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AMADA, DE TONI MORRISON: UMA RELEITURA  
 

RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por objetivo propor uma releitura do romance Amada (1987), 
de Toni Morrison, à luz da leitura em camadas presente no livro Duas meninas 
(1997), de Roberto Schwarz. Sua perspectiva teórica prevê três leituras 
sucessivas; a primeira leitura, romanesca ou do enredo. Neste nível de leitura é 
possível detectar contradições tanto no estilo literário quanto na superfície do 
texto. A história de Sethe, uma escrava fugitiva, que, disposta a evitar que seus 
filhos voltem à escravidão, comete o infanticídio do bebê “já-engatinhando”. Esse 
bebê retorna como um fantasma que assombra a família e, mais tarde, retorna 
reencarnada em uma jovem mulher, cujo nome reflete as palavras na lápide do 
bebê, Amada. O enredo pede, então, uma  leitura das entrelinhas, chegando à 
segunda interpretação, que corresponde às relações sociais, como se dão as 
situações de convivência em uma comunidade em que a maioria da população é 
negra; bem como o retorno ao passado, quando suas personagens recordam 
como eram as suas vidas na época de escravidão na fazenda “Doce Lar”, 
especialmente nas memórias de Sethe, Paul D e Baby Suggs. A terceira leitura 
interpreta Amada à contracorrente e analisa as relações de poder em uma 
sociedade escravagista antes da Guerra Civil dos Estados Unidos e, depois, em 
reconstrução com o término dessa guerra, a fim de desvendar as bases de uma 
sociedade racista. 

 
Palavras-chave: Escravagismo, Racismo, Memória.
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AMADA, DE TONI MORRISON: UMA RELEITURA  

 

ABSTRACT 
 

This research has as its aims to propose a rereading of Toni Morrison’s novel 
Amada (1987) in the light of the layers of reading present in the book “Duas 
meninas” (1997), by Roberto Schwarz. His theorethical perspective foresees three 
successives readings, the first one being a romanesque or plot reading. In this 
reading level is possible to detect contradictions both in theliterary style as in the 
surface of the text. Sethe’s story is about a runaway slave that willing to avoid her 
children to return to slavery, commits the baby “already crawling” infanticide. This 
baby returns as a ghost that haunts the family and later on, it comes back 
reencarnated as a Young woman whose name is the same as the one in the 
words writen in the gravestone, Amada. The plot asks for the reading to be 
deepened  in the inbetween lines level, leading to the second reading which 
interprets the social aspects and the way the coexistence situations are in a 
community with majority of negroes; as well as, the return to each one's past when 
the characters remember how their lives were in the slavery times at “Sweet 
Home” farm, specially the memories of Sethe, Baby Suggs and Paul D. The third 
reading analyses Amada  “in countercurrent” and it analyses the power relations in 
a slavery society before the United States Civil War and, later in reconstruction 
with the end of that war, in order to unravel de basis of a racist society. 

 
Key-words: Slavery, Racism, Memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é o romance Amada (1987), de Toni 

Morrison.  Autora negra, nascida nos Estados Unidos, reconhecida e premiada 

em seu país, bem como no mundo, foia primeira mulher estadunidense negra a 

receber o prêmio Nobel de Literatura, em 1993. Conhecida como a “voz nacional” 

dos Estados Unidos, Morrison influenciou, com sua escrita, a Literatura 

Americana. Foi escritora, editora e professora universitária, além de curadora no 

Museu do Louvre. Ao propor uma releitura do romance, esta dissertação se 

importa, também, em delinear quem a autora é, bem como demonstrar a 

influência que a sua literatura exerce em tantas pessoas mundo afora. 

Morrison acreditava em um novo modo de ver a situação da comunidade 

negra em seu país, em especial como a escravidão era contada. Movida pelo 

interesse em promover uma nova consciência da cultura e da sociedade norte-

americanas, escreveu livros, editou e falou deles dando um escopo maiorà 

história dos africanos e negros afrodescendentes e, assim, deu voz e 

representatividade a eles. Trata-se da História dos estadunidenses negros 

contada por eles próprios, sendo eles os personagens de seus livros, cujos 

protagonistas, em sua maioria, são mulheres. Um dos motivos que a levouausar 

essa filosofia em sua profissãose deu por sua experiência de leitora. Portanto, 

Morrison, enquanto leitora ávida, não se via representada nas histórias que lia, e 

dizia que havia um espaço vazio da representação feminina negra, com a qual as 

mulheres negras pudessem se identificar.  

