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“ […]
Well, I hear the music,
close my eyes, feel the rhythm,
wrap around, take a hold
of my heart.
[…]
Take your passion
and make it happen.
Pictures come alive,
you can dance right through
your life”.
[…]
Bem, eu escuto a música,
fecho os olhos, sinto o ritmo,
eu rodopio, dou um tempo
ao meu coração.
[...]
Pegue a sua paixão
e faça as coisas acontecerem.
As fotografias tomam vida,
você pode dançar
por toda a sua vida.
Irene Cara, 1983 (Soundtrack of
Flashdance, 1983).

“Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much
But they can't touch
My inner mystery.
[…]
Phenomenal woman,
That's me.”
Os homens têm se perguntado
O que eles veem em mim.
Por mais que tentem
Nunca poderão alcançar
Meu mistério mais profundo.
[...]
Uma mulher fenomenal
É o que sou.
Maya Angelou, 1995.

RESUMO

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar a autobiografia The Heart of a
Woman (1981), de Maya Angelou, escrita sob a discursividade do testemunho.
Ao se utilizar das discussões sobre a identidade cultural (HALL, 2006) e da
pós-modernidade líquida (BAUMAN, 2001), espera-se demonstrar a
multiplicidade identitária de Maya Angelou imersa em suas marcas de
subjetividade. Cabendo, ainda, a égide da escrita de si e das histórias de vida,
teóricos como Foucault (1992) e Bourdieu (1996) problematizam a questão da
ilusão de se escrever gêneros autobiográficos sob o viés da referencialidade. A
partir dos conceitos de autobiografias de testemunho de autores como Nara
Araújo (1994), George Yúdice (1992), Joanne Braxton (1989) e Lyman Hagen
(1997), percebe-se que a autobiografia mencionada se estabelece na
discursividade do testemunho em crônicas, sob a vertente da escrita de mulher
negra que imprime um registro memorialístico no texto. Ademais, observa-se
em The Heart of a Woman uma estética de narrativa que dialoga com a
musicalidade. Desta forma, busca-se em autores como Steven Paul Scher
(1992) e Solange de Oliveira (2002) uma abordagem metodológica de
investigação de modo a demonstrar esta narrativa de ritmos, através da
textualidade e do uso de elementos estilísticos da língua.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Subjetividade. Autobiografia. Testemunho.
Ritmo. The Heart of a Woman.

ABSTRACT

This study aims at investigating the autobiography The Heart of a Woman
(1981), by Maya Angelou, written under the discoursive strategies of a
testimonial. One considers the discussions of both cultural identity (HALL,
2006), and liquid post-modernity (BAUMAN, 2001) in order to demonstrate the
multiple identity of Maya Angelou, who is immersed into subjectivity. One also
refers to both self-writing, and life stories statements presented by Foucault
(1992), and Bourdieu (1996). Such authors discuss the quests of illusion upon
writing autobiographical genres, once that they are not referred to referential
point of views. Starting from concepts of autobiographies in the testimonial
format, presented by authors, such as: Nara Araújo (1994), George Yúdice
(1992), Joanne Braxton (1989), and Lyman Hagen (1997), one perceives that
the autobiography herein referred to lies on discoursive strategies of chronicled
testimonials, which is under the perspective of black women writing. These
testimonials certify a register of memories in the text. Moreover, one observes
a narrative aesthetics which dialogues with terms of music, for instance, rhythm,
in The Heart of a Woman. On being so, one searches for a methodological
approach which meets the aims before mentioned in authors, such as: Steven
Paul Scher (1992), and Solange de Oliveira (2002) due to this rhythmic
narrative. To do so, one uses elements of both textuality, and stilystics in
language.

KEYWORDS: Identity. Subjectivity. Autobiography. Testimonial. Rhythm. The
Heart of a Woman.
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INTRODUÇÃO

Era uma manhã de terça-feira quando eu peguei o CDU-Boa ViagemCaxangá me dirigindo à UFPE. Ao chegar à sala, percebi que não
analisaríamos Thoreau ou Walt Whitman, veríamos o século XX, sob outra cor,
sob outro gênero. Nas idas e vindas da minha enfadada lida de professora, eu
me deparei com um universo de resistência e convite de I need to keep on
going.
Era maio, quente e chuvoso, a Caxangá já estava alagada e molhei
meus pés ao atingir o CAC. No meio de tudo, estava eu no Sweet Home, sob
uma casa mal-assombrada pelo fantasma de uma pequena que fora
assassinada: não foram seus algozes que a mataram, fora sua própria mãe.
Interessante como Toni Morrison me transporta para qualquer lugar, sem
precisar pegar o ônibus e enfrentar o lamaçal recifense. Fora meu primeiro
contato com a Afroamérica.
Eu ingressei no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB, na
área de concentração Literatura e Cultura, com o intuito de desenvolver uma
pesquisa há muito iniciada. Assim, devo reportar o início desta trajetória.
Estudei a disciplina Literatura de Língua Inglesa III com o Prof. Dr. Roland
Walter no Curso de Letras da UFPE, em 2003. Neste curso, conheci a
Literatura Afroamericana através da obra de Toni Morrison.
A partir de um aporte teórico sobre identidade cultural, diáspora, póscolonialismo e memória, oferecido pelo professor citado acima, fui delineando
um caminhar teórico-metodológico para o que se tornaria um Projeto de
Mestrado. No entanto, ao fazer uma viagem para Toronto/ON – Canada eu
conheci uma afroinglesa, com ascendência em Barbados – Caribe – que me
guiou nas incursões da Afroamérica.
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Através de conversas e discussões de livros, jornais, entrevistas,
revistas e histórias orais, a Srª. Sandra Johnson me encaminhou junto ao
Cosmos Africano e me apresentou uma livraria chamada A Different Booklist –
Bathurst St., Toronto. Esta livraria é especializada em livros cuja área de
interesse contempla os estudos africanos. Entre algumas temáticas, destacamse: História de África, História da Afroamérica, gêneros literários escritos por
afroamericanos(as) – memoir, autobiografia, romances, contos, estórias
infanto-juvenis, fotobiografias, ensaios etc – ensaios críticos em Black Studies,
entre outras.
Em meio a tanta informação, minha recente amiga de cidadania
canadense me fala sobre uma mulher chamada Maya Angelou. Como não
conhecia a autora, pedi que me emprestasse algum livro dela para ler. Então,
deparo-me com a leitura de Phenomenal Woman (poems). Como havia ficado
fascinada pelos poemas de Angelou, decidi comprar todo material que eu
achasse sobre/da afroamericana que tinha me encantado.
Ao ler a coletânea de autobiografias de Angelou, publicada e compilada
pela Random House/NY em 2004, comecei a perceber um traço em comum
entre essas obras: de forma cronológica e por temática, Angelou organizou as
memórias de sua trajetória de vida – a primeira autobiografia dela I Know why
the Caged Bird Sings (1969) foi escrita quando a autora contava 41 anos –
representa a mulher negra moderna e urbana emigrada do Sul para o Norte
dos EUA ao longo do século XX. É possível dizer que a Srª. Angelou é uma
testemunha ocular do século passado, uma vez que nasceu a 04 de abril de
1928 e participou ativa e politicamente das transformações sociais, políticas e
históricas dos afroamericanos.
Como ilustração desta dinamicidade política, esta escritora – também
dançarina, atriz e dramaturga – participou dos Movimentos de Luta pelo Civil
Rights, junto ao Sr. King Jr. Além de ter morado em África (Cairo/Egito) e ter
protagonizado um movimento revolucionário de liberalização política em Gana,
quando acompanhou o marido Vusumzi (Vus) Make.
Vus era um sulafricano e ativista do movimento antiapartheid que
conheceu a Srª. Angelou em Nova Iorque em 1959. Naquele momento, a futura
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Srª. Make estava participando do Southern Christian Leadership Conference
(SCLC), junto ao Sr. King Jr. Ao conhecer Vus, Maya Angelou se muda para a
África para acompanhá-lo nos movimentos de luta no continente negro.
Estas e outras facetas da Srª. Angelou me impulsionaram a pesquisar
desde os Movimentos de Negritude em 1930, liderados por Aimé Césaire,
Léopold Senghor e Amílcar Cabral – em Antilhas/Caribe, Senegal, Cabo Verde,
Guiné-Bissau e França – ao Pan-africanismo dos anos de 1960 protagonizado
pelo nigeriano Okonkwo e pelo jamaicano Marcus Garvey. Este último
movimento consistia na minimização da imposição cultural europeia em África,
além de marcar o desejo de repatriação do afrodescendente a esse continente.
Diante do panorama cultural africano e de afro-descendência, fiz o Curso de
Especialização em Literatura e Cultura Africana e Afrobrasileira na UEPB em
2010, cuja pesquisa se enveredou pela poesia épica da escritora guineense
Odete Semedo.
Mas, como cheguei a The Heart of a Woman? E como foi traçado o meu
objetivo para esta pesquisa? Em primeiro lugar, a escolha desta autobiografia
se deu ao fato de que este texto suscita a ideia do que eu acredito ser a marca
indelével da pós-modernidade em Angelou: a inserção desta mulher negra nas
mais variadas formas de manifestação artística; o gênesis das crônicas de vida
de Angelou em The Heart of a Woman; a participação no ativismo político, ora
nos EUA, ora em África; e o hibridismo de expressão artística na forma de
escrever na qual perpassam elementos musicais (ritmos) e elementos
narrativos (posição da narradora).
Além de tudo isso, eu observei atitudes assertivas de uma personagem
com a qual me identifico. Sendo assim, ponho à tona uma marca da minha
subjetividade, principal motivo que impulsionou esta pesquisa. Trago um
excerto de The Heart of a Woman que ilustra o que acabo de confessar: “I felt
more like an eccentric artist than a poor black woman who was living above her
means, out of her element, and removed from her people” (ANGELOU, 2004, p.
626). Numa tradução de meio tom, segue: “eu me senti mais como uma artista
excêntrica do que como uma pobre mulher negra que estava morando acima
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dos seus recursos, sem lenço e sem documento e removida de seu povo”.
Diante disso, dispenso comentários.
Haja vista a dimensão da obra, tracei um foco para esta pesquisa:
investigar o gênero literário autobiografia como subsídio para análise de
marcas textuais identitárias no estilo de escrita de Maya Angelou, na
autobiografia The Heart of a Woman (1981). Como metas para atingir este
objetivo, entendi que deveria: 1- levantar uma discussão sobre identidade
cultural, com base em dados biográficos para a posterior análise da
autobiografia mencionada; 2- investigar sob que aspecto de escrita de si se dá
a autobiografia em questão, a partir da perspectiva de análise da memória e do
testemunho; 3- analisar a autobiografia The Heart of a Woman, sob o olhar
estético da musicalidade presente na narrativa.
Sendo assim, o primeiro capítulo emerge da discussão da pósmodernidade líquida, sob a ótica de Bauman (2001), para demonstrar a
pluralidade identitária de Angelou, cujas subjetividades elucidam o multiformato
de sua obra, a partir de I Know Why the Caged Bird Sings (1969), passando
pelas narrativas de sua vida, até chegarmos à análise de que lugar, de que
tempo e de como fala esta autora.
Já o segundo capítulo protagoniza o argumento da escrita de si, a partir
de Foucault (1992) e da ilusão de um juramento de verdade em textos de
histórias de vida, de Bourdieu (1996). Além de demonstrar que The Heart of a
Woman se trata de um “testemunho em crônicas” (conforme mostrarei), em que
uma narrativa de vida é desenvolvida a partir de uma narradora em primeira
pessoa, portanto, testemunha dos fatos que vivenciou. Esta narrativa se
desenrola com a progressão dos acontecimentos do cotidiano e se inscreve
num ato reflexivo e crítico das práticas sociohistóricas e culturais nos EUA,
entre os anos 1957-1962.
At last but not the least, o terceiro capítulo se debruça sob o olhar
estético da obra analisada como via para a demonstração de que esta narrativa
tem um ritmo particular. A partir da imagem de um coração pulsante de mulher,
esta mesma sendo a narradora, a autobiografia citada apresenta elementos de
uma musicalidade que causam um efeito sonoro na leitura. Calcada em

P á g i n a | 16

Solange de Oliveira (2002) e esta em Steven Scher (1992), cuja disciplina
chamada de Melopoética dá margem metodológica para esta abordagem, tento
mostrar a cadência da escrita da autobiografia de Angelou, hora investigada.
Contudo, é digno de nota que esta abordagem, à primeira vista regida
pela análise comparatista, faz-se mediante um método experimentalista, não se
utiliza, portanto, da rigidez teórico-metodológica da Melopoética, que preconiza
a versificação, a métrica e elementos estruturais da música. Justifico a minha
escolha pelo fato de esta disciplina considerar a interface das duas referidas
linguagens para a análise de textos literários.
Ademais, gostaria de desculpar-me pelo uso exagerado de notas de
rodapé nesta dissertação. Justifico o ocorrido, devido ao fato de esta
autobiografia não ter, ainda, sido traduzida para o português. Acrescento que a
utilização de um considerável número de referências teóricas, críticas e
literárias – que subsidiaram esta pesquisa – também é creditada à questão de
o material disponível estar impresso em línguas inglesa, espanhola e francesa.
Portanto, a maior porcentagem de notas de rodapé é resultado de traduções
livres com o intuito de tornar a leitura desta dissertação mais acessível às
diversas subjetividades de leitores(as).
Em se tratando de uma autobiografia, sugiro uma possível leitura do
texto literário em ritmos. Além disso, arrisco romper com o tradicionalismo
formal da Academia, sob a perspectiva de uma suposta objetividade em
terceira pessoa, ao trazer um texto escrito em primeira pessoa. Optei por este
estilo de escrita por julgar conveniente neste espaço de discussão.
Somado a isso começo cada capítulo com uma micro-narrativa antes de
introduzir a minha argumentatividade nas análises que cada parte desta
dissertação se propõe a fazer. Ao dar início ao meu discurso, apresento alguns
excertos de poemas por entender que a escrita de Angelou é plural em estilos,
temáticas e gêneros literários, devidamente inserida no contexto da pósmodernidade e da fluidez das identidades culturais, como se há de mostrar
aqui. Sem mais, I hope you enjoy it.
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CAPÍTULO 1 – MAYA ANGELOU NA PÓS-MODERNIDADE

LÍQUIDA: SUBJETIVIDADES NA ESCRITA
You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.
Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
‘Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room1.
(Maya Angelou, 1978)

O poema acima intitulado And Still I Rise (E Ainda Eu me Ergo,
ANGELOU, 1978), levanta uma questão interessante sobre o ato de narrar: a
perspectiva de quem escreve/conta uma história. A partir do sujeito que conduz
a pena, acredito que o leitor se encontra diante da dúvida: e se fosse escrito
por uma outra subjetividade que experienciou/vivenciou os fatos narrados?
Assim, esta escrita que intenciono apresentar, considerando os versos
mencionados, já anuncia uma outra (sub) versão da própria história, partindo
de uma linguagem transgressora, sass language2, que é a mesma que relata “o
petróleo que jorra da própria sala de visitas”, parafraseando Maya Angelou.
Portanto, este capítulo propõe abordar algumas discussões sobre
identidade e, desta forma, perceber a escrita de Maya Angelou imersa no
contexto da líquida modernidade, segundo Zygmunt Bauman (2001). Para
tanto, pretendo contemplar algumas teorias sobre identidade e estabelecer
uma ligação com a escrita autobiográfica de Maya Angelou, a partir do conceito
de identidade cultural (HALL, 2006). Por isso, pretendo demonstrar as
1

Você pode me escrever na sua história / com suas mentiras amargas e confusas / você pode
me jogar na maior das sujeiras / mas ainda, como poeira, erguer-me-ei / Por acaso a minha
travessura (audácia) te incomoda? / Por que você está cercado de escuridão? / porque eu
ando como se tivesse barris de petróleo / jorrando na minha sala de visitas (tradução minha). A
partir daqui, todas as traduções do inglês para o português presentes neste texto são de minha
autoria.
2

Sobre este conceito, vide subcapítulo 1.2.
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identidades de Maya Angelou como uma negra urbana e independente, cujos
textos são preenchidos por uma linguagem, ao mesmo tempo, cáustica e suave
e por onde perpassam discussões ora de cunho ético ora de natureza
reivindicatória/política sobre questões de gênero e raça.
Entendo a modernidade líquida como uma cadeia de acontecimentos
sociohistóricos e culturais que culminaram na mudança de paradigmas
cristalizados por séculos a fio. O termo líquido, de que Bauman se apropria,
constitui-se em uma oposição ao estado sólido da matéria, ou seja, ao estado
de imobilidade e de permanência das coisas. Ao aplicar o termo citado no
conceito de modernidade, este sociólogo objetiva demonstrar a natureza fluida
das coisas, em outras palavras, o caráter de não fixação a modelos préestabelecidos da era moderna.
Já no prefácio de Modernidade Líquida, o autor citado explica a metáfora
da fluidez de que se utiliza ao informar que o estado fluido, ou líquido, da
matéria permite uma expansão/adaptação na ocupação do espaço e, desta
forma, entende que o conteúdo das coisas deve acompanhar a mudança do
contexto que ocupa, de acordo com a variante do tempo. Portanto, estamos
diante de uma era em que o “derretimento dos sólidos3” proporciona uma
progressiva mudança na forma de pensar e agir do homem, no que tange às
tradições política, ética e cultural.
A modernidade líquida produziu uma significativa transformação na
condição humana no que diz respeito ao desenvolvimento dos conceitos
básicos

de

emancipação,

individualidade,

tempo/espaço,

trabalho

e

comunidade. Segundo Bauman (2001, p. 12), essa mudança de perspectiva
dá-se através da “profanação do sagrado, do repúdio e destronamento do
passado, da tradição, das crenças forjadas etc”. Sendo assim, o caráter de
fluidez da era moderna conota a mobilidade das lealdades tradicionais, dos

3

Sugiro a leitura do ensaio “Tudo o que é sólido desmancha no ar: Marx, Modernismo e
Modernização” (Marshall Berman, 1986). No presente ensaio, o autor credita a liquidez, de que
Bauman fala, às ideias marxistas. Segundo Berman, Marx já havia dito em discurso proferido
no final do século XIX, as seguintes palavras: “tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o
que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente forçados a enfrentar, com sentidos
mais sóbrios, suas reais condições de vida e sua relação com outros homens”.
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direitos e das obrigações sociais tal qual vem se apresentando, principalmente
no século XX.
Como ilustração da característica líquida, ou seja, moldável da nova
ordem exercida pela modernidade, cito o exemplo dos Estudos Culturais cujas
primeiras publicações surgem na Inglaterra com as obras The Uses of Literacy
(Os Usos do Letramento4, 1957), de Richard Hoggard e Culture and Society
(Cultura e Sociedade, 1958), de Raymond Williams. A partir dos estudos da
cultura de massa realizados nestas obras, as valorizações das produções
culturais e dos modos através dos quais tais formas e práticas apresentam sua
sociabilidade passam a tomar espaço na discussão acadêmica.
Considerando que as produções culturais são ações humanas, os
Estudos Culturais estão intimamente vinculados às relações da sociedade, à
formação de classes sociais, às formas públicas e privadas e às relações de
poder e de lutas sociais. Acrescento que a perspectiva dos Estudos Culturais
traz o conceito de cultura articulado a três pilares no escopo da sociedade, a
saber:
[...] a cultura envolve as relações sociais, especialmente com
as relações e as formações de classes, com as divisões
sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com
as opressões de idades; a cultura envolve poder, contribuindo
para produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e
dos grupos sociais para definir e satisfazer suas necessidades;
a cultura não é um campo autônomo nem extremamente
determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais
(SILVA, 2004, p. 13).

Conforme se lê no trecho acima, o conceito de cultura estabelece
ligação com: 1- relação social; 2- relação de poder; 3- relação identitária.
Entendo que esta nova perspectiva dos esforços acadêmicos demonstra um
rompimento com os métodos oitocentistas, os quais apresentam o homem
como um ser pré-concebido e biológica e psiquicamente determinado. Ainda

4

A palavra letramento é usada aqui com o intuito de abranger as instâncias textuais,
discursivas e de cultura. Dessa forma, aproximo o termo em português (tradução direta do
inglês) do seu conceito na língua anglófona. Para mais informações sobre letramento, vide:
SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
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tomando a concepção de Bauman (2001) sobre o homem na modernidade,
cuja característica se dá através da incapacidade de estar/permanecer estático
no espaço e no tempo, apresento a questão da identidade como um projeto
irrefreável e mutável em que é percebida uma pluralidade de subjetividades
que vão sendo acionadas de acordo com as necessidades do sujeito em
relação com os contextos sociohistóricos e culturais aos quais está envolvido.
Ademais, o conceito de homem, a partir de Clifford Geertz (1989),
pressupõe o fato de que o processo de produção, acúmulo e transmissão de
cultura estabelecem a ideia do homem como sujeito histórico, portanto, singular
(enquanto subjetividade), imerso em pluralidades culturais. Partindo deste
princípio, o antropólogo propõe duas vertentes para a compreensão do homem
enquanto agente sociocultural: 1- a cultura não deve ser vista como um padrão
concreto de comportamento – costumes, usos e tradições, e sim como um
conjunto de mecanismo de controle – planos, receitas, regras e instruções; 2- o
homem é o animal mais dependente de controles extragenéticos – além do
código genético e, portanto, de caráter não inatista – que regulam o seu
comportamento.
Logo, as premissas do inatismo de que o homem já nasce com as
propriedades de sua espécie imanentes ao seu gene ou aquelas concernentes
ao determinismo de que o homem nasce puro e que o meio em que vive é que
determina suas atitudes, resultam em lacunas que devem ser preenchidas por
meio da análise das produções culturais do homem.
Retomando Bauman (2001) no seu conceito de modernidade líquida, o
autor apresenta duas considerações que merecem destaque: a primeira
consiste no desbotamento da crença de que há um Estado de perfeição que
deve ser atingido; a segunda diz respeito à autoafirmação do sujeito. Conforme
o declínio da estabilidade de uma identidade fixa que a pós-modernidade vem
demonstrando, a concepção do sujeito como ser acabado e definido é posta
em vias de dúvida, uma vez que a fragmentação da identidade na pósmodernidade acompanha a dita liquidez preconizada por Bauman, liquidez esta
concretizada pelas vias do capitalismo.
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O mesmo sociólogo, em seu O Mal-Estar da Pós-Modernidade (1998),
coloca sob análise a questão dos valores e da moralidade no período pós1960. Esta era se configura na dinamicidade do momento pós-guerras, das
revoluções estudantis, dos processos de independência na África, da queda do
Apartheid, dos regimes políticos de ditadura dos ditos países em emergência,
de movimentos sociais (tais como: hippie, de mulheres, de negros e negras, da
diversidade sexual, do campo, entre outros), da crise do socialismo e da 3ª
Revolução Industrial (genética e robótica). Tomando em consideração que a
própria ideia do capitalismo esfacelou a prática da coletividade em detrimento
do poder privado, o surgimento do individualismo suscitado pela iniciativa
privada capitalista gerou uma corrosão no conceito de “homem universal”
apresentado pelo Iluminismo.
Ao falar de corrosão, refiro-me à forma com que o homem pós-moderno
preconiza a liberdade individual engendrada por uma vontade suprema.
Bauman se apropria da tese de Sigmund Freud (2004) presente no seu MalEstar da Cutura – embora as mais tradicionais traduções admitam Mal-Estar da
Civilização, a edição de que me utilizo optou por este termo – para discutir o
momento da pós-modernidade. O psicanalista afirma que o homem moderno
optou pelo mal-estar da segurança ao desconforto contínuo do jogo das
contradições. A reflexão de Bauman se circunscreve no contexto do final do
século XX e analisa o referente século de forma a enfatizar o homem pósmoderno sob um estado de insegurança, de medo generalizado (universal), de
tecnologia excludente, de ameaças constantes e desemprego crescente.
Enquanto Freud vislumbra um futuro regido por uma ordem social que
garantisse segurança ao desejo coletivo de controle e justiça através da
renúncia dos prazeres pela busca da felicidade, Bauman (1998) apresenta o
homem imerso nas aceleradas mudanças pós-modernas. Tais mudanças se
concretizam nas esferas econômicas, políticas, culturais e consistem numa
ambivalência do cotidiano que afeta diretamente a questão da identidade. Em
outras palavras, a fragilidade da identidade não fixa gera o sentimento de
incompletude e de vazio no sujeito inserido na dita pós-modernidade.
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Já outro crítico da cultura Stuart Hall (2006) historiciza a concepção de
sujeito até chegar à questão da identidade cultural pós-moderna, em que esta
última, segundo ele, é desnudada de forma a esclarecer que o sujeito se
encontra multifacetado e fragmentado mediante a dinâmica da globalização e a
moderna aldeia global.
Tratar sobre a identidade requer cautela, haja vista o fato de que há
várias concepções acerca do termo, constituídas através da história e das
perspectivas teórico-metodológicas de cada época. Para esta discussão, trago
as considerações de S. Hall sobre a identidade cultural na pós-modernidade,
por entender que esta concepção de identidade se aplica à escrita de Maya
Angelou, conforme será demonstrado.
Como já havia dito, o crítico mencionado faz uma historização sobre as
clássicas concepções de sujeito até estabelecer a vertente, da qual se utiliza
para

discutir

identidade,

que

norteará

seu

posicionamento

teórico-

metodológico. Primeiramente, Hall se refere ao sujeito iluminista (séculos XVII;
XVIII), cuja concepção monolítica de homem perpassa a ideia unilateral de que
o sujeito é um ser antropológico, baseado em sua esfera biológica. Visto desta
maneira, o homem era um ser universal centrado na perspectiva do homo
universalis, isto é, um sujeito cuja natureza compreende uma especificidade
imutável e que era “totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de
razão, de consciência e de ação” (2006, p. 10).
Já numa segunda concepção, a do sujeito sociológico, são postas em
jogo as relações do indivíduo com as pessoas em sociedade, de acordo com o
mesmo autor em seu A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Haja vista
esta premissa determinista, o sujeito sociológico “refletia a crescente
complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior
do sujeito não era autônomo e auto-suficiente” (p. 11), mas dependia do meio
externo para agir em sociedade. Desta forma, o indivíduo – como os
positivistas preferem chamar – é destituído de subjetividade, uma vez que age
conforme o ambiente que o cerca e o ser humano é compreendido como uma
metonímia, ou seja, como a parte de um todo social.
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Acredito na concepção de que o sujeito compreende as esferas
históricas, culturais, psicológicas, além das biológicas e das sociais. Isto se
justifica na medida em que considero o fato de que as mudanças socioculturais
interagem com o sujeito, sendo assim entendo que este passa a ser
fragmentado e revestido de várias identidades contraditórias e não-resolvidas
entre si. Desta forma, concordo com a concepção estabelecida por Hall (2006)
sobre o sujeito pós-moderno.
O crítico citado entende a identidade pós-moderna como sendo “formada
e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (op.
cit., p. 13). Portanto, o sujeito pós-moderno se constitui por uma fluidez de
representações identitárias à proporção em que uma ou mais identidades são
requisitadas dentro de uma determinada sociedade.
Mediante a discussão apresentada, intenciono demonstrar, no próximo
subcapítulo, quem é Maya Angelou. Considerando o já citado conceito de
subjetividade, a apresentação que se segue questiona o pressuposto da
identidade monolítica ao trazer excertos das autobiografias I Know Why the
Caged Bird Sings (Eu Sei Por que o Pássaro Engaiolado Canta, 1969) e The
Heart of a Woman (O Coração de uma Mulher, 1981)5, ambas de autoria de
Maya Angelou.

1.1

Maya Angelou e suas marcas de subjetividades

Marguerite Annie Johnson, posteriormente conhecida como Maya
Angelou, nasce em St. Louis, Missouri a 04 de abril de 1928. Vinda de família
de escravos e de migrantes do sul escravagista para o oeste dos Estados
Unidos, Angelou é marcada por uma figura feminina forte – sua avó paterna

5

Porém, a edição de que me utilizei é a de 2004, compilação feita por Robert Loomis, pela
Random House, New York.
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Annie Henderson – e acredita que uma mulher deve ser guiada por uma “ironfist image of another woman, the one whose strong spirit will put herself ahead
in her own time, she knows how to face her oppressors and how to be herself a
human being” (GILLESPIE et al, 2008, p. 14)6.
“All my work is meant to say: ‘you may encounter many defeats but you
must not be defeated’. In fact, the encountering may be the very experience
which creates the vitality and the power to endure”7. Com essas palavras,
senhoras e senhores, eu vos apresento: Maya Angelou!
As palavras acima foram proferidas por Angelou, numa entrevista dada
por Claudia Tate8 à última. Na progressão das conversas, num tom
descontraído quase que um bate papo de velhas amigas, Angelou fala sobre
como começou a escrever autobiografias, por que as escreveu e para quem.
Diante do último assunto, declara: “I write for the Black voice and any ear which
can hear it”9. Esta parte destacada por mim assinala que a autora não ergue
fronteiras para seus leitores, contanto que eles possam/queiram ouvi-la.
Falando de produção artística, ainda de acordo com Marcia Gillespie et
al (2008), destaco algumas produções literárias/artísticas de Angelou, as quais
aparecem ora em prosa ora em poema, são elas: 1- autobiografias: I Know
Why the Caged Bird Sings (1969), Gather Together in My Name (Reunindo-se
em meu Nome, 1974), Singin’ and Swingin’ and Gettin’ Merry like Christmas
(Cantando e Suingando e Ficando Feliz como no Natal, 1976), The Heart of a
Woman, 1981), entre outras; 2- poemas: Phenomenal Woman (Mulher
Fenomenal, 1995), And Still I Rise (E Ainda Eu me Ergo, 1978), entre outros; 3teatro: All Day Long (O Dia Todo, 1966), Adjoa Amissa (um musical africano,

6

[...] uma imagem forte de outra mulher de pulso de aço, de espírito forte, aquela que, a
despeito de seu tempo, sabe se impor perante seus opressores e se firmar como ser humano.
7

Toda a minha obra é para significar: você pode se deparar com muitos defeitos, mas você
não deve ser derrotado. De fato, o encontro pode ser a única experiência que cria a vitalidade e
o poder para seguir em frente.
8

Entrevista de Angelou a Tate, datada de 1983. Claudia Tate (1947 – 2002) foi uma renomada
crítica literária e professora de Língua Inglesa e de Estudos Afroamericanos na Universidade
de Princeton, New Jersey.
9

Eu escrevo para a voz Negra e para qualquer ouvido que puder ouvi-la.
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1968), entre outros; 4- seriado de televisão sobre a influência da África na
cultura ocidental: Blacks, Blues, Black (Negros, Blues, Negro, 1968); 5ensaios: Wouldn’t Take Nothing for My Journey Now (Não Levaria Nada para a
Minha Jornada Agora, 1993), Mother: A Cradle to Hold Me (Mãe: um berço a
me abraçar, 2006), entre outros; 6- livros infantis: Kofi and His Magic (Kofi e
sua mágica, 1996), Maya’s World: Angelina of Italy (O Mundo de Maya:
Angelina da Itália, 2004), Maya’s World: Renée Marie of France (O Mundo de
Maya: Renée Marie da França, 2004)10, entre outros.
Além disso, informo que Angelou também participou do cenário artístico
como cantora (Purple Onion – Cebola Lilás, 1954; gravou o LP Miss Calypso,
1957 – vide Anexo VI, figura 16), dançarina (Porgy and Bess, 1955; no musical
de Truman Capote - House of Flowers – Casa de Flores, 1955; Calypso Heat
Wave – A Onda Quente (de Sucesso) de Calypso, 1957 – vide Anexo VI, figura
15) e atriz (coadjuvante no longa-metragem How to Make an American Quilt –
Colcha de Retalhos – na tradução brasileira, 1995 – vide Anexo VI, figura 19).
Ao escrever autobiografias, esta autora afroamericana oferece a uma
audiência internacional os triunfos e as tragédias de sua infância no Sul
estadunidense, além de lançar as memórias de uma vida rica em trajetórias
que percorreram o mundo. Ainda acrescento que Angelou trouxe as crônicas
de uma jornada frutífera nas esferas artística e política, de forma a demonstrar
vários aspectos da vida através do compromisso e da paixão. Sobre sua
infância e vida adulta, em 1969, escreve sua primeira autobiografia: I Know
Why the Caged Bird Sings (a partir daqui, toda a referência feita a esta obra
será Caged Bird, a título de economia vocabular).
O título “I Know Why the Caged Bird Sings” é tomado de empréstimo do
poeta afroamericano Paul Laurence Dunbar (1872 – 1906), primeiro poeta
negro a ser reconhecido no país como tal. Somado a isto, o amigo de Angelou,
percussionista em bandas de Jazz e ativista dos Direitos Civis, Max Roach

10

Estes dois últimos livros infantis fulguram entre outros dois “Maya’s World”, todos de 2004 e
apresentam uma curiosidade: a série em quatro tomos de “O mundo de Maya” representa uma
espécie de personagem com base em dados autobiográficos, pois todos os lugares a que os
quatro livros da série se referem foram lugares em que Maya Angelou viveu.
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(vide Anexo IV, figura 11), também sugeriu o título. Desta feita, Angelou
creditou a Dunbar a sua ambição de escritora de narrativas, uma vez que, até
1969, a referida escritora só havia se aventurado na literatura por meio de
peças de teatro e poesias. Sendo assim, trago a terceira estrofe do poema
“Sympathy" (DUNBAR. In: Compaixão, 1902). O primeiro verso desta estrofe
inspirou o título da autobiografia que, conforme discutirei depois, se tornou a
mais expressiva obra de Angelou. Seguem os versos:
I know why the caged bird sings, ah me,
When his wing is bruised and his bosom sore,
When he beats his bars and would be free;
It is not a carol of joy or glee,
But a prayer that he sends from his heart's deep core,
But a plea, that upward to Heaven he flings –
I know why the caged bird sings! (In: JOHNSON, 1922, p. 24).11

Mediante este trecho citado, percebo um sujeito angustiado que se sabe
preso a grilhões dos quais não pode se libertar, mas que sonha com o alto.
Assim, a escolha de Angelou para o título da obra que a inaugura na arte da
narrativa demonstra uma síntese das memórias e do requinte ficcional aos
quais Caged Bird está atrelado. Além da respeitada crítica que este livro
recebeu de estudiosas como Susan Gilbert (em Caged Bird, Gilbert afirma ler
não apenas a estória de uma pessoa, mas as estórias da coletividade), a
primeira tentativa de Angelou na narrativa suscitou críticas de outros escritores
e de jornais, tais como: 1- New York Times Book Review, como uma autora
que "writes like a song, and like the truth. The wisdom, rue and humor of her
storytelling are borne on a lilting rhythm completely her own 12”; 2- James
Baldwin (vide Anexo III, figura 06) garante que seu livro "liberates the reader
into life13" e que Caged Bird é "a Biblical study of life in the midst of death14”.

