (recovery),
creating a digital repository for these texts using the PhiloLogic
database (preservation), and providing access to this digital archive
for researchers in order to produce new scholarship and DH projects
related to African American literature (dissemination). PhiloLogic
serves as a rich tool for navigating the archive to identify the work
of writers focused on similar trends and comparative literary studies
based on specific time periods that could be generated using these
tools and methods.
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Notes
1

The History of Black Writing Novel Corpus, a collaboration between The
Project on the History of Black Writing, University of Kansas and the Textual
Optics Lab at the University of Chicago.

2
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3

For more information on US-based libraries with large digital collections on
the Black experience, see the Schomburg Center for Research in Black Culture’s
Digital Schomburg site, the University of Southern Mississippi Libraries’ Civil
Rights in Mississippi Digital Archive, and The Colored Conventions Project
developed at the University of Delaware.

4

For more information on African American literature datasets, see the African
American Review dataset on trends in African American literary studies (Brooks
et al.: 2016), and the Black Short Story Data Set on short stories published
from 1925 to 2017 (Rambsy et al.: 2018). For Black digital humanities data
visualization projects related to space, see the Scalar site Lost in the City: An
Exploration of Edward P. Jones’s Short Fiction (Rambsy and Ossom-Williamson:
2019) and the web project Baldwin’s Paris, a spatial representation of James
Baldwin’s references to important landmarks in Paris (Thompson: 2016).
Other projects include Virtual Harlem, a virtual reality environment of the
Harlem Renaissance (Carter: 2013) and Visualizing Emancipation, which
identifies patterns of emancipation during the American Civil War.
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