Publicarlivros de autoria negra, romances, biografias e materiais 

acadêmicos que retratavam a presença do negro na Literatura 

Americanaprovocou uma mudança no Cânone Literário, na sociedade e na 

História de seu país, alcançando uma transformação social por meio daautoria de 

romances e trabalhos acadêmicos e do seu trabalho editorial. Pela notoriedade de 

seu trabalho, que gerou significativas mudanças sociais, Morrison recebeu, em 

2012, a Medalha da Liberdade, condecoração máxima concedida a um civil pelos 



 

Estados Unidos1, das mãos do presidente Barack Obama. Também foi ganhadora 

de inúmeros prêmios pelo romance Amada (1987), dentre eles o Pulitzer2, de 

melhor ficção (1988), e o Nobel de Literatura3 (1993); além de Amada ter sido 

eleito, em 2006, pelo jornal New York Times, o livro de ficção mais importante dos 

últimos vinte e cinco anos nos Estados Unidos (ROYNON, 2013). 

Amada (1987) é o quinto romance de Morrison. A narrativa é em estilo 

memorialista e sem uma linearidade no tempo, que vai e volta do passado para o 

presente para contar a história de várias mulheres e suas relações dolorosas com 

o passado escravagista, cujo presente não se realiza por conta dessas memórias 

mal resolvidas, não acessadas. Morrison incorporouao romance temas comoa 

perda, a liberdade, a maternidade, a dor, o amor, a aceitação, a relação entre 

brancos e negros, o tempo da escravidão, o pós-Guerra Civil e a reconstrução 

dos EUA. 

A dissertação destaca o romance em português, mas foi necessária a 

leitura dooriginal para ter a visão completa da proposta. Escrito em língua inglesa, 

o romance traz muito da linguagem comum aosestadunidenses negros dentro de 

suas comunidades e representativos da época, 1853 a1873, nem todos 

absorvidos pela tradução para o português. Tais questõessão explicadas pelo 

tradutor desta edição, José Rubens Siqueira. De acordo com Siqueira, o 

importante era dar fluidez ao romance para que o leitor pudesse receber o mesmo 

impacto e sentir as mesmas emoções proporcionadas pelo original, em inglês. A 

comparaçãodo original e da versão em português apontam o uso de aglutinação 

“meninabranca/whitegirl”, “gentebranca/whitepeople”, “homembranco/whiteman”, 

mulherbranca/whitewoman” (romance em português eem inglês, 

respectivamente), que esclarecem que branco/White não é apenas adjetivo 

qualificadordos tons de pele entre seres humanos. Ao contrário, édemonstrativo 

da distinção entre seres humanos por causa da tonalidade da pele.  

                                            
1 Também utilizada a sigla   EUA. 
2 “O Prêmio Pulitzer é um prêmio norte-americano outorgado a pessoas que realizemtrabalhos de 
excelência na area do jornalismo, literatura e composição musical. É administrado pela 
Universidade de Colúmbia, em Nova York”. Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pulitzer>. Acessoem: 17 jul. 2019. [Nota explicativa]. 
3 “A cada ano, desde 1901, um novo escritor é laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, 
considerado o mais importante e renomado do mundo. O vencedor é escolhido pela Academia 
Sueca, que analisa a importância da obra do autor, bem como o impacto cultural, politico ou social 
causado por ela”. Fonte: <https://www.revistabula. Com/16958-15-livros-essenciais-dos-ultimos-
15-vencedores-do-nobel-de-literatura/>. Acessoem: 17 jul. 2019. [Nota explicativa]. 



 

Outro exemplo refere-se aos pronomes de tratamento senhor e senhora, 

que foram mantidos escritos em inglês (mr. e mrs., respectivamente)4 para 

especificar a hierarquia social baseada no tom de pele ou étnica. Isto é, os 

pronomes de tratamento não foram traduzidos por José Rubens Siqueira. Esta 

escolha não é senão proposital para elencar a hierarquia social entre brancos e 

negros, destacando a superioridade branca, no romance. Somente personagens 

brancas são nomeadas com pronomes de tratamento antecedendo seus nomes, à 

exceção da professora para os negros, Lady Jones, cuja atividade intelectual 

parece lhe conferir ares de maior respeitabilidade, tanto na comunidade negra 

quanto na branca. Lady é um pronome de tratamento, que pode ser traduzido por 

senhorita ou moça, e assume o papel de primeiro nome para essa personagem, 

mais do que qualquer função de pronome de tratamento. 