11

Eu sei por que o pássaro engaiolado canta, ah! sei!, / Quando sua asa está machucada e
seu peito ferido, - / Quando ele vence seus grilhões e estaria livre; / Não é um conto de alegria
e contentamento, / Mas uma prece para que ele envie do mais fundo do seu coração, / Não
mais que uma súplica que ele arremessa e sobe direto ao Paraíso - / Eu sei por que o pássaro
engaiolado canta!
12

Escreve como uma canção e como a verdade. A sabedoria, compaixão e humor de seu
contar de estórias nasceram de um ritmo harmônico, completamente seu.
13

Libera o leitor para a vida.
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Angelou se inscreve nas artes dos EUA de forma múltipla e
compassada, como as notas musicais, se comparada a uma matriz de
narrativas de escravos (slave narratives) ou mesmo às autobiografias de
autores(as) do século XIX e meados do século XX, conforme será demonstrado
no capítulo II. Diante da complexidade/multiplicidade de estilo, gênero literário e
outras expressões artísticas de Maya Angelou, considero que o olhar que
norteará as minhas análises comunga com a concepção de sujeito pósmoderno. A partir deste paradigma, compreendo a subjetividade como
elemento que tangencia as práticas humanas, uma vez que este último
conceito preconiza a liberdade do ser em detrimento da ideia de homem
universalizante que reforça os sistemas de dominação/opressão.
Tomando os argumentos de Sherry Ortner (2007), sobre a cadeia
complexa da subjetividade, vários teóricos sociais que levantaram a discussão
do sujeito atuante na sociedade – tais como: Bourdieu (1990); Sewell Jr.
(1992); Giddens (1979) – apresentam uma fresta no tocante à tendência de
minimizar as questões da subjetividade, ou seja, “a visão do sujeito como
existencialmente complexo, um ser que sente e pensa e reflete, que faz e
busca significado” (2007)15.
Considero importantes os apontamentos da antropóloga mencionada
uma vez que trato da identidade sob uma perspectiva cultural, cujo
gerenciamento se dá mediante os “desejos e intenções específicas dentro de
uma matriz de subjetividade – de sentimentos, pensamentos e significados
(culturalmente constituídos)”. Ademais, considerando a questão da identidade
como um quebra-cabeça às avessas, uma vez que as peças não são préestabelecidas nem há uma definição previamente definida do sujeito, a
identidade pós-moderna dialoga com uma perspectiva do vir-a-ser. Entendo
que o sujeito não é um ser acabado em si, mas interage com as dinâmicas da

14
15

Um estudo bíblico da vida no meio da morte.

Artigo intitulado “Subjetividade e Crítica Cultural”, publicado na Revista Horizontes
Antropológicos (Jul./Dez. 2007) e traduzido do inglês por Nicole Reis. Este artigo encontra-se
disponível no sítio eletrônico: <www.scielo.br>. Acessado em 23/10/2010.
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vida cotidiana, com suas exigências propostas pelos contextos sociohistórico,
econômico, psicológico e cultural em que está inserido.
Maya Angelou, ao falar sobre sua formação literária, cita alguns autores
que lia desde a tenra idade, conforme se vê em:
Although I enjoyed and respected Kipling, Poe, Butler,
Thackeray and Henley, I saved my young and loyal passion for
Paul Laurence Dunbar, Langston Hughes, James Weldon
Johnson and W.E.B. DuBois “Litany at Atlanta” (ANGELOU,
2004, p. 16, grifo meu)16.

É importante perceber a questão da escolha do que se lê neste trecho, a
partir de uma identificação cultural. Através do uso da conjunção concessiva
“although” (embora), que expressa uma oposição ao que se foi dito
anteriormente, torna-se notória a preferência, assim como o número
preponderante de autores negros, na base de leitura de Angelou.
Através do relato da narradora de que alguns autores negros fizeram
parte de sua formação enquanto leitora, noto uma base intelectual no grupo
Harlem Renaissance. Este grupo era um movimento literário e intelectual de
negros e originalmente chamado de New Negro Movement (Novo Movimento
de Negros) que teve o objetivo de angariar a nova identidade cultural dos
negros nas décadas de 1920-1930.
Ainda é digno de nota que o Harlem Renaissance trata-se de um
movimento pioneiro que viabilizou o reconhecimento das artes negras como
algo notável. Segundo Sueli Liebig (2003), os editores e críticos passaram a
dar-lhe tal valor que a literatura afroamericana, assim como todas as demais
artes, a saber: a música, o teatro, a dança, a moda, a pintura e a escultura
(além da política), influencia até o universo dos brancos.
Por meio das figuras de Paul Laurence Dunbar, Langston Hughes,
James Weldon Johnson e W. E. B. DuBois, M. Angelou imerge no cânone
afroamericano e nas ideias da estética dos negros, baseadas na cultura

16

Embora eu apreciasse e respeitasse Kipling, Poe, Butler, Thackeray and Henley, eu guardei
minha jovem e leal paixão por Paul Laurence Dunbar, Langston Hughes, James Weldon
Johnson e W.E.B. DuBois “Litania em Atlanta”.
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popular. De acordo com William Andrews et al (1997), o primeiro autor usou
gêneros da música como Spirituals, Blues e Ballads e sermões/pregações
populares como modelos para sua escrita. Já Hughes problematiza a inserção
do negro na conjectura social dos EUA; como exemplo, cito seu poema: “I, Too,
Am America” (Eu, Também, Sou a América, 1925). James W. Johnson clama
por uma forma que expresse o espírito dos negros, tais como as questões do
imaginário, os idiomas etc. A obra “Crisis”, de DuBois (1926) argumenta sobre
a criação de “O Teatro Negro” cuja principal função é interpretar a vida do
negro para negros.
Contudo, o foco narrativo de Caged Bird (de cujo enredo extraí o trecho
anterior, bem como os dois adiante) subscreve uma ironia aqui interpretada
como uma evidência de que não há um sentimento puro de pertencimento
étnico na base de seu gosto pela leitura de Shakespeare, por exemplo. Isto
está explícito quando a narradora afirma que eo dramaturgo inglês caracterizase como “my first white love”17 (ANGELOU, 2004, p. 16). Esta ironia é
percebida em:
But it was Shakespeare who said, “When in disgrace with
fortune and men’s eyes”. It was a state with which I felt myself
most familiar. I pacified myself about his whiteness by saying
that after all he had been dead so long it couldn’t matter to
anyone any more (op. cit., p. 16, grifo meu)18.

Entendo, neste grifo, uma ironia, na medida em que não observo
nenhum conflito da narradora em assumir sua predileção pela leitura de
Shakespeare, pelo fato de ele ser branco. De fato, embora paradoxal, acredito
que a narradora instaura uma quebra com a concepção da identidade fixa e
monolítica do “Black Pride” (orgulho negro, slogan para a afirmação do
sentimento de negrura nos EUA), em que todos os negros(as) só podem ler
autores(as) negros(as), a partir do momento que observo uma marca da

17
18

Meu primeiro amor por um branco.

Mas foi Shakespeare quem disse “quando se está em desgraça, se está com sorte perante
os olhos dos homens”. Era uma afirmação com a qual eu mais me sentia familiarizada. Eu fiz
as pazes comigo mesma a respeito de sua brancura ao dizer que, uma vez que ele estava
morto, isto (o fato de ele ser branco) não importava mais a ninguém.
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subjetividade de quem escreve. É importante perceber que o sentimento que a
narradora expressa em: “I felt myself most familiar” é o de identificação,
independentemente da contextualização sociohistórica e cultural a que este
sujeito pertencia. Acrescento a isso que este fato é desencadeador da
singularidade do sujeito que escreve em detrimento da coletividade.
Na progressão desta mesma cena, a narradora relata:

Bailey and I decided to memorize a scene from The Merchant
of Venice, but we realized that Momma would question us
about the author and that we’d have to tell her that
Shakespeare was white, and it wouldn’t matter to her whether
he was dead or not. So we chose “The Creation” by James
Weldon Johnson instead (ANGELOU, 2004, p. 16, grifo da
autora)19.

Em “So we chose “The Creation” by James Weldon Johnson instead”
(vide nota de rodapé nº 17), percebo a negociação que os personagens tiveram
que fazer com a figura que representava o poder para eles, duas crianças à
época. Esta figura tratava-se da “Momma”, ou Annie Henderson, a avó paterna
que os criou, Maya e o irmão Bailey, até as idades de 11 e 12 anos,
respectivamente. Para a matriarca, a questão da negrura era fundamental para
a constituição da identidade de seus netos, conforme se vê em: “Momma would
question us about the author and that we’d have to tell her that Shakespeare
was white, and it wouldn’t matter to her whether he was dead or not” (vide nota
de rodapé nº 19).
Apesar de Angelou não ter experimentado diretamente a fase da
escravidão, as marcas desta são percebidas no legado de seus parentes
paternos, quando, aos 03 anos de idade, Marguerite Johnson vai morar em
Stamps/Arkansas, com sua avó Annie Henderson, filha de Kentucky Shannon
(codinome escolhido pela última, na tentativa de tornar-se independente das
marcas da escravidão). Gillespie et at (2008), com base em uma confissão da
19

Bailey e eu decidimos memorizar a cena de O Mercador de Veneza, mas nós percebemos
que a Mamãe nos perguntaria sobre o autor, ao que nós diríamos que Shakespeare era
branco, e não importaria para ela se ele estava morto ou não. Então, escolhemos “A Criação”,
de James Weldon Johnson ao invés de Shakespeare.
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própria M. Angelou, afirma que esta última e o irmão faziam parte de mais uma
legião de crianças negras que eram mandadas de volta para o sul, enquanto
seus pais tentavam boas condições de vida no norte/oeste do país.
Estando locada numa região extremamente segregacional e racista, em
que a principal fonte de renda para os negros reminiscentes do sistema
escravista era a plantação de algodão, a menina Marguerite vivencia as
práticas discriminatórias da sociedade a respeito de sua cor. Em um dos seus
testemunhos, a narradora de Caged Bird relata:

What sets one Southern town apart from another, or from a
Northern town or hamlet, or city high-rise? The answer must be
the experience shared between the unknowing majority (it) and
the knowing minority (you). All of childhood’s unanswered
questions must finally be passed back to the town and
answered there. Heroes and bogey men, values and dislikes,
are first encountered and labeled in that early environment. In
later years they change faces, places and maybe races, tactics,
intensities and goals, but beneath those penetrable masks they
wear forever the stocking-capped faces of childhood
(ANGELOU, 2004, p. 20)20.

Percebo, neste trecho, um testemunho de um acontecimento não vivido
diretamente pela narradora, mas sobre o que se toma conhecimento devido ao
fato do envolvimento próximo com quem experienciou um evento, neste caso,
os desdobramentos da escravidão. Evidencio o testemunho, a partir da frase:
“The answer must be the experience shared between the unknowing majority
(it) and the knowing minority (you)” (vide nota de rodapé nº 20). A maioria
desconhecida, o “it” coisificado e sem nome ou subjetivação que compartilha
sua experiência com a minoria conhecida você, interpretado como o outro.

20

O que separa uma cidade do sul de uma outra, ou de uma cidade do norte, ou de uma
aldeia, ou de uma cidade grande? A resposta deve ser a experiência dividida entre a maioria
desconhecida (a coisa) e a minoria conhecida (você). Todas as perguntas não respondidas da
infância devem ser deixadas para trás na cidade e serem respondidas lá. Heróis e figuras
diabólicas, valores e coisas de que não gostam são a primeira coisa que se encontra e que se
rotula naquele ambiente de antes. Em anos mais adiante, eles encontram rostos, lugares e,
talvez, raças, táticas, intensidades e objetivos, mas, por trás daquelas máscaras impenetráveis,
eles usam eternamente os rostos caricaturados da infância.
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A partir do momento em que a narradora admite o uso do “it” (ele/ela
para coisa/objeto) e não do eu ou do nós, a instância que fala não se inclui no
discurso, ou seja, não se identifica com o fato de o grupo étnico do que ela faz
parte ser considerado um “it”, uma coisa/objeto, diante do julgamento do outro,
o branco. Outro fato interessante que observei foi o mesmo uso do pronome
neutro “it” no singular, como se todos os indivíduos, a cujo grupo pertenciam,
fossem uma mesma referência e/ou tivessem uma mesma identidade.
Desta feita, a narradora relata não conhecer o grupo de quem o outro
fala. Já o outro, com o qual dialoga, pois o uso do pronome “you” (você) é
tomado aqui sob a enunciação do outro, do sujeito com quem se fala, ela
conhece bem. Sendo assim, entendo que a narradora admite conhecer esta
instância a partir da premissa de que o eu, deslocado como “it”, se utiliza da
segunda pessoa discursiva “you”, no singular, pressupondo um diálogo.
Considerando as discussões de Homi Bhabha (1998) a respeito da
escravidão, percebo, neste trecho, a identidade do sujeito colonial e seus
enfrentamentos com o sistema escravista. Nesta ambiência, o crítico do póscolonialismo propõe uma reflexão sobre os pares de base tradicional, são eles:
branco/negro; eu/outro. O mesmo autor ainda informa que a presença da
pessoa negra no espaço hegemônico do branco apresenta “a narrativa
representativa do conceito de pessoa ocidental” (p. 73).
Sendo assim, Bhabha entende a formação de um estado psíquico
desequilibrado da pessoa negra e escravizada no sentido de que esta se
encontra deslocada e, portanto, não conterá “a imagem de identidade que é
questionada na dialética mente/corpo e resolvida na epistemologia de
aparência e realidade” (op. cit., p. 74).
Ainda destaco este enfrentamento de que Bhabha (1998) fala, no termo
“bogey men”. Black bogey men é uma representação da pessoa negra no
contexto do sul segregacional dos EUA, significa dizer: aquela figura feia,
demoníaca e suja. Além disso, considerando que esta autobiografia de Angelou
se configura no âmbito da escrita de si, é relevante ressaltar que o processo do
conhecimento na história de vida se dá por meio ora do testemunho ora da
experiência. Porém, o outsider – sujeito que se encontra fora de uma
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comunidade ou grupo, conceito de Homi Bhabha – não faz parte deste universo
de significação. Daí, no trecho acima, observo o desencadeamento do
processo de diferenciação, entre uma cidade e outra; entre o sul rural e o norte
urbano.
O que caberia ainda ressaltar sobre os processos psíquicos da pessoa
em condição subalterna é a possibilidade de narrar o passado, mostrando uma
trajetória de vida de acordo com os desejos íntimos do sujeito. Segundo
Janette Rainwater (1989), a narrativa de si viabiliza o processo de
autocompreensão, abrangendo as principais transições pelas quais a vida
deverá passar.
Com tudo isto, pretendo retomar o momento em que a narradora cita
Shakespeare e confessa não sentir receio em ler o outsider, mas respeita a
atitude da avó em não querer que seus netos leiam um autor branco, pois
compreende todo o enredo que está por trás deste posicionamento. Acrescento
a isto, a questão da subjetividade que, segundo Ortner (2007), é
marcadamente discutida pelo viés da esfera psicológica quando se trata dos
estudos de grupos não-hegemônicos.
Ainda reforço que estas manifestações de subjetividades são amparadas
pelos sistemas de opressão em culturas particulares, a exemplo dos países
colonizados. Estas culturas específicas moldam as subjetividades de acordo
com um dado momento sociohistórico e político.
Tomando as narrativas de si como veículos para uma autocompreensão,
podemos considerar que os gêneros autobiográficos são formas de
reconstrução da história individual (como desdobramento metonímico da
história coletiva) a partir de elementos da memória, tais como lembranças,
recordações e esquecimentos, na tentativa de reconciliação com os momentos
traumáticos vividos pelo sujeito.
Mais adiante, retomo esta discussão sobre memória na constituição dos
gêneros confessionais, mais especificamente a autobiografia. No entanto, foi
necessário demonstrar neste momento como estes aspectos estão imbricados
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com a representatividade do eu na sua esfera psíquica. Natureza esta,
participante da identidade de um sujeito.
Diante disso, inserindo a condição de Maya Angelou nesta discussão,
apresento Gayatri Spivak (1994) com o seu Can the Subaltern Speak? (O
Subalterno Pode Falar?) para problematizar o local de onde Angelou fala.
Neste momento, apresento o lugar de enunciação desta escritora e tento
demonstrar que Maya Angelou rompe com o tempo/espaço do silêncio dos
subalternos e como se desdobrou esta ruptura.
No entanto, cabe fazer uma breve digressão para apresentar a
discussão de G. Spivak (1994) sobre o (não) poder de enunciação do
subalterno. A começar do próprio título, o artigo de Spivak trata da
possibilidade de fala da classe subalterna à ordem hegemônica. Ao fazer uma
leitura crítica entre Michel Foucault e Gilles Deleuze, a crítica do póscolonialismo mostra que ambos os estudiosos citados apagam os aspectos da
ideologia em suas discussões em detrimento da história econômica e da
intelectual.
Mais ainda, Spivak (op. cit.) apoia a ideia do desconstrucionismo de
Derrida, uma vez que se apresenta mais envolvido em assuntos políticos. A
mesma concorda com a crítica radical de Derrida quanto ao perigo de se
apropriar do outro por assimilação. Ora, não estaria Spivak advogando uma
suposta cultura intocável, sem espaço para a negociação mediante o contato
com outras culturas?
Vale ressaltar o espaço de onde Spivak (op. cit.) fala: Índia; e ao qual
ela se refere: a Índia colonizada pela Inglaterra. Seu principal argumento devese aos desdobramentos da colonização e à possibilidade de atuação mais
ativista de grupos periféricos, seja de natureza política, seja de ordem
intelectual. Também aborda a questão da consciência e da conscientização de
resistência do subalterno. Mas, o processo de assimilação de elementos de
uma outra cultura – mais especificamente, a cultura do colonizador, pelos
colonizados – não se caracteriza como uma forma de instrumentalização que
possibilita a negociação entre o centro e a periferia?
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Spivak conclui que o subalterno não pode falar e que a posição da
mulher subalterna é ainda mais grave. Porém, acrescento, Spivak (1994) pensa
na condição de impossibilidade, segundo o fator de condicionamento para este
discurso. Considerando as discussões da microhistória, encabeçadas por
Guinzburg, o sujeito só fala de um lugar, circunscrito ao coeficiente do tempo
em que seu discurso se inscreve. Somado a isso lembro uma manifestação de
“grito dos excluídos”, através do discurso de Sojourner Truth, ex-escravizada
nos EUA do século XIX.
Citando este discurso de Truth conferido na ocasião da Conferência dos
Direitos das Mulheres em 1851, percebo as características de uma heroína
negra de N.Y. que experienciou a escravidão e sofreu as consequências do
racismo e do machismo. Segue a descrição de suas palavras:
nobody eber help me into carriages, or ober mud puddles, or
gives me any best place [and raising herself to her full height
and her voice to a pitch like a rolling thunder, she asked] and
ar’n’t I a woman? Look at me! Look at my arm! [and she bared
her right arm to the shoulder, showing her tremendous
muscular power.] I have plowed, and planted, and gathered into
barns, and no man could head me – and ar’n’t I a woman? I
could work as much and eat as much as a man (when I could
get it), and bear de lash as well – and ar’n’t I a woman?
(TRUTH, 1997, pp. V-VI Introduction)21.

Mas não era Truth uma excluída? É certo que as condições sociais as
quais Isabella Baumfree – nome cristão de Truth, depois de ser liberada do
sistema escravista – a colocavam no lugar da periferia. Porém, este fato não a
impossibilitou de falar em público e incomodar um grande número de pessoas
que fulguravam no centro da ordem político-econômica daquela época.

21

Ninguém nunca me ajudou a subir em carruagens ou a atravessar poças de lama ou me
oferecem algum lugar bom [e levantando-se a toda sua altura e a voz a um ponto de entonação
que semelhava a de um trovão, ela perguntou] e eu não sou uma mulher? Olhem para mim!
Olhem meu braço! [e ela desnudou seu braço direito até os ombros, mostrando sua tremenda
força muscular.] Eu arei, plantei, me acomodei em celeiros e nenhum homem podia me superar
– e eu não sou uma mulher? Eu podia trabalhar e comer (quando me era dada comida) tanto
quanto um homem, bem como suportar chicotadas – e eu não sou uma mulher?
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Concordo com Spivak (op. cit.) no que tange a sua fundamental
preocupação com a consciência e a conscientização dos subalternos para a
resistência. Foi por meio da transgressão de uma ordem hegemônica que Truth
subiu ao palanque e se pronunciou, munida de um discurso de ação afirmativa
perante sua cor e seu gênero. Sendo assim, arrisco dizer que os subalternos
podem falar, porém sob duas condições: 1- os processos sociohistóricos em
que o sujeito que fala está inserido, no momento de sua elocução; 2- as
variantes socioculturais das quais o sujeito que fala se apropria para a
negociação de seu discurso.
Entremeada a esta discussão, apresento alguns contextos que
possibilitaram Maya Angelou falar, através da literatura, entre outros meios
midiáticos e artísticos. Em primeiro lugar, destaco as condições de letramento.
Diferentemente de S. Truth, que teve seu testemunho escrito por Olive Gilbert
em 1861, devido ao fato de a primeira não saber ler ou escrever, Maya Angelou
teve acesso aos estudos regulares até a formatura no nível médio (High
School). Chegou a assumir a posição de professora universitária, sem nunca
ter passado pelo ensino superior22. Além do acesso à educação formal,
Angelou era uma leitora ávida de clássicos da literatura universal, conforme já
citado anteriormente.
Angelou é poliglota e fala francês, espanhol, italiano, árabe e fanti
(língua falada em Gana). Ela já publicou muitas coleções de poemas; já viajou
pela Europa (como dançarina e intérprete do musical Porgy and Bess), pelo
Oriente Médio e pela África. No continente negro, Angelou acompanhou o,
então, marido Vusumzi (Vus) Make ao Egito, Gana e África do Sul, participando
de reuniões com diplomatas e ativistas africanos junto à causa dos processos
de liberação e emancipação política africanas, nos anos de 1960.

22

Este cargo ela assume até hoje na posição de professora emérita na Wake Forest University
(Winston-Salem/North Carolina-USA), lecionando, de caráter vitalício, a disciplina “American
Studies”. Além disso, ela já recebeu vários títulos de Doutora honoris causa (Dr. h.c.) em
Northeastern University e Brown University/USA, 1984; Boston College e Rollins College/USA,
1985; e Durham University/U.K., 1995.
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Estando no Cairo/Egito, Angelou trabalhou como editora associada na
revista anglófona Arab Observer (Observador Árabe). Este cargo, ela
conseguiu através da amizade com David DuBois (o entiado do afroamericano,
ativista e intelectual W.E.B. DuBois). Diante de tudo acima relatado, eu
intenciono demonstrar de que forma um subalterno pode falar: quando ele
passa do silêncio ao poder de elocução.
Porém, esta transição do total silêncio para a fala não se dá de forma
gratuita e fácil. No caso de Angelou, sua criação em Stamps/Arkansas portanto, condicionada ao trabalho forçado e à opressão de uma sociedade
segregacional e racista – era um fator determinante para a sua total
subalternidade e ofuscamento social. No entanto, por meio de sua
subjetividade – regada pelos conselhos otimistas de sua avó, na infância; e aos
exemplos de sua mãe para as dinâmicas urbanas e para a total independência,
na adolescência – Angelou rompe com o anonimato e se lança às
oportunidades que a vida lhe oferece. É certo que muitas posições que
conseguiu alcançar se devem a fortes indicações de pessoas influentes. Mas,
importante destacar, que sua própria ousadia e inteligência em estar no lugar e
hora certos para conhecer as pessoas certas é que a conduziram para o
caminho do sucesso.
Cito uma passagem da autobiografia The Heart of a Woman
(ANGELOU, 2004) em que o escritor John Clarke aconselha Angelou sobre o
ato de escrever: “[...] talent is not enough. You’ve got to work. Write each
sentence over and over again, until it seems you’ve used every combination
possible, then write it again” (p. 658)23.

Com efeito, através da citação,

pretendo destacar a importância do esforço do sujeito para atingir um objetivo,
fruto de seu desejo. Retomando Bauman (1998), a caracterização do sujeito na
pós-modernidade é impulsionada pelo desejo da liberdade. Isto porque a
própria ideia de liberdade – mais do que um desejo, vem se tornando uma
exigência da contemporaneidade – alimenta as inquietações pós-modernas,

23

[...] talento não é o bastante. Você tem que trabalhar. Escreva cada frase várias vezes, até
parecer que você já usou todas as combinações possíveis, depois a escreva de novo.
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diferentemente das inquietações do século anterior que provinham do desejo
exacerbado de controle e ordem.
Quanto a esta inquietação pós-moderna que impulsiona a realização do
desejo do sujeito, trago um trecho de uma entrevista que Maya Angelou deu à
Judith Rich24:
I got the Africa Desk-Politics. It was really interesting, because I
was, at once, a female, non-Muslim, non-Arab, American,
Black, and six feet tall. All I needed was that I should be Jewish!
It was a shock to the community. It was really terrifying that
each time I spoke, each time the magazine came out, there was
the question of: Was that my point of view, or was I speaking for
my husband? […] All the other journalists were male and the
idea of having a woman even work there, let alone a woman as
boss, was ridiculous. But we worked it out (RICH, 1987, p. 81,
grifo meu)25.

Aqui é percebida uma inversão da ordem hegemônica em que a mulher
assume a posição de comando, apesar de não se enquadrar em nenhum dos
padrões aceitáveis na sociedade, tais como: religião, cultura, nacionalidade,
raça e aos traços (fenótipos/biótipos) de corpo. Mais relevante, de acordo com
o meu grifo na citação, é o fato deste sujeito se questionar ao duvidar se a voz
impressa em seus artigos caracteriza suas assertivas ou se apenas
transparecem a voz do homem (marido) por trás de seu discurso. Esta última
hipótese colocaria Angelou em condições subalternas e, simplesmente,
figurativas em termos de trabalho. Porém, a possibilidade do questionamento
aponta para aquele processo de consciência/conscientização a que Spivak se
refere.

24

Entrevista dada a Judith Rich, intitulada “Westways Women: Life is for Living” (Os caminhos
das mulheres do oeste: a vida é para ser vivida), publicada na revista “The Massachusetts
Review”, em setembro de 1987.
25

Eu conseguir escrever para a Africa Desk-Politics (revista em que pesquisadores britânicos e
africanos ativistas escreviam). Era muito interessante porque eu era, ao mesmo tempo, mulher,
não-islâmica, não-árabe, americana, negra e com 1m80 de altura. Tudo o que eu precisava era
que eu fosse judia! Era um choque para a comunidade. Era terrível que, toda vez que eu
falava, toda vez que a revista saía, havia a dúvida: foi este mesmo meu ponto de vista, ou era
eu falando pelo meu marido? [...] Todos os outros jornalistas eram homens e a ideia de ter uma
mulher trabalhando lá, sem falar numa mulher como chefe, era ridícula. Mas nós dávamos um
jeito.
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Dada uma contemplação mais ampliada das identidades culturais,
sociohistóricas e artísticas de Maya Angelou, passemos para a inserção desta
no meio do posicionamento político/discursivo de sua escrita. Esta ressalva é
justificada, uma vez que é focalizado o momento mais ativista de Angelou na
política e na arte literária no enredo de The Heart of a Woman (2004),
autobiografia que é tomada como corpus desta análise.

1.2

As identidades políticas em Maya Angelou: uma
abordagem do Black Feminism no seu discurso

Insiro a referida autora nesta discussão a começar pelo nome: Maya
Angelou. Nasce como Marguerite Annie Johnson em 04 de abril de 1928 em St.
Loius/Missouri – EUA. Quando Angelou contava dois anos de idade, seu único
irmão Bailey Johnson contava três anos de idade e se recusou a chamá-la de
Marguerite ou Ritie, conforme seus tios maternos se referiam a ela. Foi a partir
desta recusa do irmão que Marguerite Annie Johnson ficou ligada ao nome
Maya, adaptação ao “Mya Sister” alcunhado por aquele pequeno jovem que se
tornaria um companheiro inseparável, além dos laços de sangue. Trago um
trecho de Caged Bird que retrata o momento em que Marguerite Johnson é
informada sobre a origem do (codi)nome “Mya” que seria elaborado em anos
mais tarde para Maya:
They also told me how I got the name “My”. After Bailey learned
definitely that I was his sister, he refused to call me Marguerite,
but rather addressed me each time as “Mya Sister”, and in later
more articulate years, after the need for brevity had shortened
the appellation to “My”, it was elaborated into “Maya”
(ANGELOU, 2004, p. 56)26.

26

Eles também me contaram como eu adquiri o nome “Minha”. Depois de Bailey ter entendido
definitivamente que eu era sua irmã, ele se recusou a me chamar de Marguerite, ao invés disso
ele passou a se reportar a mim como “Mia Irmã” e passados alguns anos, com melhor
articulação, e considerando a necessidade de maior brevidade, ele ampliou (vide nota de
rodapé nº 21) o nome para “minha”, o que foi reelaborado para “Maya”.