A seguir, a inspiração para o romance chama a atenção pela singularidade 

do material: Morrison teria se baseado, conforme ela mesma afirma no prefácio 

do romance5, em um recorte de jornal com o qual entrara em contato há mais de 

vinte anos, coletado para o livro The Black Book (1974)6 e por ela editado. Por 

ocasião da sua decisão de apenas viver como escritora, a lembrança dessa 

notícia ressurgiu, servindo de inspiração para Amada, que levou cerca de quatro 

anos para ser escrito.  

A personagem Sethe é baseada, de acordo com o prefácio, na vida de uma 

escrava chamada Margaret Garner. O recorte de jornal afirma que Margaret fugiu, 

em 1853, da fazenda em que era escrava, no Kentucky, para Ohio, um estado 

considerado livre da escravidão. Com ela estavam os quatro filhos, sendo dois 

meninos, mais velhos, e duas meninas, mais novas, que viviam com Margaret na 

fazenda dos Garners; o marido e os sogros moravam vizinhos, numa segunda 

fazenda, de proprietário diferente. Ao dar-se conta de que seriam recuperados, a 

escrava fugitiva teve um gesto totalmente inesperado e chocante. De acordo com 

a notícia do jornal, enquanto os homens de sua família atiravam contra os 

                                            
4 A versão em português de Amada por José Rubens Siqueira não traduziu os pronomes de 
tratamento dos senhores brancos da fazenda “Doce Lar”, mantendo senhor e senhora no original e 
em letras minúsculas (mr. e mrs.), e entendendo que a ação é proposital, esta dissertação mantém 
em seu texto como está no romance, pois reconhece a importância da informação como fonte de 
análise [Nota explicativa]. 
5 Prefácio à edição comemorativa aos vinte e cinco anos da Companhia das Letras, no ano de 
2011. 
6 “O Livro Negro” [Nossa tradução]. 



 

captores, ela atentou contra a vida de seus dois filhos, deixando-os desacordados 

e, após isso, degolou a filha mais velha. Presa, foi acusada tanto de assassinato 

quanto de roubo de propriedade, prevalecendo a segunda acusação, que fez com 

que ela fossedevolvida ao dono. 

Outras leituras indicam que o dono, o senhor Garner, revendeu-a quase 

imediatamente. Durante o transporte de rio, a balsa virou e um de seus filhos 

morreu afogado; diz-se que ela teria ficado aliviada. E o que mais se soube é que 

dois anos mais tarde, Margaret Garner morreu de febre tifoide, numa plantação no 

estado da Louisiana. Seu nome foi esquecido com o passar dos anos, mas o ato 

que chocou a sociedade deu munição aos abolicionistas que usaram o ocorrido 

para argumentar que os afrodescendentes escravizados sofriam com os castigos 

impostos a eles. Negros ocupavam espaço em jornais apenas na seção de 

compra e venda; dessa forma, o depoimento de Garner foi possível tamanha a 

tragédia ocorrida, a de um infanticídio. Essa informação do caso Garner 

correlaciona-se à escrita memorialista, aos espaços do enredo e à personalidade 

forte da escrava da vida real.  

Margaret Garner inspirou a personagem Sethe. A mãe que, com medo de 

que lhe tirassem os seus filhos para devolvê-los à servidão escrava, prefere matá-

los, num gesto de amor. Sethe é analisada, a fim de exemplificar como 

Morrisonaborda, por meio da personagem, a perda, o amor, a maternidade, a 

liberdade. E de que forma esses temas evoluem para uma leitura simbólica das 

relações de poder que determinaram as bases de construção de uma sociedade 

racista e dão o tom desta pesquisa acadêmica e seus objetivos. 

A fala e a escrita de Toni Morrison refletem a personalidade de uma 

contadora de histórias que, com uma habilidade surpreendente, nos traz as mais 

complexas e muitas vezes dolorosas histórias dentro de uma estética semelhante 

à de uma poeta, com palavras “pesadas” e escolhidas para comover o leitor. 