P á g i n a | 40

Está clara, a partir do trecho acima, a origem do nome “Maya”. Quanto
ao segundo nome, “Angelou”, percebo o entrelaçamento de Maya com o
casamento, pois casa-se em 1951 com o filho de imigrantes gregos Enistasious
(Tosh) Angelos. Em 1953, divorciada e assumindo a carreira de dançarina no
Garden of Allah (Jardim de Alá) em São Francisco/CA, Marguerite Johnson
resolve mudar seu nome para Maya Angelou. Como síntese, temos: o primeiro
nome é uma referencia à maneira como seu irmão a chamava na infância “My”
ou “Mya”27; o segundo é um codinome advindo do seu nome de casada
Angelos – Angelou (esta segunda grafia produz um efeito mais sonoro na
pronúncia do nome, uma vez que há a transposição de uma consonante para
uma vogal).
A companhia de dança Purple Onion (Cebola Lilás), da qual ela fazia
parte como cantora, propôs que Marguerite mudasse seu nome de forma que
houvesse a criação de uma persona e a destacasse para o público. Desta
forma, acredito que a formação do nome Maya Angelou representa um elo da
pessoa com a arte, pois esta jovem de St. Louis/Missouri ficou atrelada às
manifestações artísticas desde então (vide Anexo VI, figura 20).
Entendo que o nome é uma grande manifestação da percepção do eu
enquanto sujeito, retomando a discussão do processo de autocompreensão
defendido por Rainwater (1989). Escolhi começar esta discussão através do
nome da autora em questão porque acredito ser um ponto de partida para a
apresentação das identidades culturais de Maya Angelou, através das histórias
de sua vida sobre o posicionamento político presente na autobiografia The
Heart of a Woman (vide Axexo VI, figura 21), a que já foi citada como foco
desta pesquisa.

27

O pronome possessivo “My” do inglês corresponde ao pronome da língua portuguesa
meu/minha (singular ou plural). A outra grafia “Mya”, de início é uma cadeia de significantes
que representa os fonemas articulados por uma criança. Então, na língua inglesa o que houve
foi uma redução, de acordo com a versão do texto-fonte, de “Mya” para “My”. Porém, na
tradução para o português, o fenômeno se trata de uma ampliação de “mia” para “minha”, de
acordo com a articulação apropriada da palavra. Acrescento, como curiosidade, que o nome
Mayah vem do hebreu e significa “aquela próxima a Deus”. Para leitura complementar, vide “As
Deusas Mães de Nossa Humanidade” de Jose Ramon Molinero São Paulo: Ed. Ícone, 1994.
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Inscrevendo as reivindicações do movimento Black Feminism; Groups
of Colored Women (Feminismo de Negras; Grupos de Mulheres de Cor) na era
da pós-modernidade, pretendo apresentar a faceta política de Maya Angelou.
Antes, no entanto, devo alertar que não se trata de uma tentativa de inserir
Angelou como ativista do Black Feminism, pois não conheço registros de que
esta escritora tenha participado ativamente do movimento. Meu objetivo em
analisar a referida autobiografia sobre as atitudes políticas de Angelou à luz do
Black Feminism recai sobre o fato de que a ideologia do movimento está
subjacente na obra em questão.
Estando a escrita desta autora mais relacionada com o feminismo
defendido por bell hooks (1998), esclareço que não é foco desta discussão
apresentar as bases filosóficas do feminismo angloamericano. Antes, procuro
analisar a escrita de Angelou em consonância com hooks, pois esta última
defende que as feministas negras denunciam o racismo como um instrumento
de colonialismo e de imperialismo. Logo, no discurso destas ativistas
perpassam algumas questões relacionadas aos sistemas de opressão aos
quais a mulher negra é relegada nos EUA.
Analisando-se por uma perspectiva discursiva, as escritas de mulheres
demonstram um subjetivismo ativista por apresentar ideias de movimentos
políticos e religiosos, bem como de cunho científico e subversivo. Através desta
escrita, ora realizada por cartas e romances ora por diários, observam-se fatos
de suas famílias, amigos e do poder hegemônico (o poder falocêntrico, mais
especificamente); bem como, sobre seus medos, esperanças e decepções.
Os primeiros movimentos do feminismo nos EUA consistiam numa
premissa de que todas as mulheres estadunidenses seriam iguais e que teriam
as mesmas reivindicações. A partir dos anos 1970, este postulado de raça do
feminismo angloamericano passou a ser criticado pelas mulheres negras que
alegavam ser excluídas das pautas de discussões e políticas de gênero.
Diante da segregação racial no escopo do movimento de mulheres
brancas, algumas mulheres negras que estavam interessadas na liberalização
das mulheres responderam ao racismo das feministas brancas formando
grupos separados do feminismo das negras ou grupos de mulheres de cor

P á g i n a | 42

(black feminism / groups of colored women), de acordo com Helena Hirata
(2009). Ao contrário dos pressupostos do feminismo angloamericano, este
estudo se baseia no Womanism Africano, ideologia central do posicionamento
das feministas negras, o qual será explicitado a seguir. Neste momento, é
preciso traçar um paralelo entre o feminismo ocidental e o Womanism africano.
O termo Womanism designa “the behavior of resistance, willingness, and
courage of a black woman under any oppressive system28” (WALKER, 1984, p.
06). Este termo é uma paródia à forma pejorativa com que o branco tratava a
negra (girlish – coisa de garota, no sentido de que a mulher negra nunca
alcançaria a fase adulta). As feministas negras protestaram contra este
discurso ao trazer o termo womanist (mulherista, tradução minha), pois a luta
pela visibilidade de suas assertivas era “coisa de mulher”. Há, também, um
nítido confronto com o termo feminist, uma vez que este último não faz menção
à Mulher, mas à Fêmea. Sendo assim, a partir do uso da linguagem, a mulher
negra contesta ser representada como um objeto do sexo feminino, ao assumir
o termo womanist.
Segundo Marie Pauline Eboh (1998), a crítica literária das feministas
negras traça seu papel na medida em que varre a marginalização injusta das
mulheres negras nas sociedades patriarcais e racistas. Nas obras de autoria de
mulheres negras, estes sujeitos são retratados como seres assertivos à
procura de reconhecimento e de paridade na sociedade sexista/racista que
relega a mulher aos papéis do seu gênero/raça.
Segundo Opara Chioma (1990), o que converge o Womanism Africano
ao Black Feminism é que o primeiro é revestido por uma assertividade
discursiva de cunho identitário e o último é um movimento reivindicatório de
políticas de gênero/raça. Sobre a identidade da mulher africana e a luta
feminista, Chioma afirma que
[...] although the African woman is repressed by the normative
patterns of her male-dominated culture, she is well-informed of
other social and political forces in the society which may take

28

O comportamento de resistência, disposição e coragem de uma mulher negra sob qualquer
sistema de opressão.
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precedence over sexual politics. She would rather identify more
with the African man in the struggle for social and political
freedom than with the middle class white feminist who ignores
the fact that racism and capitalism are concomitants of sexism.
Given a society where sexual prejudice consists in the
circumvention of female potentials, it is only logical that the
African woman should rely on male support in her war against
sexism, capitalism and neo-colonialism. She is alive to the fact
that her individual freedom is, to an extent, interlocked with the
freedom of her continent which is still under the Western
hegemony (pp. 162-3)29.

Trago este excerto à guisa de mostrar a diferença entre o ser uma black
feminist e ser uma womanist. Segundo Walker (1984), ser uma womanist é, em
parte, ser uma feminista negra, uma feminista de cor comprometida com a
sobrevivência e com a totalidade de um povo, homem ou mulher, mas que ama
a si mesma acima de tudo. O African womanism tende a perpetuar a
perturbação africana com o problema da mulher. Para uma African Womanist,
as reivindicações para a emancipação da mulher e para a liberalização africana
são inseparáveis. Esta é a filosofia do African Womanism. Portanto, ser uma
womanist é entender um posicionamento político a respeito de raça e gênero
como dois conceitos indissociáveis. A principal característica de uma postura
womanist é o a de ser assertiva.
Em consonância com as reivindicações das feministas negras, bell
hooks (1998) defende que este grupo de mulheres combate o racismo, este
último visto como um instrumento de colonialismo e de imperialismo, ao
advogar o espaço da negra nas pautas de discussão da luta pelos direitos
sociais deste grupo de mulheres. Para tanto, as feministas negras articulam
uma assembleia conhecida como Combahee River Collective e publicam a
29

Mesmo que a mulher africana seja reprimida pela normatividade da sua cultura centrada no
domínio masculino, ela é bem-informada sobre outras forças sociais e políticas na sociedade
em que pode ter precedência sobre as políticas sexuais. Ela pode se identificar mais com o
homem africano na luta por liberdade social e política do que com as feministas brancas de
classe média que ignoram o fato de que racismo e capitalismo são concomitantes ao sexismo.
Dada uma sociedade onde o preconceito sexual consiste na circunspeção dos potenciais das
mulheres, é simplesmente lógico que a mulher africana deveria confiar no apoio dos homens
na sua luta contra o sexismo, capitalismo e neo-colonialismo. Ela é ciente do fato de que sua
liberdade individual é, de certa forma, interligada com a liberdade do seu continente o qual
ainda está sob a hegemonia ocidental.
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Declaração das Feministas Negras (Black Feminist Statement, 1975), como se
vê no parágrafo de abertura a seguir:
We are a collective of black feminists who have been meeting
together since 1974. During that time we have been involved in
the process of defining and clarifying our politics, while at the
same time doing political work within our own group and in
coalition with other progressive organizations and movements.
The most general statement of our politics at the present time
would be that we are actively committed to struggling against
racial, sexual, heterosexual, and class oppression and see as
our particular task the development of integrated analysis and
practice based upon the fact that the major systems of
oppression are interlocking. The synthesis of these oppressions
creates the conditions of our lives. As black women we see
black feminism as the logical political movement to combat the
manifold and simultaneous oppression that all women of color
face (HOOKS, 1998, p. 327).30

Percebo, neste documento, um ativismo político que une questões
sociais, sexuais, de gênero e de raça numa esfera de protesto quanto aos
sistemas de opressão que envolvem a mulher negra. Notar que esta
pluralidade de reivindicações é consoante com a condição deste grupo de
sujeitos na sociedade estadunidense que se apresenta de forma racista,
patriarcal, heteronormativa e aristocrata. Esta Declaração ainda esclarece que
essas questões em debate são articuladas entre si de forma a excluir as negras
do escopo desta sociedade ao longo da História.
No entanto, vale esclarecer que à época destas manifestações de luta
pelos direitos das mulheres negras, Maya Angelou já tinha publicado muitas
das suas obras, deste a década de 1950. Sendo assim, esta escritora estava
inscrita avant das discussões que iriam permear os anos de 1970. No entanto,
30

Somos uma união de feministas negras que têm se encontrado desde 1974. Durante este
tempo, nós temos nos envolvido no processo de definição e classificação de nossas políticas,
enquanto que ao mesmo tempo fazemos um trabalho político dentro de nosso grupo e na
coligação com outros grupos e organizações progressistas. A declaração mais geral de nossas
políticas no momento seria aquela a que nós estamos ativamente comprometidas: a luta contra
a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe. Acrescenta-se que também tomamos
como nossa tarefa particular o desenvolvimento de análises e práticas integradas baseadas no
fato de que a maioria dos sistemas de opressão é fechada entre si. A síntese destas opressões
cria a condição de nossas vidas. Como mulheres negras, vemos o Black Feminism como um
movimento político lógico para combater o cerne da questão e a simultânea opressão que
todas as mulheres de cor enfrentam.
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observo algumas atitudes de uma womanist na escrita de Angelou, através da
assertividade impressa no discurso de suas narrativas (vide Anexo VI, figura
22). Portanto, a autora é womanist nas atitudes e será analisada aqui sob a
perspectiva teórico-crítica do Black Feminism.
Todavia, contrariamente aos fatos cronológicos, na obra de Angelou
perpassam questões de cunho do African Womanism que, aliás, já povoavam
os discursos de outras escritoras negras desde o século XVIII, cito o texto
reivindicatório Belinda’s Petition (A Petição de Belinda, 1783). O século XIX
também vai testemunhar algumas escritoras que apresentam, em seu discurso,
um cunho político/reivindicatório. Como ilustração, relembro o testemunho de
Sojourner Truth já apresentado antes.
Entendendo uma escrita cujo discurso é eminentemente político, cabeme analisar como este discurso se manifesta em algumas autobiografias de
Maya Angelou. De acordo com um texto escrito em 1977 por Barbara Smith (in
NAPIER, 2000), a concepção de que existe uma tradição de escritoras negras
delega ao crítico literário do Black Feminism o olhar sobre precedentes da
tradição, dentro de obras de outras escritoras negras. Desta forma, a estudiosa
da crítica de feministas negras afirma que
The use of Black women’s language and cultural experience in
books by Black women about Black women results in a
miraculously rich coalescing of form and content and also takes
their writing far beyond the confines of white/male literary
structures (SMITH, 1977 in NAPIER, 2000, p. 137)31.

Está explícita, no excerto acima, a busca por uma matriz identitária que
convirja às escritas destas mulheres negras um caráter culturalmente
identificável. Porém, não é ocupação da crítica de feministas negras
estabelecer uma única vertente de escrita, como se todas as escritoras desta
autoria escrevessem unilateralmente. Esta concepção iria de encontro à própria
ideia da subjetividade expressa nos textos. Ao contrário da busca de uma única

31

O uso da linguagem de mulheres negras e a experiência cultural nos livros de mulheres
negras sobre mulheres negras resulta num rico e miraculoso manancial de formas e conteúdos
e também leva a escrita delas para bem longe das estruturas literárias de brancos/homens.
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tradição, segundo Smith, a crítica de feminista negras seria por definição
“highly innovative, embodying the daring spirit of the works themselves” (p.
137)32.
Smith

ainda

nos

informa

que

temática,

estilística,

estética

e

conceitualmente as escritas de mulheres negras manifestam abordagens
comuns no ato da criação literária, como um resultado direto de uma específica
experiência política, social e econômica que elas foram obrigadas a
compartilhar entre si. Mas o que, de fato, aproxima a escrita destas autoras é a
experiência. Desta forma, o artigo de Michele Wallace A Black Feminist’s
Search for Sisterhood (A Busca da Feminista Negra pela Irmandade33)
representa bem esta circunscrição de escritura, do ponto de vista discursivo.
Nos agradecimentos para a edição compilada de 2004 pela Random
House, especificamente da autobiografia The Heart of a Woman34, Angelou
escreve as seguintes palavras: “Special thanks to a few of the many
sister/friends whose love encourages me to spell my name: W-O-M-A-N”
(ANGELOU, 2004, p. 621)35. Diante destas palavras, pude perceber que o
artigo

de

Wallace

se

aplica

a

Angelou,

como

base

identitária

e

consciência/conscientização de marcar seu nome a uma dada escritura.
No entanto, vale ressaltar, há a preocupação em não perder as
referências de sua própria subjetividade, uma vez que o uso do pronome
possessivo está em primeira pessoa: “my name” (meu nome). Ao não utilizar o
pronome “our” (nosso), Angelou circunscreve bem sua individualidade em meio
a uma coletividade com a qual também se identifica, mas reconhece seu traço
de diferença.

32

Altamente inovadora, incorporando o espírito ousado das obras em si.

33

Especificamente de irmãs, pois sister quer dizer irmã em português.

34

Mai uma vez, reforço que esta data trata-se da edição das autobiografias de Maya Angelou,
da qual me utilizo, compiladas pela Random House, por Robert Loomis, quem a incentivou a
escrever autobiografias ao brincar em desafiá-la a escrever autobiografias literárias. Porém, o
romance The Heart of a Woman foi primeiramente publicado em 1981.
35

Agradecimentos especiais a poucas das muitas irmãs/amigas cujo amor me encorajou a
soletrar meu nome: M-U-L-H-E-R.
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Ademais, percebo, através do uso de advérbios quantitativos em: “a few
of many” (poucas das muitas), que Angelou já diminui as possibilidades quanto
ao seu sentimento de pertencimento. Isto posto, há uma nítida consolidação de
sua marca de subjetividade.
Diante de toda discussão apresentada, intenciono demonstrar alguns
traços

inerentes

desta

escritura

em

Maya

Angelou.

Ao

observar

cautelosamente a autobiografia The Heart of a Woman, percebi uma linguagem
em comum com escritoras como Harriet Jacobs, por exemplo. Observemos o
trecho que se segue:
[...] I would never see those snooty bastards as long as I stayed
Black and their asses pointed toward the ground (ANGELOU,
2004, p. 658)36.

O uso de palavras de baixo calão e a saliência com que a narradora as
expressa subscreve a linguagem de Angelou naquela chamada sass language.
No contexto do qual subtraí este trecho, a narradora relata uma severa crítica
feita por John Clarke a sua primeira peça teatral One Love. One Life (Um amor.
Uma vida). Ao se reunir com os escritores pertencentes ao Harlem Writers
Guild, a narradora informa que a crítica feita a sua obra é natural e todos riem
do fato, apesar da personagem estar extremamente triste e nervosa. É através
do uso da sass language que o leitor percebe a ironia e a ferocidade com que
uma denúncia é solicitada. Nesta ambiência sugestiva de denúncia de maus
tratos, surge este estilo inovador discursivo: sass language (linguagem
travessa, uma tradução minha).
De acordo com o Dicionário Webster, sass é definido como: 1 – falar
despudoradamente ou desrespeitosamente com uma pessoa mais velha ou
com uma pessoa hierarquicamente superior a outra, do ponto de vista
sociopolítico e econômico; 2 – replicar sobre o que alguém falou antes. Já o
Dicionário de Inglês Oxford atribui a palavra à árvore venenosa sassy. Uma

36

Eu nunca mais veria aqueles bastardos ranhentos enquanto eu for negra e os rabos deles
estiverem direcionados ao chão.
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lasca do tronco desta árvore era usada no julgamento de mulheres acusadas
de bruxaria no Oeste africano.
No entanto, considero a concepção da palavra que remete à
característica de algumas mulheres, sob a condição de opressão, de serem
travessas. Informo ainda que a formação da palavra é uma derivação de um
termo vindo do Oeste africano. Portanto, trata-se de uma brincadeira e/ou
ironia maliciosa de mulher.
Ao aproximar Angelou de uma escritora do século XIX, do ponto de vista
da linguagem, percebo uma ironia estrutural na autora Harriet Ann (Brent)
Jacobs, por exemplo, ao se utilizar da sass language. Considerando a ironia
estrutural como um jogo de sentido e que, segundo Montgomery (apud
AZERÊDO, 2009):
the text as a whole, or a large part of the text, is unreliable if
taken literally. Instead, an alternative interpretation, which is not
made explicit (but is implied), is true. Often a text is structurally
ironic because it is told by an unreliable narrator (p. 40)37.

Esta ironia é representada pela voz do narrador que expressa a voz da
negra em estado de opressão: de periférica à central por meio da linguagem.
Este espaço de poder é estabelecido pelo próprio ato de escrever. Acrescento:
o ato de escrever autobiografias.
Retomando Harriet Jacobs, em seu Incidents in the Life of a Slave Girl:
written by herself (Incidentes na Vida de uma Garota Escrava: escrita por ela
mesma – 1861), a autora utiliza o codinome Linda Brent para subscrever um
narrador coerente e em primeira pessoa. Com isto, o enredo traz subjacente,
através da ironia, uma postura radical ao descrever os abusos sexuais
ocorridos e a opressão cometida à mulher escravizada.

37

O texto como um todo, ou grande parte do texto, não é confiável se tomado literalmente. Ao
invés disso, uma interpretação alternativa – que não é feita explicitamente (mas pode ser
inferida) – é verdadeira. Geralmente um texto é estruturalmente irônico porque é contado por
um narrador que não é confiável.
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Digo subjcente, uma vez que o uso da sass language causa um efeito de
contingência ao sistema escravista e ao tratamento deste destinado à mulher
escravizada. Noto marcas de resistência em Linda Brent, na qualidade de
personagem-narradora, ao se utilizar da sass language, conforme se vê em:
“sometimes I so openly expressed my contempt for him that he would become
violently enraged, and I wondered why he did not strike me (JACOBS, 1861, p.
32)38.
É importante enfatizar que a sass language é representada de forma
diferente em ambas as obras apresentadas: a primeira, de maneira audaciosa
e declarada; a segunda, por meio de ironia. Porém, o interessante é perceber
que este recurso linguístico utilizado expressa uma espécie de transgressão a
uma ordem vigente e reflete o contexto sociohistórico a que cada texto está
atrelado.
Outro exemplo claro do uso da sassiness (travessura, tradução minha),
é um episódio narrado em H.W. (a partir daqui, vou me referir à autobiografia
The Heart of a Woman com as iniciais anteriores) a respeito do assunto
recorrente entre os negros: os brancos e o repúdio a eles. A narradora
expressa revolta mediante as repetidas vezes que ouve o tema, ao longo de
sua vida, conforme se vê em:
Everyone except Jon, whose nickname was Chuck, talked
incessantly and although I enjoyed the exchange, I found the
theme inexplicably irritating. They excoriated white men, white
women, white children, and white history, particularly as it
applied to black people. I had spent my life on city front steps,
in country backyards, kitchens, living rooms, joining in and
listening to the conversations of black people, but I had never
heard so much attention given to the subjects of whites. […] I
fretted at the unrelenting diatribe, not because I disagreed but
because I didn’t think whites interesting enough to consume all
my thoughts, nor powerful enough to control all my movements
(ANGELOU, 2004, pp. 650-1, grifos meus)39.

38

Às vezes eu expressava meu desprezo tão abertamente para ele que ele ficava
violentamente enraivecido e eu me perguntava o porquê de ele não me bater.
39

Todos, exceto Jon, cujo nome era Chuck, falavam incessantemente e, embora eu gostasse
da troca de conhecimentos, eu acho o tema inexplicavelmente irritante. Eles escoriavam
homens brancos, mulheres brancas, crianças brancas e a história dos brancos, particularmente
quando se aplicava à população negra. Eu passei minha vida em calçadas da cidade, em
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Percebo, neste excerto, uma postura mais madura em relação ao
enfrentamento com o grupo que representa o sistema opressor para os negros.
Porém, é importante destacar que este repúdio dos negros em relação aos
brancos é sintomático e representa um determinado perfil histórico e cultural no
escopo das relações sociais estadunidenses. É ainda diante deste fato que
apresento a ruptura de Angelou aos padrões, mesmo da dita matriz africana na
escrita das mulheres negras, vigentes da época: o redirecionamento do ódio do
colonizado em relação ao colonizador.
Ademais, destaco a sass language nos trechos grifados na citação.
Primeiramente, “I found the theme inexplicably irritating” (eu acho o tema
inexplicavelmente irritante), chamo a atenção para o uso do advérbio
“inexplicavelmente”. Como poderia uma negra, que se encontrava na condição
de estar hospedada, de favor, na casa de um escritor famoso e renomado,
John Killens (vide Anexo III, figura 07), quem a introduziu no grupo Harlem
Writers Guild e quem primeiramente a incentivou a escrever, falar abertamente
na casa de negros ativistas sobre sua relutância em tratar do tema?
A explicação para isto se dá sob três perspectivas: 1- ousadia
(sassiness) de falar sobre o que pensa, mesmo que o foco narrativo deste
específico episódio seja um solilóquio e que, portanto, não há a participação de
outros personagens na cena, além do fato de H.W. ter sido escrita quase trinta
anos após o ocorrido; 2- a quebra com a concepção monolítica de identidade, o
que explica o uso do advérbio acima mencionado; 3- a presença da
subjetividade, pois mesmo não discordando com as atitudes destes negros
completamente, a narradora se mostra audaciosa em afirmar: “I didn’t think
whites interesting enough to consume all my thoughts, nor powerful enough to
control all my movements” (vide nota de rodapé nº 39).

quintais no interior, cozinhas, salas de visita e quartos, me reunindo e ouvindo as conversas
das pessoas negras, mas eu nunca ouvi tanta atenção dada ao assunto dos brancos. [...] Eu
me apiedei junto à censura dos inconformados, não porque eu discordasse, mas porque eu
não acho que os brancos sejam interessantes o bastante para consumir todos os meus
pensamentos, nem poderosos o bastante para controlar todos os meus movimentos.
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É digno de nota que, mesmo que H.W. tenha sido publicada na década
de 1980, o movimento de negros ainda estava em vigência sob a égide da
intolerância à cultura do outsider. Sendo assim, a narradora desta autobiografia
se arrisca em afirmar que tinha uma ideia contrária àquelas atitudes. Porém, a
narradora de H.W. deixa clara a sua posição política quando reforça não se
importar com os brancos ou achá-los possuidores do poder de coagi-la. Todos
esses posicionamentos são impressos na narrativa através do uso da sass
language.
No subcapítulo que se segue, veremos mais sobre a imersão de Maya
Angelou na tradição de matriz africana, bem como suas semelhanças e seus
distanciamentos com uma suposta vertente unívoca de escrita. Sendo assim,
pretendo demonstrar as marcas de afroamericanidade na referida autora.

1.3

As Afroamericanidades de Maya Angelou

Não entendo que H.W. se colaca numa postura política inflamada, típica
do movimento de Negritude40 dos anos 1930 em África. Portanto, este estudo
se dispõe a examinar alguns parâmetros de análise que aproximam e afastam
Maya Angelou das escritas de algumas autoras negras que estão inseridas no
cânone da literatura de afroamericanas.
Consonante a isso, a autora Joanne Braxton (1989) rebate a crítica
essencialista e acrescenta que a perspectiva da análise literária deve
incorporar as ferramentas necessárias, mediadas pela cultura, para examinar
como e se a experiência de mulheres escritoras é qualitativamente diferente,
além de examinar se estes textos são estruturados num diferente tipo de
linguagem literária.

40

Movimento de afirmação da identidade dos negros, mediante a relação de colônia com os
povos brancos ocidentais, In: O que é Negritude? (BERND, 1988).
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Sendo assim, a linguagem, os eventos, o espaço e os sistemas
simbólicos deste tipo de escrita são múltiplos e complexos; não são individuais
ou unidimensionais. De modo geral, a literatura de afroamericanas produz
efeitos de sentido unidos às estruturas literárias já mencionadas. Quando
identificadas, essas mesmas estruturas especificam a relação das temáticas e
das ênfases da tradição africana ilustradas nestas obras.
A respeito da tradição africana, a oralidade e a ancestralidade trazem a
palavra como expressão de poder. Esta palavra é representada pelas estórias
contadas pelas mães/avós de afroamericanas e estabelece um discurso
memorialista do povo vindo de África. Através da estrutura recursiva da
linguagem oral, a voz dos antepassados ressoa a identidade africana. Porém, o
que se observa na escrita de negras nascidas nos EUA é uma hibridização de
duas matrizes culturais em intersecção: a africana e a europeia. Quanto a isso
Braxton informa que
[…] it is the memories of mothers handed down through the
daughters that keeps a community together […] The mother
tongue is the oral tradition. Indeed, this “unwritten literature”
and the juxtaposition of literary and oral forms create a linguistic
vitality that informs written literature on many levels (BRAXTON,
1989, p. 05, grifos da autora)41.

Com o intuito de perceber uma matriz africana na escrita autobiográfica
de Angelou, informo que esta é reverberada no modo de narrar as estórias: há
a alusão ao narrador africano (griot) que se senta e reúne o povo de seu lugar
para veicular ideias ao mesmo tempo moralizadoras e impregnadas do
imaginário do continente negro. O discurso narrativo presente neste tipo de
narrador é imerso na religiosidade, na comunhão com a natureza e no mito.
No entanto, também observo uma matriz europeia nas narrativas de
Angelou, uma vez que essa matriz se configura na cultura letrada em que

41

[...] são as memórias das mães passadas através das filhas que mantêm a comunidade
unida [...] A língua-mãe é a tradição oral. Na verdade, esta “literatura não escrita” e a
justaposição das formas orais e literárias criam uma vitalidade linguística que informa a
literatura escrita em muitos níveis.
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prevalece o texto escrito como registro do discurso literário. Logo, a escrita
autobiográfica de Maya Angelou transita entre estas duas matrizes culturais,
sendo composta por uma dualidade entre as modalidades oral e escrita.
Em seu livro In Search of Our Mothers’ Gardens: a womanist prose (À
Procura dos Jardins de Nossas Mães: uma prosa de mulher), Alice Walker
(1984) argumenta que não recorda de escritoras negras na década de 1970
quando ingressou no ensino universitário. Após longa data, descobre a
literatura de mulheres afroamericanas quase por acidente e percebe que a
maioria destes escritos não são impressos; eles são abandonados, tidos como
malditos e quase perdidos.
Tomando as palavras de Alice Walker, surge a figura de Zora Neale
Hurston. Esta última escritora serve de modelo para Walker basear suas
pesquisas. Como folclorista, romancista, antropóloga, estudiosa do voodoo,
womanist e autobiógrafa, Hurston aparece no cenário político/intelectual
afroamericano como uma precursora e representante feminina no Harlem
Renaissance. Diante de fatos biográficos de escritoras como Alice Walker, Toni
Morrison e Maya Angelou, constatei que todas estas mulheres tiveram acesso
às suas raízes etnicoculturais através dos estudos e dos romances de Hurston.
A representante do Harlem Renaissance valoriza os relatos de
experiências através da relação mãe/filha, já que a ancestralidade era utilizada
como um rito de passagem e/ou um veículo para uma nova identidade. A partir
das obras de algumas escritoras afroamericanas do século XIX e da
solidificação das bases culturais de Hurston, as mulheres negras “understood
that their experience as ordinary human beings was also valuable, and in
danger of being misrepresented, distorted, or lost” (WALKER, 1984, p. 13)42.
A relação com a ancestralidade e o respeito aos mais velhos e, em
especial, à figura da mãe, em Caged Bird são percebidas a tradição oral e a
cultura popular, em várias passagem da narrativa, através dos conselhos da
mãe de Angelou. Vejamos, a autobiografia começa e termina com a memória

42

[...] entenderam que suas experiências como seres humanos comuns também tinham valor e
estavam em vias de ser mal-representadas e distorcidas ou mesmo perdidas.

P á g i n a | 54

de sua mãe Vivian Baxter. No início, nos agradecimentos, Angelou fala: “I thank
my mother, Vivian Baxter, who encouraged me to remember43”. Desta forma, a
primeira autobiografia de Angelou é dedicada à mãe por esta ser uma memória
viva de sua infância e participante na formação de seu caráter.
No fim de Caged Bird, há uma duplicação de papéis: Maya Angelou filha
e Maya Angelou mãe. Mais uma vez, notemos os conselhos da mãe para a
personagem-narradora:
Mother whispered, “See, you don’t have to think about doing
the right thing. If you’re for the right thing, then you do it without
thinking.” She turned out the light and I patted my son’s body
lightly and went back to sleep (ANGELOU, 2004, p. 222, grifo
da autora)44.

A marca da oralidade também é vista no conselho da mãe, trecho sob
aspas, uma vez que é composta por trocadilhos e apresenta um intuito de
moral, típico do caráter educacional das mães. Outro exemplo dos conselhos
da mãe aparece em H.W., vejamos:
Sit down, baby. I’m going to tell you something you must never
forget. […] Animals can sense fear. They feel it. Well, you know
that human beings are animals, too. Never, never let a person
know you’re frightened. And a group of them... absolutely
never. Fear brings out the worst thing in everybody (ANGELOU,
2004, p. 645)45.

Além da já citada questão da oralidade, noto neste trecho a metáfora do
animal às pessoas, o que é evidenciado em parábolas de cunhos educativo e
ético-moralista. Percebi que, na maioria dos momentos em que emergem os
conselhos da mãe, a personagem-narradora se encontra em estado de aflição,
dúvida e medo. Daí, a relação mãe-filha ser requisitada. No caso das
43

Eu agradeço a minha mãe, Vivian Baxter, quem me encorajou a lembrar.