Conforme exposto em entrevistas e em documentários disponíveis no canal 

Youtube, ela mesma se define como contadora de histórias. E mais, ela sempre 

discutia o seu fazer literário e o processo de escrita, o que nos leva a afirmar que 



 

Morrison era como uma curadora de seus romances, para que eles proliferassem 

e atingissemo objetivo de formar uma Literatura afro-americana ou negra7. 

Proposta ou filosofia de trabalho, a criação de uma literatura de e para 

negros é o fio condutor de toda a produção acadêmica, literária, editorial e social 

de Morrison. A realização se deu por meio de seu trabalho enquanto editora 

durante dezoito anos na editora Random House, uma das maiores e mais 

importantes casas editoriais dos EUA; e enquanto professora em Howard, 

principal universidade voltada a negros nos EUA, e na Universidade de Princeton, 

uma das mais renomadas do mundo, onde encerrou sua carreira acadêmica após 

dezessete anos de trabalho. 

Transformadora, Morrison modificou o Cânone Literário por ser uma de 

suas maiores escritoras norte-americanas e mundiais.  O início de sua carreira 

adentra o Cânone Mundial, ao receber o Nobel de Literatura, em 1993, após 

publicar apenas seis de seus onze livros de ficção, além dos quatro livros voltados 

para o público infantojuvenil em coautoria com seu filho Slade Morrison, dentre 

tantas outras publicações. E ao se inserir e a outros escritores negros na literatura 

de seu país de forma ampla. 

No documentário da BBC Imagine: Toni Morrison remembers8 (2015), 

dirigido e produzido por Jill Nicholls, há a percepção da importância que a família 

teve para a autora, seja em sua formação pessoal quanto na profissional. Nesse 

documentário, gravado no apartamento de Morrison em Nova York, uma conversa 

amigável desvela toda a sua vida, desde o nascimento até sua formação 

acadêmica, por meio de fotos salvas de um incêndio que consumiu muito das 

                                            
7 Uma Literatura afro-americana ou negra compreende escritores que se compreendem negros, 
cujas narrativas abordam temas relacionados à comunidade negra dos Estados Unidos, 
destinando-se a escrever a respeito do period escravagista, as consequências da abolição e a 
falta de planejamento de uma inserção social, econômica e cultural dos negros afrodescendentes 
recém-libertados de uma vida de trabalhos forçados e abusos físicos, morais e mentais. Além de 
retratar a vida cotidiana contemporânea dos negros estadunidenses. O objetivo seria fomenter 
toda uma escrita por e para negros, e recuperar e recontar a si mesmos o que apenas a História 
dos dominadores contava. Considerada uma minoria, a população negra não se sentia 
representada na Literatura Canônica de seu país, tanto menos contava com um número 
expressivo de autores de destaque na mídia, crítica ou vendas. Reunir-se em torno de uma 
Literatura Afro-americana ou Negra faz todo um grupo ganhar força de destaque na literatura de 
um país. Toni Morrison acredita que a Literatura Afro-americana ou Negra a que ela contribuiu tem 
muito mais força e grandiosidade do que a de uma minoria; ela se destaca por qualidades 
estéticas próprias, contribuindo para uma Literatura dos Estados Unidos tornar-se muito melhor e 
mais igualitária. [Nota explicative]. 
8 “Toni Morrison relembra” [Nossa tradução]. Fonte: <https://www.youtube. 
Com/watch?v=iqDsn9U-Sv8>. Acesso em: 19 mar. 2019. 



 

coisas da autora, como rascunhos e primeiras edições de seus livros. Apesar de 

uma infância pobre, com dificuldades geradas pela Depressão de 19299. De 

acordo com o documentário, Morrison possui boas lembranças da sua vida em 

família, contudo, com muita consciência do que é crescer como negra nos 

Estados Unidos, as diferenças e os traumas que a acompanharam, a exemplo 

das inúmeras humilhações sofridas em casas de família em que trabalhava como 

babá ou doméstica. Ainda muito jovem, passou a perceber o preconceito dos 

brancos em relação a padrões de beleza e comportamento dos negros, a quem 

desdenhavam e ofendiam.  

As informações biográficas de Morrison tornam-se relevantes a este 

estudo, porque é assim que se identifica a formação da autora. Ligada a uma 

infância singular voltada à leitura e às boas relações familiares, na biblioteca 

pública de Lorain, e nessa pequena cidade do estado de Ohio, surgiu uma mulher 

que pôs a serviço da comunidade e da Literatura Negra norte-americana a sua 

criatividade, inteligência e perspicácia. Uma combinação que resultou em uma 

escritora aguerrida, mas uma pessoa doce, que mergulha fundo na dor, com o 

cuidado de fazê-lo com uma arte poética minuciosa, com uma reflexão profunda, 

sem medo de atacar a realidade dura e ofensiva aos negros, porém, com a 

palavra pedra, pesada, artisticamente desenhada.  

Ainda sem lançamento no Brasil, o documentário The Pieces I am10, 

apresentado em junho de 2019 e dirigi do por Timothy Greenfield-Sanders, revela 

de maneira intimista um pouco mais dessa talentosa escritora, uma vez queutiliza 

de técnicas cinematográficas de filmagem centrando a câmera em Morrison, de 

modo a parecer que ela fala diretamente com o público, pelo viés do estilo 

                                            
9 A Depressão de 1929 ou a Grande Depressão definiu-se como uma grande crise econômica que 
gerou um efeito em cadeia de desemprego pela falta de dinheiro circulando no país. Situação essa 
iniciada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no mesmo ano. Os Estados Unidos iriam 
se recuperar dessa crise anosdepois, em 1933, com o plano econômico New Deal, do presidente 
Roosevelt. A população afro-americana foi especialmente afetada, uma vez que a mão de obra 
era sub-remunerada. Para a família de Morrison, que recebia avisos de despejo com regularidade, 
precisando se mudar constantemente, pois o dinheiro simplesmente acabava; a recuperação 
financeira só chegou com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Seu pai, já 
na casa dos quarenta anos de idade, não foi convocado como soldado, mas foi contratado como 
soldador naval nos estaleiros da Marinha americana, recebendo um salário decente. [Nota 
explicativa] Fonte: “Toni Morrison relembra” [Nossa tradução]. Disponível em: 
<https://www.youtube. Com/watch?v=iqDsn9U-Sv8>. Acesso em: 19 mar. 2019.  
10 “Pedaços de mim” [Nossa tradução]. Dirigido por Timothy Greenfield-Sanders e produzido por 
Perfect Day Films. Data de lançamento: 21 de jun. 2019. [Nota explicativa]. 



 

narrativo do depoimento. Brilhantemente nomeada, no documentário Morrison 

comenta detalhadamente diversos aspectos da sua vida e profissão. 

Outro trabalho social de Toni Morrison e muito prolífico foi feito pela Toni 

Morrison Society,11 que divulga sua obra levando-a às escolas americanas, em 

especial em sua cidade natal, Lorain, Ohio. Há a oferta de bolsas de estudos para 

estudantes e uma ampla discussão do papel que a autora exerceu na sociedade 

por meio de seu trabalho, que proporcionou uma integração social pelo 

conhecimento. O que remete a sua escolha em promover seus romances em 

formato de áudio-livros, gravados por ela mesma, o que possibilitava queas suas 

histórias chegassem a todas as pessoas.  

A mulher uma vez conhecida como Chloe Ardelia Wofford tornou-se Toni 

Morrison, a “voz da nação”, a “voz da América”12, alguém que se propôs a realizar 

um trabalho que precisava ser feito em prol de uma comunidade. Este ano, em 

meio a esta dissertação, foi o ano de sua partida, deixando ainda dois livros de 

análises teóricas publicadas em 2019 e uma peça por estrear. 

A interpretação tem como objetivo a leitura em três camadas do romance 

Amada(1993), de Toni Morrison, segundo a perspectiva teórica de Roberto 

Schwarz, em Duas meninas (1997). A partir do objetivo central, caminhos foram 

percorridos, tais como acompreensão de como Amada é lida por pesquisadores 

brasileiros; propor uma leitura pondo em dúvida as primeiras impressões do 

enredo, questionando e abandonando convicções para alçar uma leitura nas 

entrelinhas. Esse movimento permitiu aprofundar a leitura do romance, ampliar a 

forma como um leitor pode se apropriar do texto e de seus sentidos. Essa 

dinâmica leva a uma proposta de interpretação do romance Amada. Para tanto, 

esta dissertaçãofoi organizada em quatro capítulos, a serem brevemente 

apresentados, a seguir. 