44

A mãe sussurrou “Vê, você não precisa pensar em fazer a coisa certa. Se você está para a
coisa certa, então você a faz sem pensar.” Ela apagou a luz e eu bati de leve no corpo do meu
filho e voltei a dormir.
45

Sente-se, querida. Eu vou te contar algo do que você nunca deve esquecer. [...] Os animais
podem farejar o medo. Eles o sentem. Bem, você sabe que os seres humanos são animais
também. Nunca, nuca deixe uma pessoa saber que você está assustada. E a um grupo deles...
nunca, definitivamente. O medo suscita a pior coisa em todo mundo.
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autobiografias de Angelou, a figura da mãe é sempre descrita com admiração e
respeito.
Em outro episódio de H.W., a narradora, num discurso direto livre,
lembra dos conselhos da mãe e chega a um direcionamento diante de um
conflito no seu trabalho como escritora. Vejamos:
[...] As I unlocked the door, I thought of my mother putting her
age back fifteen years and going into the merchant marines. I
had to try. If I ended in defeat, at least I would be trying. Trying
to overcome was black people’s honorable tradition (p. 661)46.

Nesta passagem, há de se notar os desdobramentos dos conselhos da
mãe nas lembranças da narradora e, mais importante, as atitudes firmes que a
personagem toma a partir do somatório das palavras sábias de sua
progenitora.
A questão da religiosidade é vista em Angelou de forma diluída, sem
muita atenção aos dogmas judaico-cristãos. Na verdade, o que percebo é uma
forte ironia e sentimento de não-pertencimento aos grupos de afroamericanos
imersos na religião denominada de African Methodist Episcopal Church
(AMEC).
A African Methodist Episcopal Church – AMEC (Igreja Episcopal
Metodicista Africana), fundada em Philadelphia em 1787 por membros da Free
African Society – FAS (Sociedade de Africanos Livres), estabelecia o espaço
territorializado por ex-escravizados e preconizava a libertação política dos
sujeitos submetidos à opressão através dos preceitos da Fé Cristã47. Neste
ambiente, os discursos de líderes religiosos vinculavam ideias de cunho
político.

46

Quando eu destranquei a porta, eu pensei na minha mãe rejuvenescendo sua idade em
quinze anos e entrando para a marinha mercante. Eu tinha que tentar. Se não surtisse efeito,
pelo menos eu estaria tentando. Tentar superar os próprios limites era a tradição mais
honorável das pessoas negras.
47

Informações disponíveis no sítio eletrônico: <www.ame-church.com>. Acessado em
04/05/2011.
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Através de relatos presentes em Caged Bird, sabemos que a avó
paterna de Angelou, Annie Henderson, era praticante assídua dos preceitos da
referida Igreja e obrigava os pequenos Bailey and Marguerite Johnson a
frequentarem a instituição religiosa. Noto que, mesmo em pequena, Marguerite
tinha suas opiniões sobre os praticantes daquela religião. É o que se vê em:
“Blessed Father, we thank you this morning…” and on and on
and on. I’d stop listening after a while until Bailey kicked me and
then I cracked my lids to see what had promised to be a meal
that would make any Sunday proud. But as the Reverend
droned on and on and on to a God who I thought must be bored
to hear the same things over and over again. […] But on the
Sundays when Reverend Thomas preached, it was ordained
that we occupy the first row, called the mourners’ bench. I
thought we were placed in front because Momma was proud of
us, but Bailey assured me that she just wanted to keep her
grandchildren under her thumb and eye (ANGELOU, 2004, p.
33, grifo meu)48.

Além de perceber um claro desconforto e inquietação na obrigação de
frequentar a Igreja, destaco um julgamento crítico diante da figura divina
representativa para aquela comunidade. Considerando o meu grifo na citação
acima, noto um olhar de humanização do Deus, um ser supremo que fica
entediado, assim como a criança (narradora) se sentia. Esta aproximação com
o divino, de forma intimista, demonstra que há um sentimento de religiosidade
na criança que narra esta história. Porém, há uma severa crítica ao sistema
religioso da época que praticava a soberania do controle e da vigilância. Contra
a este último sistema, se coloca o argumento na narrativa.
Quanto a isso, trago uma cena em que é narrado um evento de
possessão não muito presente nos cultos anglicanos (frequentados por
brancos) nos EUA. Vejamos no trecho que se segue de Caged Bird (na

48

“Abençoado Pai, nós agradecemos a Vós nesta manhã...” E blá, blá, blá. Eu pararia de
escutar por um momento antes que Bailey me chutasse e, então, eu espremia meus cílios para
perceber qual teria sido a promessa de refeição que faria de qualquer domingo, um dia
orgulhoso. Mas como o reverendo continuava zumbido blá, blá, blá sobre um Deus que eu
achava que deveria estar entediado em ouvir as mesmas coisas intermitentemente. [...] Mas,
nos domingos em que o reverendo Thomas pregava, era ordenado que nós ocupássemos a
primeira fila, chamada de o banco dos aflitos. Eu achava que nós éramos colocados na frente
porque a Mamãe se orgulharia de nós, mas Bailey me garantiu que ela só queria manter seus
netos sob sua guarda (embaixo da sua asa).
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compilação da Random House de 2004) que a narradora-menina não parece
se espantar com o episódio, uma vez que já o encara com naturalidade, dada a
recorrência com que o fato acontece.
[...] Then two of the deacons, in their shiny Sunday suits, joined
the ladies in white on the pulpit, and each time they pried Sister
Monroe loose from the preacher he took another breath and
kept on preaching, and Sister Monroe grabbed him in another
place, and more firmly. […] Would they go on forever, or get
tired out at last like a game of blindman’s bluff that lasted too
long, with nobody caring who was “it”? (ANGELOU, 2004, p. 35,
grifo meu)49.

A riqueza dos detalhes na descrição da cena produz uma imagem
vívida, neste processo de representação que é a ficção. Porém, o que cabe,
por hora, ressaltar é a perspectiva da narradora-personagem que vivencia uma
cena que resulta em nenhum efeito de surpresa, dado o estranhamento que
isto causaria aos olhos do outsider, nem que fosse para provocar o riso.
Trazendo outro elemento evidenciado na cultura de base africana,
apresento o misticismo como entreposto da Fé Cristã e do sentimento de
religiosidade em África. De início, cabe esclarecer que o conceito de religião
difere do conceito de religiosidade no sentido de que o primeiro é pautado na
doutrina de uma dada denominação ou ordem religiosa. Já o segundo é
imbuído de sentido místico que transpõe a ideia do dogmatismo.
No entanto, não cabe afirmar que, por estar presente àquela cena, a
narradora seria obrigada a compactuar ou se sentir inclusa no ritual místico
apresentado diante de seus olhos. O sentimento de não-pertencimento é
evidenciado no trecho que grifei. A expressão “a game of blindman’s bluff” (um
jogo de blefe de um cego) denota total incredibilidade acerca do ocorrido.
Somado a isso há uma crítica mediante a prática do chamado “animismo” nos
ritos religiosos metodista-cristãos nos EUA.

49

Então, dois dos diáconos, nos seus lustrosos ternos de domingo, se uniram às senhoras de
branco no púlpito e, cada vez que eles se intrometiam, a Irmã Monroe se soltava do pregador,
ele tomava outro fôlego e continuava pregando, e a Irmã Monroe o agarrou em outro lugar, e
mais firmemente. [...] eles continuariam aquilo para sempre ou se cansariam no final como o
um jogo de blefe de um cego que durava muito, com ninguém se importando com o que era
“aquilo”?
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Outro elemento que trago sobre o hibridismo cultural (sob a perspectiva
de Edward Said, 1994, conforme irei mostrar no capítulo III) presente na escrita
de Maya Angelou, é a confluência entre narrativa e musicalidade (vide Anexo
VI, figura 18). No início da autobiografia H.W. há uma epígrafe que apresenta
um antigo Spiritual (gênero musical de origem africana), aqui estão dois versos
da letra da música: “The ole ark’s a-moverin’, a-moverin’, a-moverin’, / the ole
ark’s a-moverin’ along” (ANGELOU, 2004, p. 623)50.
Ao se referir a estes versos antigos, a narradora de H.W. apresenta, de
forma compassada e rítmica, um breve momento da História dos EUA em
1957. É digno de nota que a letra da música se refere à história da Arca de
Noé, uma vez que Spirituals são músicas gospels e são repletas de narrativas
bíblicas e de expressão de Fé. Seguem as palavras da narradora, para serem
ouvidas acompanhadas de uma surrounding music:

That ancient spiritual could have been the theme song of the
United States in 1957. We were a-moverin’ to, fro, up, down
and often in concentric circles. We created a maze of
contradictions. Black and white Americans danced a fancy and
often dangerous do-si-do. In our steps forward, abrupt turns,
sharp spins and reverses, we became our own befuddlement.
[...] President Dwight Eisenhower sent US. paratroopers to
protect black school children in Little Rock, Arkansas, and
South Carolina’s Senator Strom Thurmond harangued for 24
hours and 18 minutes to prevent the passage in Congress of
the Civil Rights Commission’s Voting Rights Bill (ANGELOU,
2004, p. 623)51.

50

A véa arca tá si movenu, movenu, movenu, / a véa arca continua si movenu. Aqui se vê um
dialeto presente em comunidade de negros, principalmente no período da escravidão,
chamado Ebonics (é um híbrido das palavras ebony – ébano; e phonics – fonemas/sons).
Ebonics seria, mais ou menos, “os sons do ébano/negros”. In: WRIGHT, Richard.
Sociolinguistic and Ideological Dynamics of the Ebonics Controversy. In: The Journal of Negro
Education, 67 (1), 1998, pp. 5–15.
51

Este antigo spiritual poderia ter sido a trilha-sonora dos EUA em 1957. Nós estávamos
“movenu” para lá e para cá, para cima e para baixo e, geralmente, em círculos concêntricos.
Criamos um labirinto de contradições. Americanos negros e brancos dançaram um elegante e,
muitas vezes, perigoso dó-si-dó. Em nossos passos para frente, voltas abruptas, giros afiados
e vira-voltas, nós nos tornamos nossa própria embriaguez. [...] O presidente Dwight
Eisenhower mandou tropas militares dos EUA para proteger uma escola de crianças negras em
Little Rock, Arkansas, o senador Strom Thurmond da Carolina do Sul mantinha-se irredutível
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Este jogo de ritmos da música, performizado pela dança, protagoniza
uma espécie de apoteose dos momentos de guerra civil, silenciada pela mídia
e pela política e eclodida em cada ônibus e em cada passeata em cidades dos
estados de Alabama, Arkansas, entre outros, em marcha, comprometidas com
o movimento do Civil Rights que punha figuras como Rev. Martin Luther King
Jr. (vide Anexo II, figura 04), Malcolm X (vide Anexo II, figura 05), Rosa Parks e
Maya Angelou nos palcos do ativismo político.
O que cabe, ainda, enfocar é a construção da narrativa, no trecho citado,
que produz um efeito sonoro, rítmico, tal qual uma dança. O efeito dinâmico da
música converge na tragicidade dos fatos em lirismo literário. Como exemplo,
cito: “Black and White Americans danced a fancy and often dangerous do-si-do”
(vide nota de rodapé nº 51). Neste excerto está deflagrado um paradoxo
estrutural: de um lado a elegância da dança (a importância do ato político); do
outro, a beligerância do conflito.
Embora o Sr. King Jr. lutasse pela causa de forma pacífica, preferia o
discurso aos atos violentos, uma massa de revoltosos punha fogo em ônibus e
partiam para o confronto armado com a força militar. Assim, a própria
configuração das contradições do movimento em si é representada no trecho
mencionado.
Portanto, de acordo com tudo acima demonstrado, percebo que o
hibridismo cultural observado em Maya Angelou aponta para o pertencimento
deste sujeito à afroamericanidade, além de aludir aos preceitos da
modernidade líquida, já discutidos anteriormente. Acrescento que a mesma
suposta contradição de atitudes e/ou palavras que a narradora apresenta
conferem à protagonista uma cadeia complexa de autocompreensão: Maya
Angelou sabe-se negra, artista e pertencente à identidade afroamericana.
por 24 horas e 18 minutos para prevenir a aprovação no congresso da Carta de Direito ao Voto
pela Comissão dos Direitos Civis.
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Porém, este mesmo sujeito entende-se como uma subjetividade imbuída de
outros predicados além daqueles atribuídos a ela.
Entendo que a multiplicidade de gêneros artísticos, incluindo os gêneros
literários a que Angelou se lança ao trabalho, sugere a polivalência de suas
identidades culturais. O século das contradições, dos conflitos existenciais e da
ampla possibilidade de expressão da liberdade oferece à autora de H.W. a
oportunidade de exercer suas características plurais.
Porém, diante do leque de alternativas de análise das obras de Angelou,
decidi pela arte literária por ser este o foco de meus estudos. Mais ainda,
detenho-me a analisar o gênero autobiográfico de sua produção. Todavia,
cabe-me estabelecer uma discussão mais aprofundada sobre os gêneros
confessionais, englobando o testemunho, as memórias e as autobiografias,
para categorizar o gênero literário em que H.W. está escrito.
Este próximo capítulo discute a autobiografia como escrita de si, dadas
as características da narrativa do testemunho e das histórias pessoais a partir
do discurso dos estudos de gênero (identidade) e de memória. Além disso,
investigo H.W., de Angelou, no intuito de estabelecer qual a concepção de
autobiografia que considero abarcar a discursividade de The Heart of a
Woman.
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CAPÍTULO 2 – MAYA ANGELOU E O TESTEMUNHO EM

CRÔNICAS: OS SEGREDOS E OS SILÊNCIOS DA
MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA
Finjo-me autobiográfica e renasço como
personagem. (Lucila Nogueira, 2003)

Tomando de empréstimo as palavras da poetisa recifense Lucila
Nogueira em seu Desespero Blue (2003), dou início a este capítulo
problematizando o texto autobiográfico. Os atos de fingir, de esconder, de ora
revelar ora calar denotam a investidura do escritor de autobiografias em
(re)criar a(s) história(s) de si mesmo inscritas no universo representacional da
linguagem.
No poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, é sugerido o caráter
dissimulado/disfarçado do escritor em: “O poeta é um fingidor / finge tão
completamente / que chega a fingir que é dor / a dor que deveras sente”. Como
captar esta dor, se ela escapa à própria linguagem? O que há, em literatura,
são possibilidades de um mesmo objeto. Mas, onde se encontra o correlato
objetivo, ou, segundo Clarice Lispector, o it da coisa? Creio que a resposta está
no silêncio da narrativa. Está no que se evapora pela/na própria linguagem,
conforme se espera mostrar mais adiante.
Com os usos e abusos de uma biografia ilusória, intenciono investigar a
autobiografia de Maya Angelou, The Heart of a Woman (2004), sob a análise
da memória e da escritura feminina, com seus segredos e silêncios. Para tanto,
é

preciso

estabelecer

sob

que

concepção

entendo

a

autobiografia,

perpassando o testemunho, a confissão e a narrativa de si. A partir de então,
apresento trechos de H.W. como via para categorização desta autobiografia
específica, uma vez que há muitas vertentes de concepção e de estética para o
gênero autobiográfico.
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Voltando ao poema de Pessoa, eu parto do pressuposto de que a
literatura caminha entre o como se diz o que e o que não se diz. Quanto ao
como se diz, entendo a base metodológica da narratologia e da estética.
Quanto ao que se diz e ao que não se diz, recorro ao plano do discurso,
considerando, assim, a instância de autoria do texto literário.
Sobre a escrita de si, termo encontrado em Michel Foucault (1992) em
seu O que é um autor?, percebo esta ação humana como movimento interno e
como conscientização de quem escreve. O ato de tornar público o que é
movimento interno recorre à escrita de si, assim como o agressor se purga na
confissão. Desta forma, a narrativa constitui num alívio a uma dor indizível, mas
que se quer relatada/revelada, ora como papel de prova de verdade, ora
através de “abstinências, memorizações, exames de consciência, meditações,
silêncio...” (FOUCAULT, 1992, p. 132).
Esta mesma escrita, ainda de acordo com Foucault (1992), está
associada a dois exercícios de pensamento, a saber: 1- de forma linear, vai de
meditação à atividade da escrita; 2- de forma circular, vai de meditação, à
atividade de escrita e, de volta, à meditação. Ora, de uma forma ou de outra, a
prática do pensar sobre si mesmo estabelece um profundo meio de reflexão.
Tal praxis do raciocínio, principalmente na forma circular do pensar, oferece,
tanto ao ser escrevente quanto ao ser leitor, a possibilidade de experienciar os
atos do pensamento na situação real.
Tendo isto em vista, Foucault (op. cit.) sugere a perspectiva do treino
em/de si no ato da escrita e, como consequência, a escrita tem “uma função
etopoiética: é um operador da transformação da verdade em ethos” (p. 134,
grifos do autor). Por ethos entende-se, a partir do grego, o caráter humano ou a
morada do homem; em outras palavras, a natureza. Embora este termo tenha
sido desenvolvido na Sociologia para a discussão de conceitos como ética,
identidade social ou costumes de um povo, a concepção que Foucault
apresenta está mais ligada à designação da palavra ethos pelos gregos
antigos, ou seja, à pessoa em si.
Sendo assim, a escrita etopoiética, a que o filósofo mencionado se
refere, apresenta “acções de que se tinha sido testemunha ou cujo relato se
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tinha lido, reflexões ou debates que se tinham ouvido ou que tivessem vindo à
memória” (p. 135). Para melhor traduzir estas palavras, sugiro a seguinte
análise: uma subjetividade que se imbui de sentimentos, pensamentos,
sensações, experiências (de ouvir, de falar, de ler, de ver, de tocar, de cheirar
etc) transmite/transmuta estas mesmas vivências em “uma memória material”
que cai em domínio público. Portanto o espaço privado, na escrita, é uma
eterna lembrança que representa um material às mãos onde se lê a
subjetivação do discurso.
A história de vida conota a união dos acontecimentos de uma história
pessoal, narrada através de relatos desta mesma história. Mediante isto, trago
Pierre Bourdieu (1996) em seu A Ilusão Biográfica, uma vez que apresento o
meu olhar sobre uma vida metonimicamente representada na referida
autobiografia de Angelou. O principal argumento de Bourdieu é que a
empreitada de enquadrar uma história de vida num deslocamento linear, que
tem um começo, etapas e um fim, não passa de uma ilusão.
O paradigma unilateral de identidade pessoal, atestado pelo ato da
nomeação, legitima o “postulado do sentido da existência” narrada. Sendo
assim, a identidade é criada a partir desta criação artificial de sentido. Bourdieu
afirma que há uma ilusão retórica, “uma representação comum da existência
que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar” (op. cit., p.
185). Talvez aqui se costurem o discurso bourdiano com o de Lucila Nogueira e
o de Fernando Pessoa, citados antes: o escritor finge relatar uma vida ipsis
litteris, porém cria um universo ficcional. Há, na verdade, um relato de ficção.
Uma das saídas que os estruturalistas tentaram encontrar para o
questionamento acima foi o princípio de arbitrariedade do signo linguístico,
postulado por Ferdinand Saussure. Segundo este autor, não existe um
correlato para o signo no objeto que este representa, ou seja, não se
estabelece uma significação referencial entre signo e objeto. Antes, há uma
interrelação entre um signo e outro, intercruzamento este que resulta da
autonomia moderada da língua face à realidade. Sendo assim, a significação é
diferencial.
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De acordo com o exposto acima, o que se observa é que o referente não
existe fora da linguagem; ele é produzido pela significação, mediado pela
interpretação do leitor do texto. Diante disso, o formalista russo Roman
Jakobson define que a função poética da linguagem recai sobre a
autoreferencialidade, negando o conceito de mimèsis aristotélico. Este último
consiste na representação do real pela arte poética.
Antoine Compagnon (2003, p. 104), ao se apropriar da Poética de
Aristóteles, relata que
a mimèsis aristotélica não visa ao estudo das relações entre a
literatura e a realidade, mas à produção poética verossímil [...]
o que lhe interessa (a Aristóteles) é o arranjo narrativo dos
fatos em história: a poética seria, na verdade, uma narratologia.

Antes de concordar com a imanência do texto, considero a severa crítica
que Compagnon faz aos desdobramentos da postulação aristotélica em Roland
Barthes, por exemplo, ao defender o princípio da ilusão referencial. Segundo
este último crítico, em sua fase estruturalista, a ilusão referencial forja o
conceito de arbitrariedade do signo e autoriza o caráter natural deste. Em
outras palavras, a busca do correlato objetivo, para usar um termo do New
Criticism, da poética encontra-se imanente no próprio texto, não na esfera
extratextual, uma vez que nada escapa à égide do código linguístico. Sob esta
perspectiva, a análise literária se debruça sobre uma instância monolítica: a do
texto e, assim, exclui as instâncias de autor e de leitor.
Desta forma, aproximando Foucault e Bourdieu (nas obras citadas) com
o acima aludido, o texto, como instituição isolada, legitima certos discursos
unilaterais, ou seja, “discursos já prontos e entendidos” (FOUCAULT, 1992, p.
137). Neste sentido, o discurso “tende ou pretende organizar-se em sequências
ordenadas segundo relações inteligíveis” (BOURDIEU, 1996, p. 184). Ora, na
escrita de si (os Hypomnemata ou cadernos pessoais, segundo Foucault) não
se organiza em função de uma série cronológica e cognoscível do controle
social. O que se observa no relato de uma história de vida é a posição e a
trajetória de quem escreve, estas últimas sendo:
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o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em função de
uma intenção global, certos acontecimentos significativos (grifo
do autor) e estabelecendo entre eles conexões para lhes dar
coerência, como as que implica a sua instituição como causas
ou, com mais frequência, como fins, conta com a cumplicidade
natural do biógrafo, que, a começar por suas disposições de
profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa
criação artificial de sentido (BOURDIEU, 1996, p. 185, grifo
meu).

O termo grifado “selecionando” conota a instância do autor e a sua
participação no texto. O ato de selecionar, preterir o que contar e o que não
contar já se caracteriza como condição precípua da ficção. Sendo assim, a
ilusão (auto)biográfica faz surgir uma expressão literária que vai de encontro à
“representação tradicional do discurso romanesco como história coerente e
totalizante, e também da filosofia da existência que essa convenção retórica
implica” (BOURDIEU, 1996, p. 185).
Portanto, a condição jurídica da identidade social do sujeito, nome
próprio, está para o mundo social, assim como as identidades pessoais estão
para o mundo do possivelmente dizível e das impossibilidades da criação
confessional (os assuntos indizíveis). Talvez agora eu compreenda com mais
abrangência o verso “a vida só é possível reinventada”, de Cecília Meireles.
Acrescento que as discussões sobre a memória são importantes para a
análise literária de textos autobiográficos, uma vez que estes elementos
designam a constituição do narrador confessional. Através da investigação
desta instância que fala no gênero em questão, percebo a representatividade
do narrador experiente que ora define a narrativa da vida do autor ora imprime
o caráter ficcional, haja vista as nuances da memória de quem escreve.
O historiador Hayden White estabeleceu o contínuo que suporta a
História e a Literatura. Para este autor, a ficção enquanto elemento do
imaginário perpassa a narrativa de fatos reais – verossímeis ou não. Já os
eventos reais são narrados de maneira a discorrer sobre a ficcionalidade, haja
vista que o escritor se apropria das formas de representação do mundo e
estabelece um viés ideológico na historiografia. Segundo White (2001):
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a distinção mais antiga entre ficção e história, na qual a ficção
é concebida como a representação do imaginável e a história
como a representação do verdadeiro, deve dar lugar ao
reconhecimento de que só podemos conhecer o real
comparando-o ao imaginável (p. 115).

Quando a narrativa de um fato histórico evidencia o monumento como
forma de registro da memória coletiva de um povo, tem-se um testemunho do
passado que se concretiza por variados meios de produção cultural (LE GOFF,
2003). Entendendo que os textos literários são produtos da sociedade e que
possuem um caráter monumental por onde perpassam fatos históricos,
argumenta-se neste estudo que os gêneros literários são capazes de ser
denominados como instrumentos de registro histórico na constituição da
memória coletiva.
Quanto à escrita de autobiografias por mulheres, permeada por
silêncios, segredos e negociações, apresento autoras como Sidonnie Smith
(1987), Doris Sommer (1994), Nara Araújo (1996) e Joanne Braxton (1989). Já
sobre gênero (identidade) e memórias, utilizo-me de Elizabeth Jelin (2002),
além das emblemáticas discussões sobre memória de Maurice Halbwachs
(2006) e Ecléa Bosi (1994).
Quanto às categorias de análise da literatura, trago o olhar para o
narrador e para o estilo de escrita de Angelou em H.W. Considerando os
entremeios de uma simbiose discursiva entre literatura e história, reforço que o
viés das discussões metodológica e crítica desta análise recai sobre a
literatura. Para tanto, Verena Alberti (1991) entende a aproximação da
autobiografia com a literatura no levantamento de algumas questões sobre a
posição do sujeito, entendido aqui como a instância do narrador, na produção
de narrativas autobiográficas.
Segundo a mesma autora, a relação do “escritor com aquilo que foi no
passado, a reconstituição da experiência vivida numa construção ‘para a
leitura’ e as diferentes posições atualizadas pelo sujeito no ato de escrever”
(ALBERTI, 1991, p. 66) são aspectos concernentes ora à análise literária, ora à
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análise historiográfica. Portanto, a divergência se dá na metodologia, não na
fonte.

2.1

Autobiografia: segredos, silêncios e negociações nas
memórias de Maya Angelou

A utilização do tempo e do espaço para falar de si evidencia um
narrador-personagem que recorre à sua vida e lança a sua história
romanceada. Desta forma, o autor de autobiografias recria sua vida e a
perpetua, por meio da escrita memorialista.
E é com base em Walter Benjamin (1994)52, nas suas categorias de
narrador, que se norteia esta análise. Também é relevante esclarecer que,
segundo Benjamin, a arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o
lado épico da verdade – está em extinção. O filósofo alemão ainda afirma que
há a morte da narrativa na era moderna a partir do advento do romance.
Sob esta concepção, apresento o narrador por experiência/vivência,
baseada no argumento de Benjamin. Ao introduzir o conceito de narrador
experiente, entendo que a prosa autobiográfica pode representar uma crônica
de toda uma época, ou seja, a reconstituição do passado por meio da narrativa
das lembranças vividas.
Mais adiante, utilizo-me das considerações de Nara Araújo (1996)
acerca do gênero autobiografia de mulheres. Antes, porém, cabe aqui uma
historização do termo autobiografia, trazendo à tona as discussões de
diferentes autores diante deste gênero literário.

52

Walter Benjamin (1892-1940). Texto escrito em 1936, cujo título é O narrador: considerações
sobre a obra de Nikolai Leskov.
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Para o estudo do texto autobiográfico, segundo Philippe Lejeune (2008)
em seu O Pacto Autobiográfico, é importante entender o conceito da
identidade de quem escreve. Desta forma, para muito além de se definir o
gênero em que se escreve, este autor se ocupa também do fato de que o autor
compactua com o leitor algumas formas de leitura de modo a estabelecer uma
funcionalidade para o texto. Numa espécie de “contrato social”, o autor assume
uma postura de dialogia com o leitor, uma vez que o texto foi escrito com a
finalidade de que o outro irá lê-lo.
Assim, é estabelecida a situação do autor ao se relacionar com a
posição do narrador e com o personagem principal, pois é necessário um
processo de identificação entre estas partes para que haja um discurso do
enunciador imerso na enunciação.
No primeiro ponto, o que se deve analisar é a identidade discursiva do
narrador como personagem da narrativa. Escrita em 1ª pessoa, o foco narrativo
remete a uma narração autodiegética53, para usar a terminologia de Gérard
Genette (1972). Abre-se assim uma possibilidade da identidade relacional entre
narrador e personagem principal, desde que se estabeleça que pessoa
gramatical divirja da identidade dos indivíduos (neste caso a identidade do
próprio autor está em jogo). Portanto, o problema do autor é posto em cena na
autobiografia.
Segundo Mikhail Bakhtin (1995), a dimensão discursiva da linguagem
classifica as relações sincrônicas com as ações da própria linguagem. Em
outras palavras, o sujeito é histórica e socialmente inserido, além de seus
movimentos internos de consciência. Sendo assim, toda ação de linguagem é
produto da interação social colocando o sujeito em contato com o meio externo.
Tal relação se organiza em discursos ou textos que, em face de suas
interrelações, diversificam-se em gêneros.

Portanto, a linguagem verbal é

realizada através do discurso que o ser humano produz, ora oral ora escrito,
em interação com um dado interlocutor.

53

O narrador autodiegético é aquele que narra as suas próprias experiências como
personagem central dessa história.
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De acordo com Lecarme; Lecarme-Tabone (2004), a escolha do foco
narrativo na autobiografia possibilita a caminhada do autor pelo texto, ora se
declarando ora se camuflando. Sendo assim, o resultado desta forma de narrar
é o efeito de sentido para quem lê. Já para Lejeune (2008), as pessoas
discursivas imprimem à narração alguns efeitos de sentido no texto. Desta
forma, entendo que
a) 1ª pessoa – efeito de contingência: o eu assume-se como enunciador de
seu discurso, declaradamente;
b) 2ª pessoa (embora mais raro) – distanciamento irônico: o eu se desloca
para o tu, assim não sou eu quem escreve, mas a imagem refratada de uma
realidade. Portanto, o eu toma consciência de si a partir da existência do outro
e do estabelecimento do contraste entre o eu e o tu, num processo de
reconhecer-se pela diferença;
c) 3ª pessoa – desdobramento: o eu se desdobra em ele, num processo de
migração do privado para o público. Aqui o assunto tratado inclui a crônica e a
história social ou política no espaço narrativo.
No primeiro critério de análise, em caso de escrita em 1ª pessoa, é
observada a forma como se configura a identificação autor-narradorpersonagem. O problema de análise já se estabelece pelo nome próprio. O
autor denuncia sua autoria pela assinatura em signos materiais. A este autor é
denominada toda a responsabilidade da enunciação, pois se assume como
enunciador no ato da assinatura. Desta forma, diferencia-se o romance
autobiográfico da autobiografia. O primeiro caracteriza-se como um
personagem fictício que conta sua história que, apesar do leitor
pensar que esta história narrada é exatamente a do autor por
ter acesso a outras fontes que comprovem sua suspeita, o
autor escolheu negar essa identidade ou não afirmá-la
(LEJEUNE, 2008, p. 25).

Já a autobiografia pressupõe a identidade assumida na enunciação e “se
fatos narrados remetem a fatos reais é mera coincidência, é uma semelhança,
totalmente secundária” (op. cit., p. 25). No entanto, esta diferenciação que
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Lejeune faz entre romance autobiográfico e autobiografia preocupa-se apenas
com a esfera bio do gênero, ou seja, como experiência. Considero que as
esferas auto e grafia conferem ao texto autobiográfico a marca de quem
escreve, sendo este mesmo sujeito inserido num contexto sociohistórico. A
partir deste ponto de vista, a análise deve recair sobre o lexema: a escrita de
vida de si mesmo, com a abrangência não apenas na mensagem, mas
também, na forma como se comunica.
Concordo mais com a leitura que Elizabeth Bruss (1974) estabelece com
o texto clássico de Lejeune. Em seu L’autobiographie Considerée comme Acte
Littéraire (A Autobiografia Considerada como Ato Literário), Bruss admite que
no cerne do ato autobiográfico se observa a identidade do autor-narradorpersonagem, mas também chama a atenção para o foco do leitor ao método de
composição e ao processo narrativo. Afirma Bruss que a organização do texto
revela a marca estética e epistemológica do autor.
Mais precisamente, Nara Araújo (1996) traz a discussão da crítica
feminista, cuja empreitada é propor a escritura autobiográfica de mulheres.
Segundo Araújo, a crítica feminista corresponde à: “reflexión sobre estos tres
componentes de la escritura autobiográfica: construcción, referencia y
textualidad” (p. 77)54. Inclino-me a aceitar esta perspectiva teórica em minhas
análises, uma vez que, conforme já dito antes, este paradigma permite ambas
as esferas de enunciação e de enunciado do discurso literário que vai além “de
la expectativa del simple relato retrospectivo de uno mismo” (op. cit., p. 80)55.
No que concerne às preocupações mais recentes com o gênero
autobiográfico em literatura, Joanne Braxton (1989) observa que a literatura
escrita por negras do século XIX é realizada em sua maioria por meio do
gênero autobiográfico como meio de registrar seus relatos íntimos e de
expressar sua condição de mulher. Desta forma, o cânone literário das
afroamericanas é repleto de elementos da tradição africana através de relatos

54

Reflexão sobre estes três componentes da escritura autobiográfica: construção, referência e
textualidade.
55

Da expectativa do simples relato retrospectivo de uma pessoa só.
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e sermões. Com estas palavras, eu introduzo o cuidado com quem escreve
autobiografias, no caso desta pesquisa: uma mulher negra, pois, “la méthode
de composition et les processus narrative [ ... ] ne constitue pas une essence,
mais variétés d'être” (BRUSS, 1974, p. 16)56
Para uma apreciação do corpus proposto, observo a construção da
narrativa em primeira pessoa, principal característica do gênero autobiográfico
como expressão discursiva do eu, como se vê a seguir:
I had to move on. I could go back to singing and make enough
money to support myself and my son. I had to trust life, since I
was young to believe that life loved the person who dared to
live it (ANGELOU, 2004, p. 624)57.