Em Toni Morrison: aspectos da fortuna crítica, capítulo um, reúnem-se 

um recorteda fortuna crítica, a biografia e algumas informações pontuais da 

escritora. Iniciando pela formação da leitora Morrison, atravessando o período em 

que atuou como editora e fez muito pela literatura estadunidense negra, o salto de 

um trabalho seguro para um trabalho ousado, exercendo a profissão de escritora, 

                                            
11 Fonte: https://www.tonimorrisonsociety.org/ 
12 Termos retirados do documentário Imagine: Toni Morrison remembers. [Nota explicativa]. 

https://www.tonimorrisonsociety.org/


 

chegando às suas atividades como professora universitária aclamada pelos seus 

alunos. Enfim, um olhar para a profissional que conquistou um público amplo e 

eclético nos Estados Unidos e de lá para o mundo.  

A produção acadêmica de Morrison no Brasiljá é um recorte em si e é 

necessário porque faz sabercomooutros pesquisadores têm abordado Amada, e 

quais as suas respectivas linhas de pesquisa, bem como as referências por eles 

utilizadas. Além disso, foi feito um segundo recorte, afim de evidenciar o romance 

Amada, haja vista algumas fontes analisarem outros livros da autora e utilizarem 

aspectos teóricos para interpretações literárias de obras de outros autores, em 

especial negros do continente americano. 

Os trabalhos acadêmicos brasileiros trazem referências bibliográficas em 

sua quase totalidade proveniente de fontes norte-americanas, o que justifica a 

opção por uma fortuna crítica exclusivamente da produção acadêmica brasileira, 

tornando esses trabalhos acadêmicos nacionais nossa fonte de pesquisa 

bibliográfica. Com base nos pressupostos teóricos de Schwarz (1997), realizou-

seuma análise acadêmica pelo viés dos estudos sociológicos aplicados aos 

estudos literários do crítico no contexto brasileiro, à exceção, portanto, da 

biografia da autora. 

Os dados biográficosforam retiradosde dissertações, teses e artigos 

científicos. A necessidade de recorrer às fontes em inglês, em especial dos 

Estados Unidos, deu-se pela não localização de uma biografia de Morrison em 

português, para que fossem confirmados dadoss e datas da vida profissional da 

autora. Livros on-line ou e-books foram utilizados como fonte de confirmação de 

dados biográficos e bibliográficos da autora, tais como compêndios literários e 

guias de leitura de romances da autora e de autores de Literatura Negra norte-

americana, mas também que compreenda o continente como um todo. 

A fortuna crítica proporciona o ponto de comparação para uma segunda 

camada de leitura, interpretativa das relações sociais no romance, que se 

utilizados pontos de vistas dos demais pesquisadores brasileiros para fomentar e 

justificar a visão de Amada proposta nos itens 3 e 4 desta dissertação. Afirma-se, 

por esse motivo, que a fortuna crítica é uma discussão fundamental para este 

trabalho acadêmico. Dentre os materiais pesquisados, há uma seleção que data 



 

de 1993 até o presente ano de 2019, entre dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, artigos de revistas eletrônicas e um livro impresso.  

Alguns textos que fazem parte da fortuna crítica de Toni Morrison foram 

reunidos de acordo comas perspectivas e as linhas de pesquisas em que o 

romance é estudado, arrolando as interpretações do romance Amadano Brasil. Os 

resultados apontam pontos em comum ou divergentes da interpretação entre os 

pesquisadores brasileiros; com isso, pretende-se entender como a autorafoi lida 

no Brasil. Isto é, quais características textuais e de conteúdo permitem a uma 

obra transcender a língua de seu país para alçar voos maiores, suscitando várias 

interpretações. 

A escolha por uma fortuna crítica brasileira é motivada, primeiramente, pelo 

aporte teórico aplicado ao romance Amada, que é cunhado por um pesquisador 

brasileiro13. Torna-se importante alinhar metodologia e referências bibliográficas, 

respeitando uma coerência entre teoria e fontes de pesquisa. A segunda 

motivação se dá pelo ineditismo em aplicar a teoria a um romance estadunidense 

e de Toni Morrison. Unindo as motivações acredita-se estar impulsionando a 

pesquisa acadêmica nacional ao valorizar a sua produção teórico-crítícia. 