Percebe-se que há um relato de um momento de transição vivido pela
autora que reflete a realidade de uma mulher negra do sul dos EUA que
acabava de se separar do marido para tentar a vida em outra cidade, New
York, com um filho pequeno para criar. Noto, também, um uso exagerado de
demarcação da 1ª pessoa, causando um efeito enfático no sujeito que produziu
todas as ações.
Com base em Yolanda Page (2007), desde a década de setenta do
século passado, os estudos literários afroamericanos (Black Studies) têm-se
debruçado na investigação do gênero autobiográfico como instrumento de
análise dos movimentos identitários nos processos da diáspora africana, à
época da escravidão. Dois motivos são apontados para o interesse nesta
escrita de um grupo não-hegemônico, destacam-se, entre eles: os estudos
recentes de cultura e literatura refletem o desenvolvimento de uma teoria crítica
que desconstroi o paradigma da representação do eu; e há um interesse em
abrir o cânone branco e aristocrático para a escrita do “outro”, da raça negra e
da mulher.

56

O método de composição e o processo narrativo [...] não constituem uma essência, mas
variedades do ser (tradução minha).
57

Eu tive que levar a vida para frente. Eu poderia voltar a cantar e ganhar dinheiro o bastante
para sustentar a mim e ao meu filho. Eu tive que confiar na vida desde que era criança e
acreditar que a vida amava aquele que ousava vivê-la.
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Ora, é notória a segregação racial nos EUA: não se trata de
elucubrações, são dados factuais. Não se espera, na análise que se segue,
levantar bandeira partidária desta ou daquela vertente política racial. Antes,
apresento o lugar de onde Maya Angelou fala, nos idos da década de 1950.
Segue um trecho, notadamente, denunciador da questão do preconceito racial:
When I answered a “For Rent” ad, the landlord told me the
house had been taken that very morning. I asked Atara and Joe
Morheim, a sympathetic white couple, to try to rent the house
for me. They succeeded in doing so (ANGELOU, 2004, p.
625)58.

Apesar da severa crítica que a narradora faz da experiência da
vitimização do preconceito, eu ressalto o tratamento que a narrativa dá à
mesma questão: de forma assertiva, a narradora apresenta sua crítica em dois
aspectos: 1- através do uso da ironia; 2- sem transparecer a marca da
autopiedade. Esta maneira de apresentação de um impasse social, sem
prejuízo para a subjetividade, é constitutiva do discurso de Angelou. O relato de
experiência do passado, através da memória individual, acaba por estabelecer
um momento histórico na memória coletiva dos negros nos EUA. Porém, com a
especificidade do estilo da autoria desta autobiografia.
De acordo com William Andrews et al (1997), a autobiografia assume
uma posição de prioridade na tradição das narrativas da literatura
afroamericana, pois esta testemunha, desde a segunda metade do século XIX,
um comprometimento do povo de cor em articular suas realizações como
indivíduos e como pessoas de afro-descendência. Ademais, segundo o mesmo
autor, a autobiografia mais do que qualquer outro discurso literário, foi
escolhida pelos afroamericanos como forma de demonstrar os ideais do eu59
integral como senso de identidade de ambas as formas privada e comunitária.

58

Quando eu respondi a um anúncio de aluguel, o proprietário me disse que a casa já havia
sido alugada naquela mesma manhã. Eu pedi a Atara e a Joe Morheim, um casal branco
solidário, para tentar alugar a casa para mim. Eles conseguiram alugá-la.
59

No texto original aparece o termo selfhood que é um processo de substantivação usado para
designar os atributos do ser, do ponto de vista ontológico.
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Considerando que a memória é um recurso imprescindível para a
narrativa de si, o francês Maurice Halbwachs (2006)60 entende que a memória
individual registra a percepção do eu acerca da realidade, percepção esta
pautada em situações que presenciou e/ou testemunhou em/com os outros.
Desta forma, a memória individual é formada pelo acúmulo de lembranças do
passado que se adaptam às percepções do presente inseridas num contexto
sociohistórico.
Ainda de acordo com o sociólogo e filósofo mencionado, há uma relação
íntima entre aquilo que se lembra e o envolvimento emocional do sujeito que
recorda. Sendo assim, existe um processo de descontinuidade entre a
lembrança e o esquecimento no sentido de que, uma vez esquecidos fatos,
pessoas ou lugares, não resta ao sujeito que lembra meios para a reconstrução
de uma imagem.
Por esta concepção halbwachsiana, a memória assume um caráter
social que, de acordo com Ecléa Bosi (1994), dá-se de forma radical. A autora
citada acredita que a memória não se trata apenas de “um condicionamento
externo de um fenômeno interno” (p. 59). Antes, deve-se entender que no
interior da lembrança,
[...] no cerne da imagem evocada trabalham noções gerais,
veiculadas pela linguagem, logo, de filiação institucional. É
graças ao caráter objetivo, transubjetivo, dessas noções gerais
que as imagens resistem e se transformam em lembranças (p.
59).

Eu considero que as relações entre o eu e o outro são mediadas pela
linguagem, sendo esta última já caracterizada como uma representação do
referencial. Assim, entende-se, através de Bosi (2009), que a discussão sobre
a narrativa de si nas autobiografias toma relevância. Isto é, ao aceitar que as
lembranças

60

são

um

resultado

da

permanência

de

uma

imagem

A publicação da teoria da memória coletiva de Maurice Halbwachs (1877-1945) encontra-se
em Les Travauxs de L’Annieée Sociologique. Paris: L’Alcan, 1925. Esta pesquisa se baseou na
2ª edição (2006) de La mémoire collective, Presses Universitaires de France, Paris, 1968, data
da 1ª edição.
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expressada/evocada por meio da linguagem, torna-se validada a hipótese de
que existe um narrador destas mesmas lembranças do passado.
Como exemplo, menciono o clássico As Confissões de Jean-Jacques
Rousseau61. O narrador é o próprio autor que alonga ou encurta o tempo da
narrativa conforme sua técnica e estilo de escrita. Desta forma, o autor edita o
enredo e imprime na narrativa de si o plano do assunto a ser narrado. Já a
narratividade depende de sua maturidade ao escrever. Por motivos de
ilustração, segue o trecho da referida obra:
estou convencido de que a ela devo o gosto, ou melhor, a
paixão pela música que somente muito depois se desenvolveu
em mim. Sabia uma quantidade prodigiosa de árias e canções
que cantava com um fiozinho de voz muito suave. A
serenidade d’alma dessa excelente moça dela afastava, bem
como de tudo o que a cercava, os devaneios e as tristezas. A
atração que seu canto exercia em mim foi tal que não somente
sempre conservei na memória várias de suas canções, como
me acontece mesmo, hoje que a perdi, que várias delas,
totalmente esquecidas desde a infância, vão voltando à
lembrança à medida que envelheço com um encanto que não
consigo exprimir. Acreditarão que eu, velho caduco, consumido
pelas preocupações e pelos trabalhos, me surpreendo algumas
vezes a chorar, como uma criança, cantarolando essas
pequenas árias com uma voz já trêmula e cansada? Há uma,
principalmente, que me vem completa quanto à música, mas a
segunda metade da letra tem se recusado constantemente a
todos os meus esforços para lembrá-la, embora conserve as
rimas confusamente. Eis o começo e tudo o que consigo
lembrar-me da parte final (ROUSSEAU, 1965, pp. 21-2, grifo
meu).

No trecho grifado, percebo uma marca de aspectos da memória
concretizados no texto escrito. Marca esta nitidamente representada pelo
esquecimento do narrador. Porém, este insiste em registrar o referido lapso de
memória, propositalmente. Essa característica da ficcionalidade é recorrente
em gêneros confessionais, uma vez que há um narrador estabelecido que se
mascara por trás da instância do autor.
61

As Confissões, no original francês Les Confessions de Rousseau foi escrita em 1770 e
primeiramente publicada em 1782. Porém, para esta discussão eu me utilizo da publicação
brasileira da Coleção Clássicos de Bolso, Edições de Ouro – Águia de Ouro, publicada no Rio
de Janeiro pela Editora Tecnoprint em 1965.
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Segundo Maria de Lourdes Santos (2007)62, “na obra As Confissões
acontece o desenvolvimento do EU/ROUSSEAU, através da imaginação,
mecanismo ou dom do homem, utilizado para suprir as lacunas da memória”. A
propósito das lacunas da memória relembro que é constante a presença do
narrador, contrapondo-se ao tempo, que é descontínuo, e o momento axial. Por
este último, entendo que se trata de um acontecimento importante de espera
que impulsiona o rumo das ações e retoma o ponto de retorno do personagem.
Com efeito, admito que as lembranças narradas a partir da memória
individual de um sujeito que vivenciou situações em um dado lugar, num
determinado momento, envolvendo certas pessoas são uma reconstrução do
passado. Consequentemente, o narrador protagoniza a cena ao transmitir fatos
históricos que contribuem para a sociedade como um arquivo vivo da memória
coletiva.
Mas, como as mulheres recordam? Neste espaço eu introduzo a
vertente de Elizabeth Jelin (2002) de que há uma discrepância de gênero
(enquanto identidade) nas memórias. Com este mote, inicio uma discussão
sobre os silêncios da narrativa, marca esta constituinte da escritura de mulher
em textos confessionais, neste caso em H.W., da autobiografia. Menciono os
lapsos de memória, as traições do inconsciente (chistes), o veto de censura
social, os erros fotográficos e o esquecimento. Embora se trate de um gênero
literário confessional e, se considerarmos os silêncios na narrativa, ou seja,
aqueles fatos não-ditos, eu considero pertinente uma análise profunda do porquê da escolha do narrador em não narrá-los.
Trazendo a discussão de Jelin (2002) em seu Los Trabajos de La
Memoria (Os trabalhos da memória), consegui compreender melhor a interface
entre gênero (identidade), recordação e memória narrativa. De fato, há

62

A referência é uma palestra de Maria de Lourdes Santos, intitulada A narrativa poética de
Rousseau: um breve olhar sobre o Eu em As Confissões. Palestra ministrada à APEL – I
Conferência do Plano Nacional de Leitura – PNL, Araraquara/SP, UNESP, 22 e 23 de Outubro
de
2007.
Disponível
no
sítio
eletrônico:
<http://www.unicamp.br/~jmarques/cursos/rousseau2001/mlds.htm>.
Acessado
em:
24/04/2011.
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diferenças discursivas entre a forma com que mulheres e homens recordam.
Segundo a mesma autora, as mulheres tendem a recordar os eventos com
mais detalhes, uma vez que estão circunscritas aos meios privado e
institucional (filhos, marido, afazeres do lar etc) da vida cotidiana. Desta feita “el
tiempo subjetivo de las mujeres está organizado y ligado a los hechos
reproductivos y a los vínculos afectivos”63 (op. cit., p. 108).
Não é intento, desta análise, abordar uma metodologia essencialista de
que todas as mulheres escrevem sob a mesma pena, ou mesmo de que os
homens escrevem sob esta ou aquela forma. Antes, privilegio a investigação de
uma autobiografia específica, H.W., e estabeleço a argumentação sobre este
gênero literário pautada no corpus escolhido. No entanto, todo o discurso que
apresentei/vou apresentar aqui é de natureza explanatória, pois entendo que é
necessário se fazer uma historização do gênero, antes de colocá-lo sob perícia.
Retomando a discussão de como as mulheres recordam, entendo que o
espaço privado (im)possibilita a mulher de falar sobre si mesma. Em outras
palavras, é improvável porque lhe faltaria a audiência e/ou a legitimidade de
seu discurso no espaço público; e é provável porque há a decisão pessoal de
contar e transmitir a experiência. Desta forma, a mulher escritora transgride a
ordem patriarcalista ao concretizar o desejo de escapar à repressão. Mas como
fazer pública suas memórias se ora a mulher nega, ora ela mesma silencia o
testemunho de suas próprias vivências? A resposta que encontro em Jelin é de
ordem política.
A referida estudiosa se remete à discussão do silêncio das mulheres em
condições de repressão política, a exemplo da ditadura militar (o contexto do
qual Jelin fala é a América Latina). Segundo ela, as mulheres sobreviventes à
condição de extrema repressão assumiram “sea por necesidad personal o

63

O tempo subjetivo das mulheres está organizado e ligado aos afazeres reprodutivos e aos
vínculos afetivos (assim como as traduções do inglês para o português, todas as traduções
aqui presentes do espanhol para a minha língua vernácula são de minha autoria).
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política o por intermediación de otros, contar sus historias y sus memórias”64
(op. cit., p. 110).
Aproveitando o ensejo de que Jelin fala, trago um excerto de H.W. para
ilustrar

a

visibilidade

reivindicada

por

mulheres,

através

de

textos

autobiográficos, sendo este mesmo um ato político do falar. Segundo Jelin
(2002, p. 111) há diversas narrativas cujas escritoras estão centradas na
militância política, “o las basadas en sentimientos y en subjetividades. Son los
otros lados de la historia y de la memória, lo no dicho que se empieza a
contar”65.
Em H.W., leio uma cena de preconceito racial que é calada na narrativa,
porém sugerida no próprio silêncio proposital. Há um diálogo que é travado
entre Maya Angelou, então atriz, e uma branca que estava na audiência que
fingia entender um espetáculo de negros e que forjava suporte à causa destes
por comparecer à peça teatral The Blacks mais de uma vez. A protagonista de
H.W. a convida para uma conversa em seu camarim, ao que a branca,
veementemente, se recusa. A narradora, ao introduzir o clima tenso da cena,
relata: “[...] but we were an isolated inset, a picture of American society. White
and Black talking at each other (grifo meu)”66 ao que se segue o diálogo:
‘How many blacks live in your building?’
‘Why, none. But that doesn’t mean…’
‘How many black friends do you have? I mean, not
counting your maid?’
‘Oh’, she took a couple of steps backward. ‘You’re trying
to insult me.’
I followed her. ‘You can accept the insults if I am on the
stage, but not in person, is that it?’
[…]
The subject was closed (ANGELOU, 2004, p. 796, grifo
meu)67.

64

Seja por necessidade pessoal ou política ou por intermédio de outros, contar suas histórias e
suas memórias.
65

Ou aquelas baseadas em sentimentos e em subjetividades. São os outros lados da história e
da memória, o não dito que se empenham em contar.
66

[...] mas nós éramos uma inserção isolada, uma foto da sociedade americana. Branca e
negra falando para uma e outra.
67

Quantos negros moram no seu prédio?/ Por que, nenhum. Mas isso não significa que.../
quantos amigos negros você tem? Quero dizer, sem contar com a sua empregada?/ Oh – ela
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Na narração que antecede o diálogo, percebo um fato interessante: a
contradição no discurso, o que representa a incoerência da atitude da branca
dissimulada. Acrescento a isso a parte grifada por mim. A preposição at não se
aplica ao complemento do verbo talk; a regência para este verbo, sob as regras
gramaticais, seria to; denotando reciprocidade (‘eu falo com você’; ‘nós duas
nos falamos’, no contexto mencionado). No entanto, a preposição utilizada
conota uma fala unilateral, sem interação; o eu fala em direção a alguém, mas
este alguém não interage com o locutor.
Ademais, a última frase da cena, grifada, “the subject was closed” (o
assunto foi terminado) designa uma ação que foi interrompida repentinamente.
Arrisco dizer mais: uma recordação que se calou bruscamente, notar que a voz
passiva (was closed) indica uma inatividade do sujeito. Ainda considero
importante de ênfase que esta atitude, aparentemente, sugere uma militância
política (mais especificamente, voltada para a causa racial). Entretanto, esta
não é a tônica de H.W., apenas.
Retomando o capítulo primeiro desta dissertação, há uma passagem
desta autobiografia de Angelou que apresenta uma posição da narradora que
vai de encontro à militância política: “I found the theme inexplicably irritating”
(ANGELOU, 2004, p. 650, vide nota de rodapé nº 39). O tema, a que a
narradora se refere, é a questão racial. Uma análise descuidada argumentaria
que há uma clara contradição no discurso da narradora, ao que refuto. Antes,
acredito que a contradição se explica não na posição de subjetividade da
personagem, mas no ato mesmo político de falar, desabafar um sentimento
sufocante.
Quanto ao segredo que é impresso em textos autobiográficos, avalio
como emblemática a discussão de Doris Sommer (1994), em seu Resisting the
Heat: Menchú, Morrison, and Incompetent Readers (Resisitindo ao Calor:
Menchú, Morrison e o leitor incompetente), em que Sommer defende que o
segredo é uma forma de reivindicação de identidade de grupos nãodeu dois passos para trás – você está tentando me insultar. Eu a segui. Você pode aceitar os
insultos conquanto eu esteja no palco, mas não pessoalmente, é isso?/ O assunto foi
terminado.
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ocidendalizados. Ao reivindicar a identidade cultural, o narrador não irá revelar
o testemunho ou confissão da história de vida contada.
Voltando ao diálogo que Angelou realiza (ou não) com sua suposta
audiência – uma vez que não é evidenciada uma comunicabilidade entre as
duas – percebo o uso do segredo como estratégia textual da narradora em
silenciar os códigos culturais de sua etnia para aquela estranha. Em “how many
black friends do you have?” (vide nota de rodapé nº 65), noto que a narradora
se certifica se a sua ouvinte faz parte (pertence) ao seu meio etnicocultural.
Portanto, o uso da assertividade no seu discurso demarca uma defesa de dois
bens intransponíveis para o outsider: o bem identitário e o seu sentimento de
pertencimento. Observo, também, que a ofensiva da narradora se constitui
enquanto mecanismo de defesa, dada a relutância da outsider de se aproximar
do inner-self (o eu interior), daquela com quem disfarçadamente intenta travar
um diálogo.
Aproximando esta discussão à questão de autobiografia como gênero,
escrita pelo gênero feminino, Cunha; Bastos; Minot (2000) entendem que “a
escrita autobiográfica cumpre uma função terapêutica, ética e estética” (p. 11) e
procuram ventilar a especificidade da atual escritura autobiográfica feminina.
Em outras palavras, estas autoras perguntam ao leitor: “quais são os
fantasmas que assolam essas autobiógrafas e que elas precisam esconjurar?”
(op. cit., p. 11).
Agora faço esta pergunta à Maya Angelou e obtenho esta resposta em
uma entrevista da autora concedida à Joanne Braxton, em 1998:
Joanne Braxton: If you think now about the actual historical
moment and what was going on in your mind when you were a
child and then when you think of what memory has done to that
moment, does the memory seem very different?
Maya Angelou: What I remember I remember completely.
Whole scenes play themselves against roads and farmlands. I
can remember the aroma in the air, the background sounds…
On the other hand, if I don’t try to remember it, then whole
things are lost completely. It has been that way with me all of
my life. So what happens when I write autobiographies is that I
try to suspend myself from the present. I get myself into a time
into a particular day and I’m there. Each time that I do that, I
might not come out, that I might be trapped in that time – it’s
frightening. I keep a hotel room and I go to it about five thirty in
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the morning and pull off my coat. I have a yellow pad and the
Bible. I get on the bed and try to find that entry. It is so scary. It
is so physical that by twelve o’clock I’m just wet. Soaked. Then,
I get up and take a shower at the hotel and go home.
Sometimes I will cook, make a pot of soap, say, and then go
back to the hotel again and write. Writing in autobiographical
mode is meant to become a means to an enduring public career
(BRAXTON; ANGELOU, 1999, pp. 6-7)68.

A partir da resposta de Angelou, eu percebo um compromisso da
escritora consigo mesma e com a escrita. Ainda observo que a memória dos
fatos passados é o combustível para a ficção e o ritual do cotidiano, no ato da
escrita, é a condição precípua para a própria escrita. Tendo acesso a este
contexto de produção, bem como à matéria-prima da escrita autobiográfica de
Angelou, permito-me concordar com Cunha; Bastos; Minot (2000) no que
concerne à função terapêutica, ética e estética da escrita autobiográfica, uma
vez que Angelou admite se envolver plenamente na construção de sua
narrativa, de forma a permear a sua subjetividade (pensamentos, medos e
anseios) no ato de escrevê-las/criá-las. Somo a isso o claro objetivo em deixar
para a posteridade a experiência da própria vida. A escrita autobiográfica de
Angelou, assim, pretende atingir a transcendência de sua persona.
Nara Araújo (1996) argumenta que as mulheres escrevem autobiografias
de forma circular, ou seja, que não seguem uma linearidade espaço-temporal
das ações narrativas, diferentemente dos homens. Por sorte, a mesma autora
faz uma ressalva de que uma postura metodológica que considerasse, ipsis

68

Joanne Braxton: Se você pensasse agora sobre o momento histórico atual e o que se
passava pela sua cabeça quando você era criança e quando você pensa em qual memória se
fazia presente naquele momento, a memória parece muito diferente?
Maya Angelou: O que eu me lembro, eu me lembro completamente. Cenas completas se
passam contra estradas e fazendas. Eu posso lembrar o aroma do ar e os sons ao redor... Por
outro lado, se eu não consigo lembrar, coisas inteiras são perdidas completamente. Tem sido
assim comigo por toda a minha vida. Então, o que acontece quando escrevo autobiografias é
que eu tento suspender a mim mesma do presente. Eu me coloco dentro de um dia específico
e eu estou lá. Cada vez que eu faço isso, corre o risco de eu não voltar, de eu ficar presa na
armadilha daquele tempo – é assustador. Eu vou para um quarto de hotel, lá pelas 5h30 e tiro
meu casaco. Eu levo um caderno de anotações e uma Bíblia. Eu deito na cama e tento
encontrar aquela entrada. É tão aterrorizante. È tão físico que lá pro meio-dia eu simplesmente
fico molhada. Ensopada. Eu tomo um banho no hotel e vou para casa. Às vezes, eu vou
cozinhar, faço um prato de sopa, falo, eu volto para o hotel e escrevo. Escrever no estilo
autobiográfico significa um meio de uma carreira pública se tornar duradoura.
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litteris, o acima proposto, entraria no impasse de uma análise essencialista.
Concordo com esta observação, haja vista o próprio movimento da narrativa
memorialista: recursivo, assimétrico e não-linear, dados os recursos da
recordação, da lembrança e do esquecimento no ato de contar, conforme
observado nas palavras de Angelou. Desta forma, sugiro um olhar da pósmodernidade, vertente já explorada no capítulo anterior, em que a
multiplicidade de elementos configura o discurso narrativo.
Sendo assim, encontro esta circularidade narrativa na referencialidade
discursiva de que a narradora de H.W. se utiliza. A narradora se refere a
sujeitos representativos da luta racial nos EUA em 3ª pessoa. Além de fazer
uso de um recurso estilístico, a prosopopeia, a relatora desta cena produz um
efeito de tornar presente o ausente, portanto, representacional, o que me fez
lembrar o verso “transforma-se o amador na coisa amada”, de Camões.
Apresento a cena:
The next afternoon we went back to the bookstore, where
posters of blacks covered every inch of wall space not taken up
by shelves: Marcus Garvey, dressed in military finery, drove
forever in an open car on one wall. W.E.B. DuBois gazed
haughtily above the heads of book browsers. Malcolm X, Martin
Luther King and an array of African chiefs stared down in
varying degrees of ferocity. Mr. Micheaux was fast moving,
quick talking and small (ANGELOU, 2004, p. 761, grifo meu)69.

Esta circularidade narrativa de que falava antes, estabelece uma quebra
na narrativa em curso, uma propositada digressão da narradora de H.W.
Percebo, também, a escolha da relatora em apagar o discurso do Sr.
Micheaux, a 3ª pessoa, e ressaltar a presença muda das figuras dispostas na
parede. Este preterimento intencional acusa um sentimento de repulsa ao que
o outro dizia e ressalta o interesse próprio de quem narra a história. Neste

69

Na tarde seguinte, nós voltamos à livraria, onde pôsteres de negros cobriam cada polegada
de espaço da parede, não sendo repostos por prateleiras: Marcus Garvey, vestido na elegância
militar, dirigia para sempre num carro aberto numa das paredes. W.E.B. DuBois olhava
altivamente por cima das cabeças dos “ratos de biblioteca”. Malcolm X, Martin Luther King e
uma fila de chefes africanos olhavam para baixo em variados graus de ferocidade. O Sr.
Micheaux era ligeiro, tagarela e baixinho.
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último caso, a narradora dá a voz às personalidades, trazendo-as ao discurso,
presentificando aquela ausência, através da prosopopeia.
A frase grifada desqualifica o personagem com quem, supostamente,
interagia, por ser ele mesmo: “quick talking and small” (vide nota de rodapé nº
67), diante das pessoas que ela admirava. Ainda há de se ressaltar o
sentimento de pertencimento e de autorepresentatividade: aquele Sr. Micheaux
não representava nada para Angelou, mas as pessoas que a narradora
presentifica têm mais valia, falam mais, para a personagem.
Ainda em referência a este tempo narrativo circular, reforço o
testemunho em crônicas de H.W., ao apresentar a quebra da narração entre o
espaço público – Harlem/NY: a Angelou ativista, artista e mulher independente;
e o espaço privado – Brooklin/NY: a Angelou mãe. Percebo, demonstrado
nesta circularidade e/ou paralelidade da narrativa, o caráter de identidades
múltiplas da narradora-personagem, já aludido no primeiro capítulo. Trago os
seguintes trechos para ilustrar o que digo:
Grossman, a night-club owner from Chicago, phoned. Would I
be interested in singing in his new club, the Gate of Horn? I
kept the relief out of my voice with great effort. Two weeks at a
salary which would pay two months’ rent and pay for Guy’s
back-to-school clothes. […] Grace and John offered to let him
stay at their house, but Guy wouldn’t hear of that. He had a
home. He was a man. Well, nearly, and he could look after
himself. I was not to worry about him. Just go and work and
return safely (ANGELOU, 2004, p. 688, grifos meus)70.

Com uma atenção dada aos meus grifos no texto, gostaria de destacar
dois espaços discursivos nesta narrativa: o espaço público e o espaço privado.
O primeiro remete ao campo do trabalho e da atuação artística; o segundo, ao
lar e ao filho. Mas, como isso sugere a circularidade/paralelidade narrativa de
que falei antes? A resposta encontra eco na voz de Nara Araújo (1996),
70

Grossman, um proprietário de uma boite de Chicago, ligou. Se eu estaria interessada em
cantar na sua nova boite, o Gate of Horn? Eu disfarcei o alívio na minha voz com muito
esforço. Duas semanas de salário que pagariam dois meses de aluguel e as roupas de Guy
para a volta às aulas. Grace e John se ofereceram a deixá-lo em sua casa. Mas Guy nem
poderia ouvir falar nisso. Ele tinha uma casa. Ele era um homem. Bem, quase, e ele poderia
cuidar de si mesmo sozinho. Eu não tinha que me preocupar com ele. Apenas vá, trabalhe e
volte em segurança.
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quando esta diz que as autobiografias de mulheres, do ponto de vista
discursivo, vão de encontro às prerrogativas da classe burguesa em cujo cerne
se encontra a individualidade como marca do capitalismo. Sendo assim, a
narradora-personagem do excerto acima poderia ter continuado sua narração –
ter ido trabalhar tranquilamente em outro estado, independentemente de suas
obrigações sociais: a de prover o conforto e a segurança do filho.
Desta forma, acredito que o momento estanque entre o mundo público e
o mundo privado é a interrupção da narrativa, como se houvesse dois
universos de espaço paralelos, mas contíguos entre si. É nesse caminho – ora
do coletivo, ora do privado – que apoio o meu argumento de que existe esta
circularidade na narrativa de H.W. É notória, acrescento, a mudança dos
motivos narrativos entre um espaço e outro: 1- espaço público, representado
pela liberdade de escolha e pela constante mobilidade geográfica; 2- espaço
privado, representado pela permanência e pela obrigação de cumprimento do
papel social. Para este último espaço, a narradora diz: “I was not to worry about
him” (vide nota de rodapé nº 68), solilóquio que representa um momento de
persuasão de/para si mesma.
Esta estratégia discursiva é acionada devido às instituições sociais nas
quais a personagem está envolvida. Este hibridismo de espaço, segundo
Sidonnie Smith (1987), é um “recourse to a binarism that reifies the publicprivate experiences [...] conventions about private as well as conventions about
propriety in self-representation are culturally determined” (p. 17)71.
Mas, entre testemunhos e confissões, onde se encontra The Heart of a
Woman?

Considerando, en passant, que

o testemunho são

”textos

autobiográficos y de construcciones narrativas basadas em diálogos com
algún/a mediador/a” (JELIN, 2002, p. 110)72, entendo esta obra de Angelou
como um testemunho em crônicas. Em outras palavras, uma vez que não se

71

Recurso para o binarismo que reifica as experiências público-privadas [...] convenções sobre
o privado, bem como convenções sobre a propriedade, na auto-representação, são
culturalmente determinadas.
72

Textos autobiográficos e de construções narrativas baseadas em diálogos com algum(a)
mediador(a).
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estabelece uma relação discursiva entre um sujeito que relata e outro que
escreve, ponho em análise a questão do testemunho. A posição do narrador
autodiegético, nesta autobiografia de Angelou, expressa uma determinada
autoria: não há a marca de uma segunda mão que escreve. Sobre isso, tratase o próximo subcapítulo.

2.2

O Testemunho em Crônica Autobiográfica de The Heart
of a Woman

Considerando o termo autobiografia em lato sensu, utilizo-me dos
enciclopédicos que se seguem: 1- “Vida de um indivíduo escrita por ele próprio”
(LAROUSSE, 1886, p. 56)73 – comentário do mesmo autor é que se deve
contrapor autobiografia (espécie de confissão) à memória (memoir) – contar
fatos que podem ser alheios ao narrador; 2- “[...] obra literária, romance,
poema, tratado filosófico etc, cujo autor teve a intenção, secreta ou confessa,
de contar sua vida, de expor seus pensamentos ou de expressar seus
sentimentos” (VAPEREAU, 1876, p. 42).
O enciclopédico francês, Vapereau (1876), comenta que a autobiografia
“abre um grande espaço à fantasia e quem a escreve não é absolutamente
obrigado a ser exato quanto aos fatos, como nas memórias, ou a dizer toda a
verdade, como nas confissões” (p. 43). Dada a contemplação sobre o gênero
autobiografia, cabe-me discutir, à guisa de esclarecimento, o que alguns
autores entendem por algumas formas discursivas da autobiografia – e estas
também já apresentam formas discursivas peculiares. São elas: memoir,
confissão e testemunho. Com esta feita, pretendo inscrever o discurso
memorialístico apresentado na autobiografia H.W.
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O vocábulo “autobiografia” aparece na Inglaterra (século XVIII) de onde é importado pela
França no século XIX, sendo adotado por Larousse, em 1886, com o sentido que mantém até
hoje, baseado em Lejeune (2008).
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Segundo George Yúdice (1992), o termo testemunho designa vários
tipos de discurso que variam entre a história oral e popular e os textos
literários. Acrescento a isto que muitos críticos de testemunhos, de base
latinoamericana, entendem, em consenso, que o escritor de testemunhos tem a
missão de
desenterrar historias reprimidas por la historia dominante,
abandonar el yo burgués para permitir que los testemonialistas
hablen por cuenta propia, recrear el habla oral y coloquial de
los narradores-informantes, y colaborar en la articulación de la
memoria colectiva (p. 207, grifos meus)74.

Ora, o termo narrador-informante participa do texto apenas com
elementos de sua bios. Assim sendo, entendo que este sujeito não se
caracteriza enquanto autor. Os lexemas recriar e colaborar na articulação me
soam como função de um biógrafo, não de um autobiógrafo, pelos mesmos
motivos já discutidos aqui quando eu trouxe os pontos de vista de Nara Araújo
(1996).
Considerando que os testemunhos procuram dar voz aos que não a têm,
sou de acordo que H.W. se enquadra na escrita testemunhal, uma vez que
uma subjetividade vinda de um espaço subalterno utilizou do meio da
expressão artística, a projeção para o meio ilocucionário. Embora Angelou
tenha tido acesso a oportunidades para exercer a prática da escrita, a questão
da identificação cultural a coloca no espaço do grupo dos oprimidos. Porém,
esclareço um detalhe que põe à prova a afirmativa das frases grifadas na
citação.
Em primeiro lugar, sendo Maya Angelou a narradora-informante da
história de vida que ela mesma protagoniza, ações estas que se ambientam na
circunscrição do subalterno, não há a necessidade do disfarce da narradorapersonagem em calar as instituições sociais presentes no seu próprio discurso
para fazer falar a voz do subalterno. Daí, o ponto crítico da quase
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Desenterrar histórias reprimidas pela história dominante, abandonar o “eu” burguês para
permitir que os escritores de testemunhos falem por conta própria, recriar a fala oral e coloquial
dos narradores-informantes e colaborar na articulação da memória coletiva.
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(im)possibilidade de encaixar H.W. em um dado discurso da escrita
autobiográfica.
No entanto, tomando as considerações de Henry Louis Gates Jr.; Nellie
McKay (2004), enquanto se referem às seis autobiografias de Angelou, li este
argumento: “her remarkable series of autobiographies recapitulates many
experiences, and chronicles these records of her life” (p. 2.156) 75. Com estas
palavras, chamo a atenção para quatro delas: 1- recapitular; 2- experiências; 3escrever crônicas; 4- registro. A primeira remete à recordação, ou seja, narrar a
partir da memória. A segunda faz alusão à vivência de um evento referencial,
não relatado por outrem. Já a terceira se refere ao narrar fatos triviais, do
cotidiano. Por último, a quarta lembra o arquivo, o armazenamento material de
uma referência imaterial, da lembrança; além de designar um monumento
histórico, segundo Le Goff (2003).
Diferentemente do que se argumentam nas mais referenciais discussões
sobre o testemunho, H.W. não traz registros de repressão de forma visceral ou
fotográfica. A narrativa que produziria este efeito seria mais enfática, portanto
centrada na referencialidade dos eventos narrados. Em H.W., a repressão de
gênero, ênfase nesta autobiografia de Angelou, se desenrola a partir das
narrativas cotidianas que lembram muito o que Jelin (2002) afirma sobre como
se tornam públicas as experiências de mulheres, a começar por suas
memórias.
Sobre crônica, baseio-me em Bella Jozef (2006) em seu A Máscara e o
Enigma. Segundo esta autora, a ficção moderna está em vias de se renovar,
uma vez que o ato de narrar várias experiências se realiza, resumidamente, na
forma de conto ou crônica. Porém, o que estabeleço aqui, como investigação
de gênero literário em H.W., não se assemelha àquela cronicidade jornalística
ou policial, comum no Brasil do século XX. No texto de Angelou não se
destacam os costumes, mas o registro das práticas cotidianas, narradas sob a
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Sua memorável série de autobiografias recapitula muitas experiências e narram (as
autobiografias de Angelou se inscrevem como crônicas) destes registros de sua vida.
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tônica da aparência externa da referencialidade. Como exemplo, cito um trecho
do texto referido:
Guy jumped into the car, his face active with concern, “what’s
the matter, Mom? I told him about the meeting with the
teachers. He relaxed. “Aw, gee, Mom, and you came to school
for that? It was nothing. Some of the kids are so stupid. They
were talking about where babies come from. […] So I told them
about the penis, ant the vagina and the womb. […] “That’s all I
said. I was right, wasn’t I?” “Sometimes it’s wiser to be right in
silence, you know?” (ANGELOU, 2004, p. 639)76.

É notória a trivialidade de se buscar um filho na escola ou ter um
encontro com os professores dele para se informar de como está o andamento
acadêmico e comportamental deste. O que, talvez, não seja muito comum é
uma mãe receber um telefonema da escola acusando o seu filho de ter
influenciado negativamente um grupo de colegas de classe, subentendendo-se
no discurso dos mestres um preconceito racial, visto que Guy Johnson (vide
Anexo V, figura 14) estudava em colégio de brancos. No trecho acima, leio a
inocência do filho em relatar o ocorrido, o que, analisado racionalmente, não
oferece risco algum para a integridade das crianças.
O personagem em questão supõe estar correto (right 1) ao que a mãe
retruca “wiser to be right (2) in silence”. A convergência do adjetivo (1) em
advérbio (2) conota a mudança de uma qualidade da subjetividade do menino
para uma modalidade de ação. Esta última, mediada pelo silêncio, designa
uma lição importante para o filho, o que fazem as mães: às vezes calar-se,
mesmo estando certo, é mais prudente, devido ao meio social em que cada um
vive. No entanto, não foi preciso a mãe dizer ao filho que os gestores da
escola propuseram a transferência do garoto. Pois, “Sometimes, it’s wiser to be
right in silence, you know?” (vide nota de rodapé nº 74).

76

Guy pulou para dentro do carro, seu rosto mostrava preocupação. “O que foi, Mamãe?” Eu
falei sobre a reunião com os professores. Ele relaxou. “Ah, Nossa, Mamãe! E você veio à
escola por isso? Não foi nada. Algumas crianças são tão estúpidas. Eles estavam falando de
onde é que vinham os bebês. [...] Então, eu falei para eles sobre o pênis e a vagina e o útero.
[...] “Foi tudo o que eu disse. Eu estava certo, não estava?” “Às vezes é mais sábio ficar bem
em silêncio, sabe?”
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Quanto a esta questão do silêncio em razão de uma intencionalidade, no
evento citado, apresento dois segredos que a narradora imprime: 1- exegético:
a narradora-personagem (mãe) não revela ao filho os motivos de sua expulsão,
por vias de proteção; 2- discursivo: o preconceito racial é algo que está ativo na
sociedade, no caso a dos EUA, no entanto ninguém fala sobre o assunto. Mas
será que se pode dizer algo, negando-se a falar sobre? Segundo Sommer
(1992), não se pode saber dos segredos, porém os escritores de testemunhos
preenchem seus textos com informações sobre a comunidade, os costumes
tradicionais, as lutas e as estratégias de resistência do grupo social de que faz
parte. O que é oferecido ao leitor são pistas, um convite a uma construção de
significação em parceria.
Quanto à questão da forma de significação, que é o gênero em que H.W.
está configurada, trago uma observação da crítica Mary Jane Lupton (1998) em
que diz que todas as autobiografias de Angelou se apresentam conforme a
estrutura padrão deste gênero, pois: 1- todas são escritas por uma única
autora; 2- são dispostas cronologicamente; e 3- contêm elementos de
personagem, técnica e temática. Com estas afirmações, eu discordo
parcialmente. Reconheço que as narrativas são sempre escritas em primeira
pessoa e que seguem uma cronologia tradicional. Porém, afirmar que todas
apresentam a mesma técnica e estilo de escrita vai de encontro até ao que
apresento aqui como marca diferencial da forma com que Angelou constroi a
narrativa em H.W.
Suporto meu argumento a começar com as próprias palavras de
Angelou a Claudia Tate: “all my autobiographies follow the slave narrative
tradition: speaking in the first-person singular talking about the first-person
plural, always saying I meaning we”77. Lupton compara The Heart of a Woman
com suas outras autobiografias e admite que, pela primeira vez, ela consegue
apresentar a si mesma como um modelo bem sucedido de vida. Ora, estaria a
crítica Mary Lupton se contradizendo?

77

Todas as minhas autobiografias seguem a tradição da narrativa de escravos: falando em
primeira pessoa do singular, falando sobre a primeira pessoa do plural, sempre significando
dizer nós.
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Acredito que, partindo da perspectiva da identidade não fixa da pósmodernidade, não se pode afirmar que a escrita (estrutural e estilisticamente)
da vida (referencialidade em forma de ficção) de si mesma (representatividade
de si, sob a conscientização de que Spivak fala) segue o mesmo estilo.
Continuo argumentando que, para cada uma de suas autobiografias, leio uma
temática diferente; e para cada temática, um estilo coerente com o que
Angelou apresenta.
Sendo assim, H.W., ao enfatizar a perspectiva de uma mulher que se
preocupa com a sua autoestima e com os conflitos que ela experiencia com os
amantes e com o seu filho, é o que marca a singularidade desta autobiografia.
Desta forma, pela própria temática ser voltada para as questões introspectivas
da vida da autora, o silêncio (conforme se mostrou) e o som, em forma de ritmo
musical (conforme irá se mostrar), constituem o estilo de H.W.: o hibridismo da
forma comunga com o caráter múltiplo de subjetividades da autora-narradorapersonagem.
Quanto à tradição de slave narratives (narrativa de escravos) a que
Angelou admite seguir the footsteps, acredito que H.W. trangride a forma do
herói, forma apresentada por Robert Stepto (1979). Digo que a narradora de
H.W. transgride a caracterização de herói ao quebrar a égide mítica do herói
épico: grandes feitos de um representante do povo, cujo caráter é inabalável.
De acordo com Gates Jr. (2002), a longa história da escravização
humana é contada peculiarmente por ex-escravizados afroamericanos, dada a
salva-guarda que estes obtiveram dos abolicionistas do Norte dos Estados
Unidos da América. Tal assistência e encorajamento por parte dos
abolicionistas no século XIX propiciou a criação de um gênero literário cunhado
de narrativa de escravos (slave narratives). Tal apoio se ancorava
principalmente em publicações e em edições de narrativas de cunho
autobiográfico, escritas por ex-escravizados ou ex-escravizadas.
É importante para esta discussão enfatizar que esta iniciativa angariada
pelos abolicionistas do Norte tem uma natureza político-econômica, uma vez
que o contexto histórico do referido país enfrentava uma possível segregação
entre os estados do Norte (abolicionistas) e os estados do Sul (escravocratas).
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Acrescente-se a isto o fato de que os estados do Norte estavam se
industrializando, tendo a Inglaterra como país aliado.
Portanto, o sistema lucrativo do agronegócio, baseado na prática dos
plantations (latifúndios), dos estados do Sul, cuja mão-de-obra escrava
favorecia o barateamento dos custos de produção, assumia-se como uma
ameaça para o desenvolvimento dos estados do Norte.
Baseado nas pesquisas dos estudiosos em literatura afroamericana,
Gates Jr. (2002) esclarece que há uma ligação intrínseca entre letramento e
liberdade na produção literária desta autoria. Desta forma, escravos
afroamericanos que aprendiam a ler e a escrever eram os mesmos que fugiam
do Sul para o Norte na expectativa de mudança de vida.
Segundo Marion Wilson Starling (1982), este gênero literário acima
citado era composto por estórias escritas por meio de entrevistas, ensaios e,
principalmente, por autobiografias. A autora ainda postula que nenhum outro
grupo de escravos em nenhum outro lugar ou período da História deixou este
grande acervo de testemunhos sobre o horror de se tornar propriedade legal de
outro ser humano.
Para ilustrar esta discussão, trago a obra Narrative of the Life of
Frederick Douglass, An American Slave, Written by Himself – Narrativa da Vida
de Frederick Douglass, um escravo americano, escrita por ele mesmo (1845).
Este texto inaugura o gênero literário narrativa de escravos (slave narratives)
no cânone da literatura afroamericana, conforme atesta Robert Stepto (1979a).
Para este autor, o texto de F. Douglass apresenta o arquétipo do herói negro
escravizado, na luta pela alfabetização como meio autêntico de liberdade.
No início de sua narrativa, Douglass (1845) confessa: “I remember the
first time I ever witnessed this horrible exhibition. I was quite a child, but I well
remember it. I never shall forget it whilst I remember any thing” (p. 04)78. Noto
que as lembranças do período da escravidão, o narrador se refere ao fato de

78

Eu me lembro da primeira vez em que eu testemunhei esta exibição horrível. Eu era bem
criança, mas eu me lembro. Eu nunca esquecerei disto enquanto eu lembrar de alguma coisa.
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testemunhar os açoites sofridos pelos negros escravizados, são recorrentes
nestas narrativas, daí o termo cunhado a estes textos.
O arquétipo do herói negro é constituído a partir das estórias de
servidão, cujo caráter heroico é estabelecido através da representação do
sujeito que já havia passado pela experiência da escravidão. Numa discussão
mais aprofundada sobre o arquétipo do herói negro, o mesmo autor em seu
From Behind the Veil (1979b) – Por Trás do Véu – traz também a figura da
heroína e estabelece uma divisão quanto ao enfoque diaspórico das narrativas
de escravos/as: a narrativa ascendente e a narrativa de imersão.
A primeira se caracteriza por lançar uma figura semi-letrada e
escravizada na jornada ritualística para o Norte simbólico, reforçando a figura
do/a herói/heroína; a segunda é constituída por uma trajetória simbólica de
volta ao Sul em que o herói ou heroína espera readquirir um sentimento de
pertencimento ao seu grupo identitário. Quanto à primeira divisão, Stepto
afirma
[…] that journey is charted through spatial expressions of social
structure, invariably systems of signs that the questing figure
must read in order to be increasingly literate and increasingly
free. The ascent narrative conventionally ends with the questing
figure situated in the least oppressive social structure afforded
by the world of the narrative, and free in the sense that he or
she has gained sufficient literacy to assume the mantle of
articulate survivor. As the phrase "articulate survivor" suggests,
the hero or heroine of an ascent narrative must be willing to
forsake familial and communal postures in the narrative's most
oppressive social structure for a new posture in the least
oppressive environment--at best, one of solitude; at worst, one
of alienation. (STEPTO, 1979b, p. 167, grifo meu)79.

79

[...] tal jornada é enquadrada através de expressões espaciais da estrutura social,
invariavelmente sistemas de signos em que a figura reivindicadora deve ler para,
progressivamente, tornar-se letrado e livre. A narrativa ascendente convencionalmente acaba
com a figura reivindicadora situada numa estrutura social menos opressiva, agenciada pelo
mundo da narrativa, e livre no sentido de que ele ou ela já obteve o letramento suficiente para
assumir o manto do “sobrevivente articulado”. Como a expressão “sobrevivente articulado”
sugere, o herói ou heroína de uma narrativa ascendente deve estar disposto a renunciar a
posturas familiares e públicas na estrutura social mais opressiva da narrativa por uma nova
estrutura num ambiente menos opressivo – sendo otimista, um ambiente de solidão; sendo
pessimista, num ambiente de alienação.
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Considero mais procedente a narrativa ascendente por causa da
semelhança com as características de heroína nas autobiografias de Angelou.
Stepto utiliza o termo “narrativa de alienação” (op. cit.) quando se refere às
narrativas de afroamericanas do início do século XX. O autor se apropria do
termo no sentido de que considera a volta dos afroamericanos (nascidos
libertos) uma prática nostálgica e infundada, uma vez que o negro
estadunidense não é africano e que as raízes que ficaram no Sul se
transfiguraram em um outro espaço identitário.
Concordo com a divisão que o citado autor estabelece devido ao
movimento de emigração testemunhado pelos afroamericanos no período
escravista e pós-escravista (de meados do século XVIII ao início do século XX)
que se caracteriza primeiro com a ida do Norte, depois com a retomada do Sul.
Porém, discordo com o termo “narrativa de alienação”, pois denota um
posicionamento acrítico e conformista por parte dos afroamericanos.
Em H.W., a heroína é apresentada de forma a protagonizar eventos
corriqueiros, na luta diária da resistência e da dignidade frente às adversidades
da vida. Se este fato introduz uma suposta heroína épica moderna, credito à
forma discursiva da escrita de mulher: a experiência. Esta mesma experiência
se assemelha ao narrador por vivência estabelecido por Benjamin. A narrativa
guiada por esta instância ilocucionária apresenta o testemunho conscientizador
de que Yúdice (1992) fala. Segundo este último crítico, este tipo de
testemunhos “contrastan sobremanera los testimonios que surgen de luchas
comunitárias a nível local y cuyo propósito no es representar sino contribuir
mediante su acción a la tranformación social y conciencial” (p. 211)80.
A heroína épica de Angelou não representa o povo em seus
mirabolantes feitos e enfrentamentos com seu oponente: a heroína é uma
metonímia do próprio povo. Ou seja, a narradora não representa a heroína do
épico clássico, mas a do épico transgressor. Somo a isso a presença da escrita
da diferença, uma vez que se acredita no sujeito épico inscrito na pós80

Contratam, sobretudo, aos testemunhos que surgem das lutas comunitárias em nível local e
cujo propósito não é representar, mas contribuir, mediante sua ação, para a transformação
social e conscienciosa.
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modernidade. Esta poética do pós-moderno se caracteriza por apresentar
elementos diversos na composição rítmica e na ruptura com o modelo de herói
clássico (RAMALHO, 2005), conforme já demonstrado acima.
Verifica-se, nesta tipologia de heroína, a problemática do indivíduo
como unidade fixa psicológica ou social. A discussão já apontada sobre o
sujeito pós-moderno estabelece o ser multifacetado e descontínuo, projetado
na sociedade como um múltiplo de si, mas que representa uma unidade
circunscrita numa totalidade. Quanto a isso, Christina Ramalho (2005) atesta
que se observa a morte do sujeito único, numa perspectiva do pensamento
ocidental. Sendo assim, não há a possibilidade de
negar a abertura de visão e compreensão da experiência
humano-existencial [...] a multiplicidade do sujeito não é uma
impossibilidade de identidade, mas uma nova forma de
compreensão da identidade (RAMALHO, 2005, p. 29-30).

No entanto, rebatendo a noção essencialista de que a égide da
experiência, reivindicada pelas feministas dos anos 1980, rege o discurso de
mulher, trago as palavras de Susana Bornéo Funck (2011, p. 65) que falam por
si só: “com a emergência e a disseminação dos estudos de gênero e das
teorias pós-modernas, a noção de experiência adquiriu sentidos mais
performativos, provisórios e supostamente menos políticos”. Quando me refiro
à experiência do discurso de mulher, leia-se: a narradora por experiência
(BENJAMIN, 1994), vivencia os fatos, ao mesmo tempo em que os narra
(posição autodiegética).
Voltando à questão da slave narrative, citada pela própria Angelou como
gênero em que ela escreve suas autobiografias, gostaria de destacar sob que
concepção entendo H.W. Em primeiro lugar, buscando F. Douglass como
representante do gênero clássico citado, observo que esta autobiografia
configura-se como um registro de denúncias das marcas da escravidão. O que
eu gostaria de destacar é a contribuição do fator histórico para a
formulação/criação estética do texto literário.
Maya Angelou fala de outro lugar ilocucionário, de outro momento
histórico, sob outra estética. Em H.W., percebo uma revalorização do povo
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negro estadunidense a partir da prática artística, da assertividade e da
perseverança. Este diferencial inscreve H.W. numa linguagem pós-moderna,
uma vez que dialoga com a fluidez das concepções monolíticas: neste texto
encontram-se imagens poéticas, espaço de descontinuidade narrativa (ora
memórias públicas de uma artista, ora sentimento de mulher e obrigação de
mãe), ritmo de dança e cadência de música. Tal natureza põe a análise de
H.W. sob a prática comparatista de análise. No entanto, entendida aqui como a
pluralidade desta escrita, não como traço metodológico.
Mas, como é que Angelou apresenta H.W. em seus estilos, estruturas e
composição de escrita? Apoiada em Solange Ribeiro de Oliveira (2002) e sua
aproximação da literatura com a música, sigo um olhar, pretensamente
intersemiótico. No entanto, não é intento desta análise se debruçar sobre as
técnicas de musicalidade presentes na narrativa, posto que não há a presença
destas na estrutura de H.W.
Antes, para investigar os ritmos presentes na escrita desta autobiografia,
utilizo-me de aspectos textuais e estéticos, a saber: 1- características da
textualidade – a referencialidade textual, as repetições e as marcas da
oralidade; 2- aspectos da estética como: onomatopeia e uso proposital de
tempos/formas verbais na produção de efeitos de dinamicidade. Estas são
algumas das pistas textuais/estéticas que esta autobiografia apresenta. Para
maiores informações, leia o próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3 –

AS BATIDAS DE UM CORAÇÃO QUE

SE RECORDA: O RITMO DE THE HEART OF A WOMAN
Music was my refuge. I could crawl into the
spaces between the notes and curl my
back to loneliness. (Maya Angelou, 1976)

Beat / h-h-h-heartbeat81, e continua pulsando e cantando dentro de
cada compasso de uma mulher. Desde o balanço dos quadris, às formas
feminis em harmonia. “U hu uhuru oh yea freedom”, a canção africana cantada
no clube Apollo ferveu a audiência da década de 1950, liderada por Maya
Angelou. Havia a batida 4x4, 5x4, 6x4 de conga, tímbales e maracas e a
promessa de LIBERDADE. Em Suaíli82, “Uhuru” significa liberdade, a mesma
aclamada por cada pessoa que compunha a plateia daquela noite.
Dou início a este capítulo com uma breve reflexão sobre a epígrafe
acima - a frase que inicia a terceira autobiografia de Angelou Singin’ and
Swingin’ and Gettin’ Merry Like Christmas (Cantando e Suingando e Ficando
Feliz como no Natal), de 1976. “A música foi o meu refúgio. Eu poderia
engatinhar para dentro dos espaços entre as notas e encurvar minhas costas
para a solidão (tradução minha)”. Neste sentido, música significa um abrigo
contra o vazio.
Acrescento a este sentido, outra frase de Angelou que se encontra no
referido livro: “we are a tongued folk. A race of singers. Our lips shape words
and rhythms which elevate our spirits and quicken our blood [...] I have spent
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Um verso da letra da música Heart. Fulgura no terceiro álbum, Actually, de 1987, da banda
inglesa Pet Shop Boys. Composição de Neil Tennant e Chris Lowe.
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Língua falada na África Oriental, dos povos suaílis, da família nígero-congolesa-bantu. É a
língua falada no Quênia, Tanzânia, Uganda, República Democrática do Congo, nas áreas
urbanas de Burundi e Ruanda, no sul da Somália, no norte de Moçambique, na Zâmbia e no
sul da Etiópia e em algumas comunidades em Madagáscar e Comores.
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over fifty years listening to my people”83. É a partir deste ponto de vista que
apresento a autobiografia The Heart of a Woman, de Angelou: o ritmo que se
escreve. É preciso utilizar os sentidos em sinestesia para ler H.W. Convido-os
a aguçar os ouvidos para a percepção sonora e retirar destas palavras-som o
ritmo de um coração pulsando. Retomando a voz de Angelou, ouçamos o
brado de luta pela liberdade do povo afroamericano para podermos entendêlos. E que não levemos mais outros cinquenta anos.
Assim como o aplauso e a cadência da audiência acompanhando o
compasso da dança e da canção performizadas por Angelou, trago esta
autobiografia de ritmos escrita não por uma escritora, mas por uma ARTISTA
pluridimencionada que rege os elementos de música e de letra e dá corpo ao
H.W. Como prólogo, trago uma passagem da autobiografia referida em que se
lê este meu argumento:
The Afro-Cuban song ignored hope and laid itself down in
despair. The blue notes humped themselves and became the
middle passage. They flattened and moaned about poverty and
how it felt to be hated. The Apollo audience shouted. They had
understood. When I returned and announced that my encore
was another African song, called, in Swahili, “Freedom”, they
applauded, ready to go with me to that wished-for land. I
explained, “If you believe you deserve freedom, if you really
want it, if it should be yours, you must sing: “U hu uhuru oh yea
freedom/U hu uhuru oh yea freedom/Uh huh Uh hum”. Willie
Bobo, Mongo and Juliano set four-four, five-four and six-four
times on conga, timbales and caracas, and I started singing. I
leaned back on the rhythms and began: “O sawaba huru/O
sawaba huru/O sawaba huru”. I joined the audience on the
refrain: “Oh yea, oh yea freedom/uh huh/uh huh/uh hum/uh
hum”. The audience sang passionately. They were under my
voice, before my voice. Understanding beyond my own
understanding. I was the singer, the entertainer, and they were
the people who were enduring. They accepted me because I
was singing the anthem and carrying the flag (ANGELOU,
2004, pp. 666-7)84 85.
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Nós somos um povo da língua. Uma raça de cantores. Nossos lábios moldam palavras e
ritmos que elevam nossos espíritos e aceleram nosso sangue [...] eu passei mais de cinquenta
anos ouvindo o meu povo.
84

A canção afrocubana ignorava a esperança e se dispunha em desespero. As notas tristes
soavam por si só e se tornavam uma passagem entre a multidão (ou pode ser uma referência à
travessia atlântica – os negros africanos chegando à América). Elas se espraiavam em um
lamento sobre a pobreza e como era a sensação de se sentir odiado. A audiência no Apollo
gritava. Eles entenderam. Quando eu retornei e anunciei que meu repertório era outra canção
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Trazendo o olhar para a passagem acima, inicio a perspectiva da minha
análise, como proposta de leitura de H.W. Recorro à memória de vocês e peço
uma retomada ao capítulo I em que apresento algumas identidades de Maya
Angelou. Quando falo da questão da musicalidade, ilustro minhas palavras com
o início da autobiografia que situa o seu leitor no tempo-espaço de sua
narrativa. No entanto, este dêitico se mostra de forma diferente: híbrida nas
linguagens, assim como a autora que a escreveu. Dada ao fato de Angelou ter
sido, àquela época, dançarina e cantora, não é difícil de se compreender a
Melopoética em H.W.
Vocês podem ouvir a percussão em: “Willie Bobo, Mongo and Juliano set
four-four, five-four and six-four times on conga, timbales and caracas, and I
started singing” (vide nota de rodapé nº 82)? Então, deixe-me ajudá-los. As
batidas de 4x4 da conga (vide legenda na figura 01) + 5x4 dos tímbales (id.
figura 02) + 6x4 das maracas (id. figura 03) entoam sons de tambores africanos
em harmonia, de lamento a euforia (clamor pela liberdade). A aceleração
compassada e progressiva dos instrumentos musicais utilizados – menos
acelerada a mais acelerada – produz um efeito rítmico à narrativa, pois
funciona como pano de fundo para o prelúdio que a cantora faz antes de
introduzir a melodia da canção.
Ao prelúdio, refiro-me à breve introdução que a cantora dá à audiência
com o intuito de informar o público sobre a letra da canção em outra língua,
além de convidá-la a uma interação. É a partir desta hibridização de
linguagens, descrita por Scher (1992) como música na literatura, que esta

africana chamada, em Suaíli, “Liberdade”, eles aplaudiram prontos a se juntarem a mim à
procura da terra prometida. “U hu uhuru oh, sim, liberdade/ U hu uhuru oh, sim, liberdade/Uh
huh hum. Willie Bobo, Mongo e Juliano tocavam as batidas 4x4, 5x4 e 6x4 na conga, nos
timbales e maracás e eu começava a cantar. Eu me inclinava par atrás nos ritmos e começava:
“O sawaba huru/O sawaba huru/O sawaba huru”. Eu me unia à audiência no refrão: “Oh, sim,
Oh, sim, liberdade/ uh huh/uh huh/uh hum/uh hum”. A audiência cantava apaixonadamente.
Eles estavam sob a minha voz, perante a minha voz. Entendendo além do meu próprio
entendimento. Eu era a cantora, a entretecedora e eles eram o povo que persistia. Eles me
aceitaram porque eu estava cantando o hino e carregando a bandeira.
85

Seguem figuras que ilustram os instrumentos musicais aqui mencionados na próxima página.
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análise se esbarra de forma verticalizada, não horizontalizada. Em outras
palavras, apenas do ponto de vista metodológico.

Figura 01: Congas, instrumento de
percussão. É um tambor, do tipo do
atabaque, usado em par ou trios,
sustentado em suportes para que o
instrumentista toque em pé. Possui um
casco ovalado, o que o difere do atabaque,
pois este tem casco cônico ou cilíndrico.
Fotografia de German Suarez, 2008.

Figura 02: Tímbale ou tímpano é um
instrumento
membranofone
de
som
determinado e não temperado. Este
instrumneto é sempre disposto em
orquestra em números variados, porém,
nunca isolados. Fotografia disponibilizada
no
sítio
eletrônico:
<correcaminhos.blogs.sapo.pt>. Acessado
em 09/10/2010.

Figura 03: A maraca é um idiofone, pois o
próprio corpo do instrumento vibra para
produzir o som, sem nenhuma tensão. É
constituído por uma bola que pode ser de
cartão, plástico ou até uma cabaça,
contendo sementes secas, grãos, arroz ou
areia grossa e uma pega. Fotografia de
German Suarez, 2008.
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Uma escrita regida pela batida da percussão e pela vibração que gera
som, somada ao clamor de liberdade da população negra compõe a
autobiografia ritmada tal qual um coração, escrita por uma mulher (The Heart of
a Woman). A epígrafe que inicia a autobiografia é um trecho da letra de um
Spiritual. Este gênero musical, também conhecido como Negro Spiritual ou
Plantations Songs, surgiu nos EUA a partir das históricas bíblicas. Neste
poderoso gênero, segundo Juarês de Mira86, há “melodias simples que
expressavam as suas labutas, as suas dores, a brutalidade e a opressão a que
os escravizados eram submetidos. Porém, expressava a fé, a esperança e a
alegria”.
Devido à proibição do sistema escravista de meios de expressão e de
produção de instrumentos musicais, cito o tambor de uso frequente em África,
os escravizados “utilizaram os shouts (dança sagrada), os hollers (gritos) – este
holler era um grito musical longo, subindo e descendo e atingindo o falsete –
que evoluiu para o Spiritual”. Este gênero era de criação expontânea e sem
acompanhamento de instrumentos. Portanto, a canção era a regência da
instrumentalização vocal.
De cunho eminentemente oral, os escravizados usavam o Spiritual
como “códigos para se comunicarem, particularmente quando se planejava
fugas ou reuniões secretas” (Juarês de Mira). O registro desta estratégia de
resistência e de expressão artística, entremeada à condição de escravizados, é
feito em autobiografias. Encontra-se uma descrição dos usos e da função deste
gênero musical na autobiografia já citada de Frederick Douglass. Mais tarde,
nos anos 1940-1950, os documentos de memória do Avery Institute for African
American History and Culture (fundado em 1865, pela American Missionary
Association), levanta um grande acervo arquivístico a partir dos depoimentos
de ex-escravizados.
Sendo assim, leiam H.W. como um híbrido de narrativa em tons do
Spiritual que, devido à própria natureza dupla entre gritos de dor e satisfação
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Esta citação não é datada. Para maiores informações, vide o sítio eletrônico:
<http://sites.google.com/site/juaresdemira/Home>. Acessado em 09/06/2011.
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de alegria deste gênero musical, corrobora o caráter homólogo entre as duas
linguagens.
Através da aproximação/mescla entre música e literatura, eu pretendo
observar a composição narrativa de H.W. de forma a abordar, apenas
referencialmente, a intersemiose sem, contudo, estender a análise para uma
profunda investigação teórico-crítica desta área do conhecimento.
A abordagem metodológica desta análise se sustenta na égide da
própria configuração da autobiografia em questão, cuja escrita caminha na
Literatura e se envolve com a Música. Baseada na disciplina proposta por
Steven Paul Scher, denominada Melopoética – do grego: melos (canto) +
poética – a perspectiva analítica de Solange de Oliveira (2002) versa sobre os
estudos comparatistas entre literatura e música, como contribuição para a
crítica cultural. Segundo esta estudiosa,
essa convicção contribui para a análise de certos textos – tanto
críticos quanto literários – associados a literaturas marcadas
pela experiência da colonização, cuja leitura exige a discussão
de referências musicais, geralmente híbridas, a partir de uma
análise simultaneamente formal e cultural (OLIVEIRA, 2002, p.
12).

Como entender esta “análise simultaneamente formal e cultural” sem,
contudo, preconizar a metodologia comparatista? A fórmula é simples: esta The
Heart of a Woman, encarada aqui como testemunho em crônicas, é escrita sob
o brado de ritmos, enquanto canção. A canção se dá como efeito, não
tecnicamente, em que se perceba o uso da métrica ou dos elementos de
versificação.
Esta autobiografia é constituída como as “Vozes da Afroamérica”, visto
que a narrativa supõe sempre uma audiência diante de um palco de
representações e reivindicações no momento histórico crucial da causa dos
negros: o Civil Rights Movement (Movimento de Direitos Civis), sobre o que
observo os testemunhos da narradora em crônicas do cotidiano. Liderado pelo
Rev. Martin Luther King Jr., este movimento político se deu como um
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deslocamento do manifesto do Black Arts Movement (Movimento de Artes dos
Negros), da década de 1960.
O artista, crítico e ativista W.E.B. DuBois (1926 in NAPIER, 2000), em
seu Criteria of Negro Art (Critérios da arte do negro), argumenta que a arte do
branco pintada de negro não pode representar a matriz cultural do negro. Desta
forma, a arte deve ser um ideal de justiça. Para ele,
all Art is propaganda ande ver must be, despite the wailing of
the purists. I stand in utter shamelessness and say that
whatever art I have for writing has been used always for
propaganda for gaining the right of black folk to love and enjoy.
I do not care a damn for any art that is not used for
propaganda. But I do care when propaganda is confined to one
side while the other is stripped and silent (DUBOIS, 2000, p.
22)87.

Sob esta perspectiva, a Arte é tida como um manifesto estético-político
em que se permeia o discurso reivindicatório através das várias linguagens
artísticas. Embora o cerne do Harlem Renaissance tivesse um caráter
panfletário, relembro a vocês que esta autobiografia de Angelou é escrita em
1981 e que, portanto, surge num momento sociohistórico diferente daquele do
início do século XX. Outra informação importante é que o período a que H.W.
se refere circula entre 1957-1962 e, desta forma, mais de duas décadas após a
manifestação panfletária.
Logo, trago esta citação de DuBois por dois motivos claros: o primeiro
porque este escritor foi um dos maiores líderes e representantes do Panafricanismo nos EUA, se esquecer a relevância do jamaicano Marcus Garvey.
Esse movimento preconizava uma empreitada ousada, mas que foi de grande
valia para os países colonizados africanos: manter a cultura dos povos deste
continente durante os movimentos de liberalização em África. Além de
radicalizar na negação do fenômeno da assimilação cultural. Digo ousado e
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Toda Arte é propaganda e deve sempre ser assim, apesar do que preconiza os puristas. Eu
permaneço em estado de desvergonha quando digo que qualquer que seja a arte que eu tenha
para escrever tem sempre sido usada para propaganda para ganhar o direito para a população
negra de amá-la e de apreciá-la. Eu não dou a mínina para nenhuma arte que não seja para
fins de propaganda. Mas eu me importo quando a propaganda é confinada a um lado, quando
o outro está despojado e em silêncio.
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radical pelo fato de os processos de assimilação cultural dos povos colonizados
em África constituírem-se numa negociação de manutenção das próprias
identidades culturais daqueles países. Portanto, foi uma estratégia de
resistência.
Cabe-me, ainda, relatar sobre o segundo motivo da referência a DuBois:
ele trouxe as ideias da Negritude para os movimentos de negros nos EUA, a
citar o já mencionado Black Arts Movement. Sendo assim, entendo H.W. como
um produto cultural imerso nesta atmosfera de resistência à opressão por meio
da arte. Mais que isso, uma materialização do processo de conscientização dos
negros e não-negros dos EUA, unindo suas vozes a uma só, sob uma única
meta: a LIBERDADE.

3.1

The Heart of a Woman e as Referências Musicais:
♪

uma narrativa de ritmos

♫

THE HEART OF A WOMAN
Georgia Douglas Johnson (1886-1966)
The heart of a woman goes forth with the dawn,
As a lone bird, soft winging, so restlessly on,
Afar o'er life's turrets and vales does it roam
In the wake of those echoes the heart calls home.
The heart of a woman falls back with the night,
And enters some alien cage in its plight,
And tries to forget it has dreamed of the stars
While it breaks, breaks, breaks on the sheltering bars88.

88

O coração de uma mulher vai adiante com a aurora,/como um pássaro solitário, de asas
suaves, tão descuidado, vai,/distante, sobre as torres e vales da vida e vaga/no despertar
daqueles ecos que o coração chama de lar./O coração de uma mulher cai com a noite/e entra
em alguma gaiola estranha na sua súplica,/e tenta esquecer que sonhou com as
estrelas/enquanto ele se quebra, quebra, quebra nas barras de seu abrigo.
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Esse poema – extraído de The Book of American Negro Poetry (O Livro
de Poesia do Negro Americano), compilado por James Weldon Johnson (1922,
p. 64) – remete ao mote desta discussão: um coração de mulher que conta
uma história intimista, cuja narradora preconiza o seu olhar por dentro das
engrenagens dos fatos e dos acontecimentos. Mais ainda, se é um coração
que fala, sua voz é reverberada em ritmos, na cadência dos pulsos de sangue
pelo corpo todo. Somo a isso o fato de Maya Angelou ter se utilizado da
dizibilidade/musicalidade deste poema para o título da autobiografia que hora
se põe sob investigação.
A partir desta imagem, continuo a minha análise de H.W. Com o ritmo
constante, a narradora começa a narrativa com a epígrafe da letra de um
antigo Spiritual: “The ole ark’s a-moverin’; a-moverin’, a-moverin’, the ole ark’s
a-moverin’ along” (conforme já visto no capítulo I, vide nota de rodapé nº 48).
Na progressão, há a seguinte narração: “that ancient spiritual could have been
the theme song of the United States in 1957. We were a-moverin’ to, fro, up,
down and often in concentric circles” (ANGELOU, 2004, p. 623, vide nota de
rodapé nº 49). Este ritmo de que falo é percebido no uso de preposições de
direção, por exemplo: to, fro, up, down (para lá e para cá, para cima e para
baixo), o que sugere os passos de uma dança em círculos, como numa ciranda
(“concentric circles”).
Até aí, apresentei uma descrição do que Scher (1992) qualifica como
música verbal, pois a significação destas mesmas palavras, no contexto em
que foram utilizadas, conota o movimento na narrativa. Além disso, chamo a
atenção para a direta associação que a narradora faz ao gênero musical
Spiritual – de matriz africana, tem sua entrada nos EUA através da AMEC, de
cunho religioso – que ela apresenta como epígrafe. A repetição, bem como a
significação, da palavra “moverin’” (movenu) dá a característica de um
movimento ininterrupto. Somado a isso o objeto que se move, na letra do
Spiritual, é uma “ole ark” (arca véa) o que remete ao balanço do mar que
impulsiona a arca.
Com o uso metafórico da letra da música acima transcrita, a narradora
apresenta o enredo de um país que vivia um momento histórico de revolução e
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participação popular. O mar que balança este povo dançante são os próprios
EUA e quem rege a música é a manifestação revolucionária popular, em seus
movimentos de dança, conforme se vê em: “Black and white Americans danced
a fancy and often dangerous do-si-do. In our steps forward, abrupt turns, sharp
spins and reverses” (ANGELOU, 2004, p. 623, vide nota de rodapé nº 49). A
referência direta que se faz à dança e às notas musicais já aludem ao ritmo.
Porém, a referência indireta ao movimento é concretizada nas palavras que
contam uma significação de ritmo. No excerto acima, são elas: forward, turn,
spin, reverse (para frente, volta, giro, vira-volta).
Apesar de estas palavras estarem circunscritas aos jargões da dança,
não se faz necessário a expertise de um dançarino para se perceber a
conotação destas, no contexto em que se encontra. No entanto, é preciso
esclarecer o que eu tomo aqui como conceito de ritmo. Ritmo é a frequência de
repetição de algum fenômeno, segundo Paulo Camelo (2004).
Aqui, esta repetição é entendida na esfera da palavra, não na variação
da frequência no tempo, categoria musical que qualifica a frequência e imprime
a harmonia sonora. Esta preocupação se estabelece no objeto de estudo da
ciência rítmica. Tal frequência pode ser medida, em poemas, a partir da
métrica. Porém, apesar de eu reconhecer uma prosa-poética em H.W., não é
intuito desta análise fazer uma investigação qualitativa do ritmo nesta narrativa.
Antes, o objetivo recai sobre a identificação deste ritmo e como ele se coloca
no texto, a partir da esfera da textualidade.
Dadas as devidas precauções desta análise, prossigo com a mesma.
Quanto às referências a termos que recordam a música, segue um trecho de
H.W.:
“Uhuru” was definetely going to be my encore. […] The first few
calypso songs elicited only polite responses, but when I sang a
Southern blues, long on moaning and deep in content, the
audience shouted back to me, “Tell the truth, baby.” And “Sing,
tall skinny mamma. Sing your song.” I was theirs and they were
mine. I sang the race memory, and we were united in centuries
of belonging. My last song was “Baba Fururu”, a Cuban
religious song, taught to me by Mongo Santamaria a year
earlier when I had pointed Puente on a tour of six Eastern
theaters. Speaking only a few words of English, Mongo taught
me the song syllable by syllable. Although he couldn’t translate
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the lyrics, he said the song was used in black Cyban religious
ritual (ANGELOU, 2004, pp. 665-6)89.

Esta dançarina, recém chegada de uma longa turnê na Europa com a
peça musical Porgy and Bess, estava no palco do teatro Apollo, nos idos dos
anos 1950, para se apresentar como cantora. No auge das lutas pelos direitos
civis, um público, enimentemente composto por negros, já estava acostumado
com as lamentações de um Blues – gênero musical advindo do Jazz de Raiz
da Louisiana – que a narradora-cantora estava ensaiando. Acostumado aos
timbres graves, em contratons, de vozes de uma Billie Holiday ou de uma
Gerturdes Ma., o público de Angelou clamava por uma inovação. Neste ponto,
reconheço uma estratégia da narradora em se apropriar do contexto
sociohistórico de então e se utilizar das vozes lamentosas dos ex-escravizados
do sul para dialogar com a plateia com algo bastante renovador para aquela
época: as vozes dos irmãos caribenhos.
Mas, em que ponto todas essas informações tocam o cerne de meu
argumento neste subcapítulo? A referencialidade da música, adicionada ao
contexto cultural dos anos de 1950 nos EUA. Sobre isso, Oliveira (2002) relata
que “a narrativa em que se sobressai, como elemento organizador, a citação de
uma canção real ou ficcional traz à baila uma questão teórica controversa: a
importância relativa de melodia e letra dentro do todo constituído pela canção”
(p. 159). Sendo esta canção uma marca de pertencimento identitário, ilustro
com a passagem: “and we were united in centuries of belonging”, a narradoracantora alcança não só o aplauso, mas a interação efusiva do seu público,
conforme já demonstrado no início deste capítulo.

89

“Uhuru”, definitivamente, seria meu bis. [...] As primeiras canções de calypso suscitaram
apenas respostas educadas, mas quando eu cantei um blues do sul, num longo pesar e num
profundo contentamento, a audiência gritou para mim, “Fala a verdade, bem.” E “Cante, mainha
alta magricela. Cante sua canção.” Eu era deles e eles eram meus. Eu cantei uma memória da
raça e nós estávamos unidos em séculos de pertencimento. Minha primeira canção foi “Baba
Fururu”, uma canção religiosa cubana, ensinada a mim por Mongo Santamaria, um ano antes
de eu me juntar a Puente num tour de seis teatros do Leste. Falando apenas umas poucas
palavras de inglês, Mongo me ensinou a canção sílaba a sílaba. Embora ele não pudesse
traduzir a letra, ele disse que a canção era usada em rituais de negros cubanos.
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Naquela conjectura histórica, a conexão entre a melodia de uma música
e a letra da canção com a ideologia que ambas veiculam representam o que há
de mais íntimo de um dado grupo étnico: sua demarcação de territorialidade.
Não é à toa que a narradora revela: “they accepted me because I was singing
the anthem and carrying the flag” (vide nota de rodapé nº 80).
Mais adiante, a narradora prossegue com a sua estratégia de interação
com o público:
“Just a minute. Some of you all know the song, but let me
explain it to the folks who don’t know.” A voice from the
audience screamed. “All right, but don’t wait for slowpokes. We
ready to sing.” I continued with my explanation and the drums
began. The audience pounded out the rhythm, moving it,
contolling and possessing the music, the orchestra and me (p.
667)90.

Neste trecho fica clara a apropriação que o público faz da melodia e da
canção, dominando o ritmo de forma tal a ponto de introduzi-lo e se colocar
como acompanhamento das notas musicais que a percussão iria performizar.
Outro ponto digno de nota é o uso dos verbos, entendidos aqui como as ações
do público, posto que este não fosse uma audiência passiva, mas também que
participava na produção da música. O uso dos verbos somado à forma verbal
como estes se apresentam: em gerúndio, conotando um prolongamento, algo
que é contínuo. Desta forma, outra realização de um movimento. Dinamicidade
esta que representa a atitude participativa da plateia.
Gostaria, também, de enfatizar que, neste momento da narrativa, a
narração pouco importa para aqueles personagens, uma vez que as pessoas
presentes

naquele

teatro

não

queriam

ouvir

a

“marcha

lenta”

da

narrativa/explicações que a cantora tinha para oferecer. O que se ressalta aqui
é a interação entre música e o que se diz em uma narrativa, ficando

90

“Só um momento. Alguns de vocês já conhecem a canção, mas deixem-me explicá-la às
pessoas que não a conhecem.” Uma voz da audiência gritou. “Tudo bem, mas não espere pela
marcha lenta. Nós estamos prontos para cantar.” Eu continuei com a minha explicação e a
percussão começou. A audiência tocou o ritmo, movendo-o, controlando e possuindo a música,
a orquestra e eu.
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evidenciado o preterimento pela linguagem musical, dado que esta linguagem
também fala, sem palavras.
Outra referência à música que destaco nesta autobiografia são duas
passagens que aqui transcrevo:
1- “Aw, cool it, goddammit. Let the woman sing.” A man’s bass
voice ordered from the rear (ANGELOU, 2004, p. 669, grifo
meu)91.
2- He was tall and big and spoke English with the staccato
accent of a New York-born descendant of West Indian
parents. He was definitely the one (op. cit., p. 670, grifo
meu)92.

Em referência ao primeiro trecho, vale uma nota de explicação. O
contrabaixo é um instrumento musical de corda. Acredito que, dado o período
histórico em que se passa a narrativa, trata-se do contrabaixo acústico, não o
elétrico, uma vez que este último data de 1961. De acordo com o Dicionário de
Música Digital (2009)93, o contrabaixo, ou baixo, “é um instrumento melódico
responsável pelo som mais grave.” O baixo é um instrumento de
acompanhamento, o que torna a narrativa mais expressiva, pois o homem que
possui este timbre vocal estava situado na fila de trás do teatro e o som
produzido por sua voz estava abafado, misturado a outras vozes de protesto.
Porém, a estratégia da narradora em identificá-lo como o tom mais grave
deixa claro o destaque desta voz entre as demais, ou talvez, era aquela voz
que a cantora queria ouvir, já que o som produzido por um baixo não é
harmônico. Ou seja, o som harmônico de uma onda é uma frequência do sinal
que é um múltiplo inteiro da frequência principal. A harmônica produz um tom

91

“Ah! Fica frio, filho-da-mãe. Deixa a mulher cantar.” Um homem de voz de contrabaixo
retrucou de trás da fila.
92

Ele era alto e grande e falava inglês com um sotaque em staccato de um descendente de
indianos do oeste que nasceu em Nova Iorque. Ele era, definitivamente, o cara.
93

In: Meloteca: sítio de Músicas e Artes. Disponível em: <http://www.meloteca.com/dicionariomusica.htm>. Acessado em 09/08/2011.
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que pode ser fracionado em sequências infinitas de semitons. Portanto, rege a
frequência da onda sonora que se espalha no ambiente onde a música ressoa.
Já a melodia se destaca, visto que é um som que destoa da harmônica.
É no escopo da melodia que a canção transita. No caso do timbre de voz de
contrabaixo deste anônimo na plateia, o reconhecimento da narradora-cantora
se dá através do protesto. Esta manifestação representa a(s) voz(es) de cada
pessoa em uma multidão que se levanta contra uma ordem. No contexto geral
desta autobiografia, esta é a metonímia, a partir do melódico som de um
contrabaixo, da voz de uma coletividade.
Quanto ao segundo trecho citado – o homem com o sotaque de staccato
– eu percebo uma designação pacifista e elegante para o amigo de Angelou,
Godfrey Cambridge. Esta análise minuciosa que a narradora faz do modo como
Cambridge fala (o próprio sobrenome – cidade universitária inglesa – já confere
austeridade e elegância) é resultado de uma convivência prolongada entre os
personagens. Esta proximidade é relatada ao longo da narrativa, na que a
narradora sempre se refere a este personagem com deferência.
De acordo com o mesmo Dicionário de Música Digital, o staccato (ou
destacado) designa um tipo de fraseio ou de articulação no qual as notas e os
“motivos das frases musicais devem ser executados com suspensões entre
elas, ficando as notas com curta duração”. É uma técnica de execução
instrumental ou vocal. É notória, para mim, através da adjetivação dada para o
tímbre de voz do personagem, a impressão da identidade cultural deste sujeito.
Solange Oliveira (2002) remete a Edward Said e seu emblemático
Culture and Imperialism, Cultura e Imperialismo, (1994) para a discussão do
hibridismo cultural encontrado nos povos marcados pelo colonialismo. Sendo
assim, Oliveira nos lembra que
nas literaturas pós-coloniais, salta aos olhos a deformação
criativa de línguas ou formas poéticas legadas pela antiga
metrópole. Nas ex-colônias britânicas notam-se as múltiplas
variações do inglês, agrupadas sob a denominação abrangente
de “english”, palavra em que a letra minúscula indica a
diversificação da língua imperia, “English”, pelas diversas
literaturas pós-coloniais (OLIVEIRA, 2002, pp. 175-6).
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O que se entender, a partir da citação, e associando com o segundo
trecho acima mencionado de H.W.? Se o hibridismo cultural de que fala Said
(1994) certifica uma marca de identidade pós-colonial, o modo de falar é
diretamente atingido por esta marca. Relembro das palavras de Angelou ao
descrever a descendência de Cambridge (o nome dele já é uma miscelânia):
“spoke English with the staccato accent of a New York-born descendant of
West Indian parents” (vide nota de rodapé nº 90). Ora, um novaiorquino, cujo
modo de falar é de frequência (ritmo) rápida e descompassada, contrasta com
a maneira suave de falar com que Cambridge é descrito.
É importante perceber que Godfrey Cambridge é um novaiorquino,
descendente de indianos do leste (cuja língua, Hindi, caminha paralela com o
inglês) e que fala compassadamente em hesitação. O refreio no ritmo ao falar é
comum em estrangeiros da língua que está articulando no momento
ilocucional. Desta forma, cabe a designação de “sotaque de staccato” para
Cambridge.
Este contraste anuncia o que Bhabha (1998) preconiza como sendo o
entrecruzamento cultural em que vários elementos de base da cultura, desde o
modo de falar até a culinária e a religião, funcionam como substratos de
composição identitária do sujeito pós-colonial. Esta divagação, através do viés
da cultura, além de ser base fundamental desta pesquisa, é sustentada por
Oliveira (2002) que justifica a abordagem comparatista entre música e
literatura, nas literaturas pós-coloniais, com o próprio hibridismo característico
de países produtores destes textos.
Outra menção feita ao movimento da multidão é descrita pela narradoratestemunha, uma vez que participa do grupo que se uniu para ver um
personagem/personalidade marcante para a época e que transcendeu o
quesito tempo: Rev. Martin Luther King Jr. Segue a descrição:
The introduction was over and Martin Luther King Jr., rose. The
audience, collectively, lost its composure, pews scraped against
the floor as people stood, rearing back, pushing, leaning
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forward, shouting. “Yes, Lord. Come on, Dr. King. Just come
on” (ANGELOU, 2004, p. 672)94.

Mais uma vez, os verbos em gerúndio prenunciam este movimento
causado pelas pessoas presentes naquela igreja para ouvirem o Rev. King. Eu
ainda noto uma constante agitação pelas vias da significação de palavras
como: pushing, shouting (empurrando, gritando), verbos estes que designam o
oposto da placidez. Ademais, a violência da cena é a descrição do momento
em que o Sr. King assumiu o púlpito: vejam uma multidão pulsante, quebrando
os bancos da igreja, que se move para frente e para trás, como que à procura
de uma melhor posição para testemunhar aquela microhistória de pouca
repercussão. Agora imaginem o estrondo que causou o discurso dele, anos
após, em Washington D.C., quando o Rev. King Jr. admite: “I have a dream”.
Apesar das numerosas citações, referências diretas e indiretas ao
elemento da música: o ritmo, eu decido finalizar minha explanação com a cena
que se assumiu para mim como uma imagem das “Vozes de Afroamérica”.
Vozes essas metonimicamente representadas nas pessoas da audiência e em
King Jr. Segue duas descrições: 1- a descrição das palavras do Rev. King
como uma litania; 2- a litania em si:
1- Rev. King continued, chanting, singing his prophetic litany.
We were one people, indivisible in the sight of God,
responsible to each other and for each other (ANGELOU,
2004, p. 673)95.
2- We, the black people, the most displaced, the poorest, the
most maligned and scrouged, we had the glorious task of
reclaiming the soul and saving the honor of the country. We,
the most hated, must take hate into our hands and the
miracle of love, turn loathing into love. We, the most feared
and apprehensive, must take fear and by love, change it
into hope. We, who die daily in large and small ways, must

94

A introdução acabou e Martin Luther King Jr. surgiu. A audiência, coletivamente, perdeu sua
compostura, pedaços de bancos da igreja pelo chão assim que as pessoas se levantaram,
dando ré, empurrando, inclinando-se para a frente, gritando. “Sim, Senhor. Venha, Dr. King.
apenas venha”.
95

O reverendo King continuou cantarolando, cantando sua profética litania. Nós éramos um só
povo, indivisível aos olhos de Deus, responsável para um e outro e por um e outro.
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take the demon death and turn it into Life (op. cit., pp. 6734)96.

No primeiro trecho, eu observo que as ideias pacifistas do Rev. King Jr.,
tal qual Gandhi na sua luta pela libertação dos indianos, estão musicadas a
partir de dois aspectos levantados pela narradora: 1- as palavras chanting e
singing (“cantarolando” e “cantando”) remetem à canção e, portanto, à sua
direta associação com a melodia. Esta escolha vocabular imprime um momento
lírico à narrativa, ou seja, há uma quebra da tensão narrada anteriormente,
suspendendo a violência, de forma mais compassada. Já na descrição do, ipsis
litteris, amontoamento de pessoas, a narrativa ganha uma velocidade no uso
desenfreado de vírgulas e sem pontuação final.
Quanto ao segundo aspecto, eu cito a referência à litania, forma de
poema que representa uma ladainha (lamento, choro) ou uma oração (súplica,
pedido). O caráter religioso da oração corrobora a posição social de King Jr.,
pois ele era pastor protestante, orador e ativista político. Além de remeter ao
posicionamento político e filosófico deste personagem/personalidade que era
baseado nos preceitos do amor, do respeito ao próximo e das práticas não
violentas.
Quanto ao segundo trecho, a estrutura narrativa de uma litania está
disposta no pronome pessoal “we” – assumindo, aqui, uma função sintática de
vocativo – que aparece de forma recorrente na descrição. O vocativo dá o
indício de uma evocação o que, para uma oração, é parte constitutiva e
funcional da súplica. O ritmo desta oração é observado nesta mesma repetição,
cuja frequência estabelece uma relação de autochamamento para a luta, a
partir do discurso, do povo afroamericano.
Ainda de acordo com esta evocação de uma oração, ou seja, um
chamado para a luta, eu lembro aqui a entrada de Angelou na coordenação do
96

Nós, pessoas negras, os mais deslocados, os mais pobres, os mais malignos e flagelados,
nós tínhamos a gloriosa tarefa de reivindicar pela alma e salvar a honra do país. Nós, os mais
odiados, devemos pegar o ódio pelas mãos e, pelo milagre do amor, transformar a aversão em
amor. Nós, os mais temerosos e apreensivos, devemos pegar o ódio e, pelo amor, mudá-lo em
esperança. Nós, que morremos diariamente de maneiras de muita ou pouca importância,
devemos pegar o demônio da morte e transformá-lo em Vida.
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SCLC, já citado antes. A então cantora, junto a Godfrey Cambridge, pleiteava
uma ajuda financeira para uma peça musical chamada “Cabaret for Freedom”,
de autoria da própria Maya Angelou. Ao receber apoio da associação, e na
noite de estreia da peça, leio esta passagem:
three white men were willing to lay themselves out for our
cause and all I was ready to do was sing and dance, or at best,
encourage others to sing and dance. The situation was too
historic for my taste. My people had used music to soothe
slavery’s torments or to propitiate God, or to describe the
sweetness of love and the distress of lovelessness, but I knew
no race could sing and dance its way for freedom (ANGELOU,
2004, p. 685)97.

Apoiada na produção de uma peça musical que angariasse verbas para
a causa do Civil Rights, a narradora-cantora se coloca como um sujeito
histórico da trajetória dos afroamericanos. O testemunho se dá completamente
na frase “the situation was too historic for my taste” (vide nota de rodapé nº 95).
A narradora-cantora tem consciência de sua parcela pequena de contribuição,
ela enquanto indivíduo; notar este argumento sustentado em: “[...] encourage
others to sing and dance” (vide nota de rodapé nº 95). Desta forma, ela
entende que a coletividade pode produzir a ressoância deste grito por
liberdade, ou seja, este “Cabaret para a liberdade”.
Esta mesma liberdade é peticionada a partir de cenas como:
Leontyne Watts sang a cappella. “Sometimes I feel Lke a
Motherless Child”, and everyone knew that the words meant
that oppression had made orphans of black Americans and
forced us to live as misfits in the very land we had helped to
build. The entire cast stood in a straight line and sang “Lift
every voice and sing…” The audience stood in support and
respect. Those who knew the lyrics joined in, building and filling
the air with the song often called “The Negro National Anthem”
(ANGELOU, 2004, p. 684-5)98.

97

Três homens brancos estavam dispostos a se dedicarem a nossa causa e tudo o que eu
estava apta a fazer era cantar e dançar, ou melhor, encorajar os outros a cantar e a dançar. A
situação era muito histórica para o meu gosto. Meu povo tinha usado a música para suavizar
os tormentos da escravidão ou para adorar a Deus ou para descrever a doçura do amor e a
distração da solidão, mas eu não conhecia nenhuma raça que pudesse cantar e dançar, da sua
maneira, para a liberdade.
98

Leontyne Watts cantou a capella, “Às vezes, eu me sinto como um filho sem Mãe” e todos
sabiam as palavras que significavam que a opressão tinha tornado os negros americanos em
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Recorro ao mesmo Dicionário Musical Digital para explicar sobre o canto
a cappella. Este termo é uma expressão de origem italiana, também utilizada
na maioria dos idiomas ocidentais, que designa a música vocal sem
acompanhamento instrumental. O canto a cappella (em português: "na capela")
tem suas origens na prática do canto gregoriano, que não exige o auxílio do
órgão ou de qualquer outro instrumento musical, além do vocal. Notemos a
semelhança deste canto com o Spiritual. Aliás, ambos têm sua origem em ritos
religiosos: o Spiritual ao narrar histórias da Bíblia; o a cappella ao se utilizar do
tom do canto gregoriano e performizado por clérigos ao lado de uma capela.
Eu observo que as práticas de canto se assememlham também pela não
utilização de instrumentos musicais. No entanto, gostaria de enfatizar que, à
época da qual Angelou fala, as práticas de Spiritual se renovaram e se
acumularam de outros gêneros musicais de origem cubana, tais como o
calypso. Portanto, a utilização de instrumentos musicais nas peças de Angelou
entre 1956-1957 é fruto de um aprimoramento dos costumes antigos.
Mais atenção chamo para o trecho acima no momento em que se relata
que o ator-cantor Leontyne Watts canta em tom de a cappella, ele intenciona
imprimir um lamento doloroso de um filho sem mãe, um órfão abandonado pela
Pátria-Mãe. Em minha opinião, não há melhor representação de um choro
reprimido que um tom grave e longo de uma nota musical. Perceber que o
canto começa perfomizado por um único vocalista, une-se às vozes dos atorescantores e reverbera mais forte com as vozes de toda a plateia. Esta
miscelânia de vozes, cujo tema é de cunho nostálgico e patriótico, compõe o
hino, uma esécie de canto de aclamação ou uma oração lamentosa.
Segundo Santo Agostinho, em seu Salmo 148, o hino é um canto para
louvar a Deus. “Se louvais a Deus e não cantais também não expressais hino
algum. Se louvais alguma coisa não relacionada com o louvor a Deus, também
não expressais hino algum" (in: PRICE, 1937, p. 03). Esta marca de

órfãos e nos forçaram a viver como desterrados em cada espaço que ajudamos a ser
construídos. O elenco inteiro se enfileirou e cantou “Levantem cada voz e cante...” A audiência
se levantou em apoio e respeito. Todos que conheciam a letra se uniu, construindo e
preenchendo o ar com a canção muitas vezes chamada de “O Hino Nacional do Negro”.
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religiosodade profunda produz um efeito de comoção da cena apresentada,
uma vez que The Negro National Anthem ou Lift Every Voice and Sing (vide
Anexo I), poema escrito por James Weldon Johnson e J. Rasamond Johnson, é
um hino (nação, remete a povo) e um hino (oração, louvor a Deus)99. Em outras
palavras, trata-se de um povo imbuído de religiosidade, que tem alma cantante
e suplica a Deus pela Liberdade.
É a essa cena, cujo efeito imagético é uma multidão que se levanta e, no
ritmo da música, reivindica pelos seus direitos, que credito o termo de que me
apropriei no início desta discussão: Vozes da Afroamérica, acrescento, em
canção. Ademais, a forma com que dispus meus argumentos de que H.W. é
uma narrativa de ritmos, reforço que é uma narrativa autobiográfica de
testemunhos. O autobiográfico se dá na identidade da autora-personagemnarradora; o testemunho se dá na posição da narradora, aquela de vivenciar os
fatos narrados. É meritório destacar, portanto, que ao contar histórias de um
povo de falar malemolente, de gestos dançantes, de malícia no que se diz, a
estrutura composicional desta autobiografia marcada por ritmos é coerente com
o contexto sociohistórico e cultural em que H.W. está inscrita.
No próximo subcapítulo, eu intenciono mostrar outro tipo de ritmo na
narrativa de H.W. Este ritmo se dá na forma da descontinuidade da narrativa.
Em outras palavras, a partir das recordações, a narradora vai tecendo uma
cadência em dois espaços: o público e o privado. Mas, para apresentar estes
espaços, a narrativa experimenta uma quebra brusca no ritmo da escrita para
demarcar os dois espaços acima mencionados.
É neste ponto que arrisquei afirmar que H.W. se trata de uma
autobiografia de testemunho em crônicas. O ritmo enfadonho do cotidiano é
impresso

através

de

uma

narrativa

descontínua,

a

partir

do

ritmo

descompassado. Até agora falei do coração, agora vou falar da mulher Maya
Angelou.

99

Em língua inglesa, a palavra hymn designa o hino-louvor; já a palavra anthem remete a hinonação.
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3.2

A Heart to Remember

Este subcapítulo vem demonstrar que as memórias narradas em H.W.
se tratam de recordações que vão desde a criação de personagens a partir de
personalidades que compuseram o palco histórico do Movimento do Civil
Rights, até o relato em crônicas dos acontecimentos testemunhados pela
autora-personagem-narradora.
Ademais, seguindo a minha análise de que esta autobiografia é
composta a partir do ritmo, espero trazer para esta discussão a cadência de
ritmos impressa em H.W. sob a vertente da linearidade narrativa. Sendo assim,
intenciono

mostrar que

a

descontinuidade

linear da

narração

desta

autobiografia confere o efeito sonoro de uma quebra na narrativa. Tal
rompimento se dá a partir da narração dos espaços privado e público.
Como efeito, observo que a descontinuidade da narrativa promove dois
ritmos: 1- acelerado, registrado nas recordações do espaço público; 2- lento e
monótono, exposto na esfera privada das memórias de Angelou, em H.W. É
meritório de nota que o tempo narrativo (considerando a linearidade da
narração) configura o efeito sonoro do tempo musical (pulsação básica da
composição musical, circunscrita ao compasso).
Numa entrevista ao jornalista George Plimpton, em 1998, Angelou
admite que: “diverge from the conventional notion of autobiography as truth.
Sometimes, a sliperry notion of truth is nonfiction100”. Concordo com a autora de
H.W., uma vez que observo algumas paralelidades, porém não verticalidades,
das narrativas de Angelou com as convenções de muitas autobiografias
escritas por afroamericanos(as) durante o período abolicionista nos EUA, no

100

Difere da noção convencional de autobiografia como verdade. Às vezes a escorregadia
noção de verdade é não-ficção.
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quesito de mascarar suas histórias com censuras devido à questão de
autoproteção.
Para reafirmar as minhas observações, trago Lyman Hagen (1997)
quando esta crítica da obra de Angelou a coloca na longa tradição de
autobiografia afroamericana, no entanto, posicionando a criação desta como
uma interpretação única da forma autobiográfica e das memórias. A crítica de
Angelou continua argumentando que a autora ficcionaliza para causar um
impacto no(a) leitor(a). Ademais, volto a citar a entrevista de 1998 dada a
George Plimpton em que Angelou afirma:
I changed the truth to improve my story. Sometimes I make a
diameter from a composite of three or four people, because the
essence in only one person is not sufficiently strong to be
written about (PLIMPTON, 1998, p. 123)101.

São dignas de nota estas palavras de Angelou, uma vez que a própria
autora confessa o momento de ficcionalização em suas autobiografias, porém
não seria mérito de nossa discussão contestar este fato, conforme já
mencionado no capítulo II. O toque ficcional impresso em H.W. confere a carga
de dramaticidade que a narrativa veicula. A referencialidade não dá conta do
efeito estético de uma narrativa de ritmos, por exemplo. O intuito de trazer a
confissão da autora nesta entrevista é o de reforçar a criatividade na
composição de Angelou.
Desta forma, trazendo o olhar para H.W., e de acordo com a análise do
subcapítuo anterior, eu percebo esta autobiografia específica como um híbrido
entre a narrativa e a partitura. Se o tom grave imposto pelo Spiritual é marca
indelével deste gênero musical, ponho em paralelo o tom grave desta narrativa
dado o momento histórico épico dos EUA, à época a que H.W. se refere.
Em consonância com a confissão de Angelou quanto à composição de
personagens, vejo eco em Pierre Walker (1995) quando este afirma que
“Angelou perfects the use of the vignette in The Heart of a Woman, a literary
101

Eu mudava a verdade para melhorar a minha história. Às vezes eu faço um diâmetro da
composição de três ou quatro pessoas porque a essência em uma pessoa só não é
suficientemente forte para ser escrita.
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technique she uses throughout her series” (p. 76)102. As vinhetas em literatura,
segundo Aguiar e Silva (2011), são cenas curtas e impressionistas que focam
um momento ou dão uma atenção particular a um personagem, a uma ideia ou
a um cenário. Diante disso, ainda de acordo com Pierre Walker (1995), as
vinhetas são usadas por todo o livro H.W. para apresentar personagens que a
autora conhece pouco e aqueles que a autora conhece bem. Com o uso destas
vinhetas, o efeito impressionista produzido é o de que a narradora tem
proximidade com estas personalidades emblemáticas dos EUA dos anos 1950,
mesmo que em poucas cenas.
Ainda de acordo com a análise do último crítico citado, duas das
vinhetas mais bem desenvolvidas neste livro são Billie Holiday (vide Anexo IV,
figura 12) e Malcolm X. Já as vinhetas de personagens que a autora conhece
bem, como Vusumzi Make (vide Anexo V, figura 13) e seu filho Guy Johnson
(vide Anexo VI, figura 17) também aparecem em interação com a narradora,
porém a frequência com que estas experiências aparecem é mais forte.
Trago um episódio em que a narradora contracena com Billie Holiday.
Gostaria de reforçar aqui que a primeira personalidade trazida pela narradora
para H.W. é uma das mais renomadas cantoras de Jazz da História da Música
dos EUA:
I saw her through the screen door, and my nervousness turned
quickly to shock. The bloated face held only a shadow of its
familiar prettiness. When she walked into the house, her eyes
were a flat black, and when Wilkie introduced us, her hand lay
in mine like a child’s rubber toy. “How you do, Maya? You got a
nice house”. She hadn’t even looked around. It was the same
slow, lean, whining voice which had frequently been sole
companion on lonely nights (ANGELOU, 2004, p. 626-7)103.

102

Angelou perfecciona o uso das vinhetas em The Heart of a Woman, uma técnica literária da
qual ela se utiliza em todas as suas séries.
103

Eu a vi através da porta de tela e meu nervosismo transformou-se, rapidamente, em
choque. A cara inchada carregava apenas uma sombra da sua beleza familiar. Quando ela
entrou na casa, seus olhos eram pretos e grandes, e quando Wilkie nos apresentou, a mão
dela caiu sobre a minha como um brinquedo de borracha de criança. “Como vai, Maya? Você
tem uma bela casa”. Ela nem tinha olhado ao redor. Era a mesma lenta, reclinada e lamuriosa
voz a que tinha sido a única acompanhante em noites solitárias.
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É perceptível o nervosismo da narradora ao ver uma figura tão
representativa do universo artístico dos negros dos EUA. Tal sentimento não é
característico de uma pessoa que encontra um amigo que faz parte de sua
intimidade. A visita de Billie Holiday a Maya Angelou conota a inserção da
última no ambiente das Artes de seu país. Esta vinheta representa um
momento de êxtase de uma personagem que estava diante de um ídolo.
Pelo fato de Billie Holiday ter morrido jovem, vítima do vício em morfina,
a narradora-personagem não teve tempo de conhecê-la profundamente. Daí,
leiam esta cena como uma epifania, um sentimento intenso de satisfação da
narradora. Não é de se estranhar que esta cena inicia H.W. e se finaliza ali
mesmo. O ritmo forte e fulgaz de uma grande sensação de felicidade.
É preciso, ainda, tomar nota que este registro da memória da narradora
se passa em um espaço de extrema intimidade: na cozinha da casa de
Angelou e a narrativa sugere o ritmo comum do dia-a-dia, conforme se lê na
passagem que se segue:
“What we going to eat, baby?” I hadn’t thought about food, but I
had a raw chicken in the refrigerator. “I’m going to fry a chicken.
Fried chicken, rice and Arkansas gravy.” “Chicken and Rice is
always good. But fry that sucker. Fry him till he’s ready. I can’t
stand no goddam rare chicken.” Billie, I don’t claim to be a great
singer, but I know how to mix groceries (ANGELOU, 2004, p.
628)104.

A banalidade de se fritar um frango para comer, além de várias palavras
que denotam o comum do cotidiano estão presentes neste trecho. Por esta
razão é que inscrevo o testemunho em crônicas: o contar fatos importantes, ou
seja, momentos cruciais, por isso digno de nota na escrita autobiográfica, a
partir do viés de ações corriqueiras.

104

“O que a gente vai comer, querida?” Eu não tinha pensado em comida, mas eu tinha frango
cru na geladeira. “Eu vou fritar um frango. Frango frito, arroz e um tempero de Arkansas.”
Frango e arroz é sempre bom. Mas frita esta porcaria. Frite-o até ele ficar pronto. Eu não
suporto nenhuma porcaria de frango cru.” Billie, eu não pretendo ser uma grande cantora, mas
eu sei mexer com as especiarias. Eu nunca servi frango cru.”
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Gostaria, ainda, de destacar que a narradora faz questão de relatar um
momento íntimo com alguém que era – se lermos com atenção o discurso,
notamos que a narradora não conhecia bem Billie Holiday – tão importante no
meio artístico daquele país; meio este, ressalto, em que a narradora gostaria
de ser reconhecida. Desta forma, encaro a personalidade Billie Holiday como
personagem nesta autobiografia.
Outra cena que se interpõe a essa é o relato da narradora de um
episódio transcorrido com o seu filho Guy Johnson, evidentemente,
personalidade que faz parte da esfera íntima de Angelou. Segue o episódio de
que falo: “I went to Guy’s room and apologized to him fot Billie’s behavior. He
smiled sarcastically as if I had been the one who had shouted at him, and he
offered a cool cheek for my good night kiss” (ANGELOU, 2004, p. 634)105.
Neste trecho, percebo um instante de expressa intimidade: a
cumplicidade e o carinho de mãe para filho. O beijo representa o laço de
proximidade entre os personagens; o espaço do quarto, na hora de dormir,
alude a algo mais do que importante para a carreira artística – especificamente
o fato de conhecer a Billie Holiday: conota a receptividade do personagem com
quem a narradora está contracenando.
Porém, além de mostrar textualmente como este testemunho em
crônicas se estabelece em H.W., pretendo apresentar este ritmo interrompido
pela apresentação dos espaços público e privado. Como ilustração, targo dois
excertos:
1- Abbey looked at me quizzically. “Maya Angelou, I hope you
know what you you’re doing.” “I don’t, but I’m going to pray
a lot.” She laughed and promised to pray with me. She was
deligently minding her new marriage, keeping her
penthouse immaculate and recording complicated music
with Max. Rosa was practical. “He’s not jealous, is he? If
you marry a jealous man, life will be hell. I told her he

105

Eu fui ao quarto de Guy e me desculpei pelo comportamento de Billie. Ele sorriu
sarcasticamente como se eu é quem tivesse gritado com ele e ele ofereceu uma bochecha
indiferente para o meu beijo de boa noite.
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wouldn’t have any reason for jealousy(ANGELOU, 2004, p.
718)106.
2- Paule laughed when she saw me. “I know you didn’t wear
that to work. You’re setting out to get him, aren’t you, Maya
Angelou?” (ANGELOU, 2004, p. 726)107.

Noto nesta passagem que a narradora está se consultando com duas
amigas sobre o seu casamento com Vusumzi Make (que deve ser pronunciado
como “Mah-Kay”, conforme ANGELOU, 2004, p. 719). Esta ambiência privada
do confessar é descrita de forma a transparecer uma relação de confiança,
envolvimento este típico da natureza íntima dos relacionamentos. Maya
Angelou, ao pedir os conselhos de Abbey Lincoln (vide Anexo IV, figura 10), de
Rosa Guy (vide Anexo III, figura 09) e de Paule Marshall (vide Anexo III, figura
08), circunscreve a confidência nesta autobiografia, porém não revela seus
medos e/ou suas incertezas.
Ademais, na análise do ritmo lento na descrição do espaço privado,
chamo a atenção para as palavras utilizadas: “cuidar de casa”; “acompanhar o
marido”; “ciúmes” que remetem à monotonia da vida cotidiana de mulher. Essa
“marcha lenta” é expressa na longa descrição das atitudes de Abbey Lincoln
pela narradora.
Já na descrição de Rosa Guy e de Paule Marshall, o ritmo se acelera um
pouco, pois as referidas personagens não fazem menção aos afazeres
domésticos, ao que a narradora, simplesmente, descreve as escritoras-amigas
como sendo: práticas. Contudo, ainda trago duas passagens que caracterizam
esta quebra na linearidade narrativa da qual já falei antes. A saber:

106

Abbey olhou para mim, questionadora. “Maya Angelou, eu espero que você saiba o que está
fazendo”. “Eu não sei, mas eu vou rezar muito”. Ela sorriu e prometeu rezar comigo. Ela estava
diligentemente preocupada com o seu novo casamento, com deixar sua casa de cobertura
imaculada e gravar música complicada com Max. Rosa era prática. “Ele não é ciumento, é? Se
você casar com um homem ciumento, sua vida será um inferno”. Eu disse a ela que ele não
teria razão para ciúmes.
107

Paule riu quando me viu. “Eu sei que você não vestia aquilo para trabalhar. Você está se
adaptando a ele para fisgá-lo, não é, Maya Angelou?”
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The trip was riotous. Many passengers were incensed that four
white men and a black woman were laughing and drinking
together, and their displeasure pushed us toward silliness, I
asked Liam to translate a Gaelic song that I had heard him sing
a cappella. He said he’d sing it first. His clear tenor floated up
over the heads of the already-irate passagers. The haunting
beauty of the melody must have quelled some of the irritation,
because no one asked Liam to shup up. […] As the plane
landed in New York, we sang a rousing chorus of “The Wearing
of the Green”. The Clancys offered to share a taxi into the city,
but I said I was going to Brooklyn. Brooklyn and Guy. My heart
dropped and I sobered. The company and the drink had erased
Guy and the problem from my mind. I thanked them and got
into a taxi with my bags and a load of new guilt (ANGELOU,
2004, p. 693, grifos meus)108.

Nesta passagem de H.W., observo um bom exemplo do que intenciono
mostrar aqui. Dado um dos traços da subjetividade de Angelou (o de ser
cantora), a banalidade de uma viagem a negócios transmuta-se em uma
apoteose, um palco para a música. É importante contextualizá-los de que
nesse trecho a narradora-cantora já voltava para casa, vinda de Chicago, onde
fora fazer uma turnê. Sua volta fora apressada por conta de um telefonema que
tinha recebido de John Killens informando que havia um problema com Guy
Johnson.
Antes da cena transcrita acima, a narradora-mãe estava preocupada
com o filho, pois não sabia o que tinha acontecido com ele. Porém, o ritmo
triste e lento é quebrado quando a narradora se encontra com os componentes
de uma banda irlandesa que ela havia conhecido na turnê. Neste momento, a
narrativa retoma o ritmo acelerado da música e a narradora-cantora passa a
entrar em agitação e catarse plena. Tal catarse é percebida quando ela

108

A viagem foi dissoluta. Muitos passageiros estavam incensados com quatro brancos e uma
negra rindo e bebendo juntos e seus desconfortos nos colocavam no ridículo. Eu pedi a Liam
para traduzir uma canção gálica que eu o tinha ouvido cantar em a cappella. Ele disse que
tinha de cantá-la antes. Sua clara voz de tenor flutuava sobre as cabeças dos, agora,
passageiros irados. Uma beleza assustadora da melodia deve ter acalmado alguma irritação
porque ninguém pediu que Liam se calasse. Quando o avião pousou em Nova Iorque, nós
cantamos um refrão bem alto de “Os Vestuários da Grama”. [...] Os Clancys ofereceram dividir
um táxi até à cidade, mas eu disse que ia ao Brooklyn. Brooklyn e Guy. Meu coração caiu e eu
suspirei. A companhia e a bebida tinham apagado Guy e o problema da minha cabeça. Eu os
agradeci e peguei um táxi com as minhas malas e uma bagagem de nova culpa.
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percebe o julgamento dos passageiros ao redor por constatar que uma negra
festejava com alguns rapazes brancos; paradoxalmente a isso, a narradoracantora não parece dar importância ao fato (embora insista em narrá-lo).
É indelével nesta passagem o ritmo alegre e contagiante com que a
música preenche o espaço do avião, ritmo este que contrasta com a anterior
sombra de preocupações e responsabilidades de uma mãe. Noto este ritmo ao
que a própria cena remete como imagem, além das referências a palavras da
esfera musical.
No entanto, a descontinuidade da linearidade narrativa – posto que se
espera a continuidade do mesmo ritmo alegre e contagiante que por hora se
anuncia – é percebida uma interrupção brusca deste ritmo acelerado dada a
repentina lembrança da narradora-mãe de que possui uma casa e um filho,
supostamente com problemas, para cuidar. Noto esta desaceleração rítmica
nos trechos grifados na citação.
Eu poderia continuar com a apresentação de mais exemplos e mais
divagações que estes me suscitaram ao ler H.W. Contudo, quebro este ritmo
de análise pelo fato de acreditar que demonstrei esta quebra narrativa que se
expressa na interrupção brusca do tempo (narrativo e musical). No mais,
espero que vocês leiam esta narrativa de ritmos e tirem suas próprias
conclusões.
Para finalizar esta discussão, apresento um pequeno enredo de uma
crônica de Fernando Sabino, A Última Crônica, 1965. Um escritor estava num
botiquim no Rio de Janeiro sem ideias para escrever. Esvaziado, pede algo,
pensa na vida ao seu redor, quando uma cena lhe surge diante dos olhos: o
tempo parou, o espaço se resumiu a uma mesa e a três personagens negros. A
sutileza da trivialidade de uma comemoração de aniversário de uma criança de
três anos é conotada a partir do olhar daquele escritor: não era um simples
aiversário; era o aniversário daquela menininha. E o sorriso do pai deu base
para essa estória.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar sobre a pós-modernidade é redundante e requer uma percepção
ampliada de todo o redor que nos cerca, uma vez que a conceitualização deste
termo ainda é muito insipiente e discutível. O que me faz sentir as marcas da
pós-modernidade é, sobretudo, o testemunho da grande virada de paradigma
que o século XXI, aportado nas contribuições do século passado, vem
performizando.
Mais do que isso, o entronamento da razão e do metodicismo vem
sendo corroído no discurso das Humanidades, posto que a perspectiva do
sujeito e não mais a do objeto vem tomando espaço nas discussões filosóficas.
Percebo o eco desta mudança, a partir de Albert Einstein e Sigmund Freud,
teóricos que deram suporte às discussões de Michel Foucault (1992), Homi
Bhabha (1998) e Stuart Hall (2006), para citar alguns dos autores cujas obras
compõem o aporte teórico desta dissertação.
Portanto, preteri o delinear deste posicionamento epistemológico em
trazer as discussões de Sherry Ortner (2007), por exemplo. Ao considerar a
subjetividade, encontro a permissão para falar sobre a autobiografia em várias
esferas: como gênero, como narrativa de si, como marca identitária e como
expressão do eu diante dos contextos interno e externo em que está
circunscrito.
Uso a palavra circunscrito e não inscrito, em virtude da significação do
primeiro termo ser mais abrangente para a discussão levantada nesta
pesquisa. A ideia de circularidade que a referida palavra conota, permite-me
reconhecer que o sujeito faz uso dos lugares internos e externos para produzirse/conscientizar-se na representatividade da escrita de si. Este hibridismo de
tempo/espaço/discursividade reforça o mesmo caráter discutido aqui da pósmodernidade.
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Sendo assim, acho coerente trazer uma mulher como Maya Angelou
para análise sob esta vertente teórico-metodológica, uma vez que ela é-se
plural em várias esferas de representação de si mesma. Na expectativa que eu
tenha alcançado o objetido de apresentar estas multidimensões na referida
autora, a que o primeiro capítulo se propunha a cumprir, ressalvo algumas
palavras.
As identidades culturais móveis nesta dita pós-modernidade põem em
xeque as desbotadas ideias de que o sujeito é unívoco em quaisquer que
sejam as atribuições oferecidas a ele na/pela sociedade. Ou seja, o sujeito não
performiza as mesmas funções e se caracteriza sob as mesmas acepções do
discurso hegemônico como o sujeito iluminista preconizava, a exemplo. Todas
as guerras, as práticas gratuitas de violência, as dores e os sofrimentos são
consequências desta postura ideológica monolítica.
Acreditando que o discurso acadêmico deve transpor as barreiras
estéreis da discursividade, pretensamente, objetiva, a minha concepção de
identidade e de texto literário caminha nas questões da cultura. Haja vista, o
conceito de homem e de cultura de Geertz (1989), considero que a
autobiografia The Heart of a Woman, de Maya Angelou, configura-se na
chamada perspectiva das Afroamericanidades. Digo Afro, por reconhecer
elementos de matrizes africanas; americanidade, por perceber um hibridismo
cultural de que Said fala; e –s, por considerar uma autobiografia imersa em
pluralidades.
Já o segundo capítulo aborda a autobiografia, na circunscrição da
discursividade do testemunho. Para a discussão convidei autores como Nara
Araújo, Philippe Lejeune e Elizabeth Jelin para entender como este gênero se
configura. A partir de Lejeune (2008), cuja discussão é referência no assunto,
percebi a estrutura de textos autobiográficos, a partir da identidade de quem
escreve. No entanto, na trama da ficção, não se pode perceber que o pacto
estabelecido entre autor e leitor abrange a discursividade de tal gênero.
Pensando nisso, Jelin (2002) faz uma crítica ao modo estruturalista de
análise baseada no aporte metodológico que Lejeune (op. cit.) apresenta.
Concordo com a autora Jelin no que diz respeito ao elemento da discursividade

P á g i n a | 125

como meio de investigação do texto autobiográfico. Logo, busquei apoio em
George Yúdice (1992) para compreender a natureza do testemunho em
narrativas de vida. Segundo ele, os testemunhos são discursos que pretendem
resultar num alívio ao sujeito que escreve, uma vez que dá margem ao
processo de autocompreensão, a partir da escrita do que um narrador
experienciou, do qual Foucault argumenta em seu A Escrita de Si (1992).
Ora, se essa discursividade testemunhal desencadeia um momento de
autocompreensão e associado ao postulado de Lejeune sobre a identidade do
autor, Nara Araújo (1996), Doris Sommer (1994) e Sidonnie Smith (1987)
concordam no quesito: as mulheres escrevem de forma circular, falam do
espaço privado e, através de silêncios e segredos na narrativa, vinculam
aspectos sociohistóricos e culturais da coletividade de uma dada sociedade.
Assim, entendo que The Heart of a Woman se trata de uma
autobiografia disposta numa discursividade de testemunho, acrescento, em
crônicas. Autobiografia porque, além do nome próprio no ato da assinatura e da
edição The Collected Autobiographies of Maya Angelou – As Autobiografias
Completas de Maya Agelou – (2004), observo o hibridismo de três elementos
textuais que compõem este gênero: auto (representatividade de si); bios
(história de vida); graphos (narratividade).
Autobiografia em testemunho porque percebo uma narradora que narra
as

histórias

da

própria

vida

por

experiência/vivência,

como

registro

memorialístico da história da coletividade, através de uma metonímia da vida
pessoal da própria instância que escreve. Testemunho em crônicas, porque o
assunto tratado parte do trivial do cotidiano, mas que representa a História
Social dos EUA, no período entre 1957-1962. Em outras palavras, H.W. tratase de uma autobiografia moderna de testemunho em crônicas, em prosapoética, assunto que nos leva para o terceiro capítulo.
O último capítulo versa sobre a canção na narrativa da autobiografia de
Angelou, de 1981. Na tentativa de demonstrar que H.W. é escrita em ritmo, a
partir da hibridização de duas linguagens: a narrativa e a música, encontrei
apoio em Solange de Oliveira (2002) quanto à metodologia para análise desta
empreitada. A última autora citada se apoia na disciplina proposta por Steven
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Scher (1992) chamada de Melopoética para demonstrar a palavra-música
expressa ora pelo poema, ora pela narrativa.
Ademais, encontrei um ritmo de canção, ao mesmo tempo que percebi o
ritmo da descontinuidade narrativa no momento que a narradora vai contando
assuntos dos âmbitos público e privado. Desta forma, o espaço público é
constituído por um ritmo acelerado, dinâmico; ao passo que o espaço privado é
representado por um ritmo desacelerado, monótono. O efeito provocado é de
uma quebra na linearidade da narrativa, através da categoria tempo.
Portanto, esta proposta de leitura de H.W. sugere que a ação do leitor
deve caminhar entre a Literatura e a Música. Recomendo que se leia esta
autobiografia ao som de um Spiritual de acompanhamento. Ainda gostaria de
somar esta abordagem com a imagem de uma cantora num palco, diante de
sua palteia. Os instrumentos de percussão ao fundo, a união das vozes no
teatro, protagonizando um momento histórico, pelas vias das produções
culturais.
Minha auto + bios + graphos me incubiram desta pesquisa e ditaram o
que escrever e como escrever nesta/esta dissertação. Apesar da resistência
dos modelos unívocos de estilo de escrita, ousei romper com a rigidez
acadêmica, com a mesma audácia com que me debrucei sobre a investigação
de uma autobiografia escrita por uma mulher negra.
Para finalizar, entendo que a LITERATURA é isso: mais uma linguagem
que promove a inscrição do ser humano no estado da transcendência.
Reconheço Shakespeare até hoje, apesar de ele ter morrido em 1616. Concluo
minhas palavras com o poema de Cecília Meireles, presente no livro Vaga
Música, de 1942:
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CANÇÃO
Pus meu sonho num navio
E o navio em cima do mar;
- Depois, abri o mar com as mãos,
Para o meu sonho naufragar.
Minhas mãos ainda estão molhadas
Do azul das ondas entreabertas,
E a cor que escorre dos meus dedos
Colore as areias desertas.
O vento vem vindo de longe,
A noite se curva de frio;
Debaixo da água vai morrendo
Meu sonho, dentro de um navio...
Chorarei quanto for preciso,
Para fazer com que o mar cresça,
E o meu navio chegue ao fundo
E o meu sonho desapareça.
Depois, tudo estará perfeito:
Praia lisa, águas ordenadas,
Meus olhos secos como pedras
E as minhas duas mãos quebradas.
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ANEXOS

ANEXO I: The Negro National Anthem

Lift Every Voice and Sing
By James Weldon Johnson and J. Rasamond Johnson

Lift Every Voice and sing till earth and heaven ring
Ring with the harmonies of liberty
Let our rejoicing rise high as the listening skies
Let it resound loud as the rolling sea
Sing a song, full of the faith that the dark past has taught us
Sing a song, full of the hope that the present has brought us
Facing the rising sum of our new day begun
Let us march on till victory is won
Stony the road we trod, bitter the chastening rod
felt in the days when hope unborn had died
yet with a steady beat, have not our weary feet
come to the place for which our fathers sighed?
We have come, over a way that which tears has been watered
We have come, treading out path through the blood of the slaughtered
Out of the gloomy past, till now we stand at last,
Where the white gleam of our bright star is cast
GOD of our weary years, GOD of our silent tears
Thou Who has brought us thus far on the way
Thou Who hast by Thy might, led us into the light
Keep us for-e-ver in the path we pray
Lest our feet, stray from the places our GOD where me met thee
Lest our hearts, drunk with the wine of the world we forget Thee
Shadowed beneath thy hand, may we forever stand
TRUE TO OUR GOD, TRUE TO OUR NATIVE LAND

ANEXO II: Figuras de Personagens Ativistas Políticos de The Heart of a
Woman

Figura 04 (março/1964): disponibilizada pela Divisão de
Impressão e Fotografias da Biblioteca do Congresso
dos Estados Unidos, sob a ID digital: ppmsc.01269.
Martin Luther King Jr. (1929-1968). Pastor protestante
e ativista politico. Lutou pelo Civil Rights, defendendo os
atos pacifistas. Fundou a Southern Christian Leadership
Conference.

Figura 05 (março, 1964): disponibilizada pela Divisão de
Impressão e Fotografias da Biblioteca do Congresso dos
Estados Unidos, sob a ID digital: ppmsc. 01274. Malcolm X
(1925-1965). Al Hajj Malik Al-Habazz, registrado como Malcolm
Little, conhecido como Malcolm X, foi um militante político
ardoroso e lutou pela liberação dos negros nos EUA. Fundou a
Organização para a Unidade Afroamericana.

ANEXO III: Figuras de Personagens Escritores de The Heart of a Woman

Figura 06, autoria de Carl Van Vechten (1955): James
Baldwin
(1924-1987).
Escritor
afroamericano,
participou do Movimento do Civil Rights em 1960. Foi
o pioneiro a dizer aos brancos que os negros tinham
sentimentos.

Figura 07, autoria de Carl Van Vechten (1954): John
Oliver Killens (1916-1987). Escritor afroamericano,
introduziu Angelou no Harlem Writers Guild e a
incentivou a escrever.

Figura 08 (s/d): Paule Marshall (1929-). Vinda de família
nascida em Barbados/Caribe. Escritora afroamericana,
amiga de Maya Angelou desde o Harlem Writers Guild.
Fotografia
disponibilizada
no
sítio
eletrônico:
<http://www.thedefendersonline.com/2009/03/27/journey-ofa-great-writer-paule-marshall-triangular-road/>.
Acessado
em: 27/03/2009.

Figura 09 (s/d): Rosa Cuthbert Guy (1925-). Nascida em
Trinidad/Trinidad e Tobago, mudou-se para New York/EUA
em 1932. Escritora afroamericana, cofundadora do Harlem
Writers Guild, junto ao John Killens, em 1950. Foi ativista no
American Negro Theatre e é amiga íntima de Maya
Angelou. Fotografia disponibilizada no sítio eletrônico:
<http://lianespicer.blogspot.com/2007/08/august-writer-rosaguy.html>. Acessado em 09/10/2010.

ANEXO IV: Figuras de Personagens da Música de The Heart of a Woman

Figura 10 (s/d): Abbey Lincoln (registrada como Anna
Marie Wooldridge, 1930-2010). Cantora de Jazz,
compositora e atriz afroamericana. Atuou junto a Sidney
Poitier e Ivan Dixon. Era esposa de Max Roach e amiga de
Angelou. Fotografia disponibilizada no sítio eletrônico:
<http://www.allstarpics.net/pic-gallery/abbey-lincolnpics.htm>. Acessado em 28/10/2010.

Figura 11, autoria de Albert Kok (1979): Maxwell
Lemuel “Max” Roach (1924-2007) foi um
percussionista, baterista e compositor de Jazz
afroamericano. Era esposo de Abbey Lincoln e
amigo de Angelou.

Figura 12: Billie Holiday (1915-1959). Cantora de Jazz,
considerada a maior voz deste gênero musical na
História da Música dos EUA. Fotografia disponível no
sítio eletrônico: <http://haaren.wordpress.com/tag/kuklux-klan/>. Acessado em: 27/08/2011.

ANEXO V: Figuras de Personagens da Intimidade de Maya Angelou em The
Heart of a Woman

Figura 13: Vusumzi (Vus) Make (1931-2006) e Maya Angelou.
Fotografia disponibilizada em Angelou-Johnson Family Arquive (1961).
Nascido sob o nome de Vus’umuzi Linda Make. Sulafricano, advogado
e ativista dos Civil Rights. Líder do Pan African Congress of Azania.
Casou-se com Maya Angelou em 1960, viveram no Cairo/Egito e se
separaram em 1963.

Figura 14 (s/d): Guy Johnson (1942-). Escritor
afroamericano. Filho único de Maya Angelou. Escreveu
alguns romances, como Echoes of a Distant Summer
(2002). Fotografia disponibilizada no sítio eletrônico
<http://www.guyjohnsonbooks.com/>.
Acessado
em
28/03/2011.

ANEXO VI: Figuras das Afroamericanidades da Personagem Maya Angelou
em The Heart of a Woman

Figura 15, concessão do Acervo da Família
Angelou-Johnson (1956). Maya Angelou
(1928-) – DANCING – Calypso Heat Wave.

Figura 16, autoria de Kent Oppenheimer (1958):
Maya Angelou – RHYTHM – Cantora, Miss
Calypso.

Figura 17, autoria de Vanessa Friedman (1998): intitulada
Rising Son. Maya Angelou e Guy Johnson – MÃE.

Figura 18, anônimo (s/d): Maya Angelou – SÉRIE:
AFROAMERICANIDADES 01 – ESTILO.

Figura 19, anônimo (s/d): Maya Angelou –
SÉRIE: AFROAMERICANIDADES 02 – ATRIZ.

Figura 20, autoria de Bruni (2005): Maya Angelou – um Mise en
Abyme diferente de Gide: uma ARTE dentro da outra.

Figura 21, capa da edição do Oprah’s Book Club de The Heart of a
Woman (1997): Maya Angelou – ESCRITORA.

Figura 22, disponibilizada pelo Angelou-Johnson Family Arquives
(1956): Maya Angelou – Plural em sua ASSERTIVIDADE –
ALTIVEZ.