O capítulo dois denomina-se Método interpretativo de Roberto Schwarz 

e é o aporte teórico da pesquisa, sob a perspectiva teórica da leitura de um 

romance em camadas sucessivas, tal como apresentada no capítulo “A Poesia 

envenenada de Dom Casmurro”14, de Roberto Schwarz, em seu livro Duas 

meninas (1997). Ao analisar em camadas o romance Dom Casmurro (1899), de 

Machado de Assis, Schwarz (1997) lança bases para que se possa fazer a leitura 

sucessiva em outros textos literários: respeitando aquilo que já foi dito do texto, ou 

leitura romanesca15, uma leitura mais aprofundada, identificando as interpretações 

vigentes e uma leitura à contracorrente ou uma viravolta no modo como se lê um 

romance. Seus estudos são em sua maioria aplicadosao romance Dom  

Casmurro, de Machado de Assis, e servem aos estudantes de Letras que querem 

                                            
13 Roberto Schwarz é austríaco de nascimento e descendente de judeus, sendo este o motivo 
que o trouxe e à sua família a viver no Brasil na época da Segunda Geurra Mundial. Contudo, ele 
sempre viveu no Brasil e sempre se considerou brasileiro, sendo sua pesquisa toda 
desenvolvidada no Brasil, e quase na totalidade analisando a obra de Machado de Assis. [Nota  
explicativa]. 
14 Schwarz, R. A Poesia envenenada de Dom Casmurro. In. ________. Duas meninas. 
Companhia das Letras. São Paulo, 1997. p. 7-41. 
15 No termo proposto por Schwarz (1997) [Nota explicativa]. 



 

adentrar os caminhos da teoria e crítica literárias sob a perspectiva social e das 

relações de poder. O método de leitura em camadas permite aprofundar a leitura 

em níveis sucessivos de interpretação.  

O capítulo três, Releitura do romance Amada, subdivide-se em dois itens, 

a saber, o item 3.1, Primeira camada ou leitura romanesca, e o item 3.2, Segunda 

camada ou leitura das relações sociais em Amada, de acordo com denominação 

de Schwarz (1997) e mantida aqui, para apresentar, respectivamente, as leituras 

interpretativas em primeira e segunda camadas.  

O item 3.1traz a história considerada em sua individualidade e as 

características que uma narrativa ficcional e memorialista reúne enquanto gênero 

literário. O romance é dividido em três capítulos, sendo que o primeiro traz as 

relações familiares na casa 124, na Bluestone Road, o passado recente e a 

presença do fantasma. A visão de um futuro melhor para Sethe ao lado de Paul 

D, companheiro da época na fazenda “Doce Lar”, e depois o abaloquando Amada 

retorna reencarnada. O segundo capítulo do romance Amada mostra Sethe, 

suasvidas passada e presente, e a sua segunda chance com a filha, ao mesmo 

tempo em quetraz as reflexões de Selo Pago, Denver e Paul D, momentos de 

revelações de seus sentimentos e das misérias enfrentadas pela comunidade 

negra. E no terceiro capítulo do romance recai o protagonismo da personagem 

Denver que, a se ver obrigada a buscar ajuda na comunidade para cuidar de sua 

mãe, consegue reverter a postura das mulheres negras para que venham 

emsocorro de sua mãe. Sethe, envolvida por Amada, perdeu o emprego, já não 

comia mais e estava definhando. O ir e vir das memórias das personagens, não 

necessariamente seguindo uma ordem cronológica de eventos, mas de acordo 

com as situações do presente, compõem uma narrativa memorialist a.  

O item 3.2 apresenta de modo mais aprofundadoo romance, pois se 

destacam os aspectos relevantes às relações sociais na comunidade negra antes 

e depois de Sethe assassinar a filha, durante e depois da escravidão, 

relacionados às memórias revividas pelos personagens. Esta pesquisa entende 

que essas características são pertinentes às interpretações propostas nos itens 

3.1 e 3.2, porquanto são determinantes do modo como a comunidade negra se 

uniu e ajudou durante a época da escravidão e depois, novamente, noperíodo 

conhecido como a  reconstrução dos Estados Unidos. 



 

A visão dos membros da comunidade, no que diz respeito às atitudes do 

passado recente de Sethe, colocam-na de lado como uma pária na comunidade. 

Entretanto, em vistas de algo mais poderoso do que o certo e errado para essa 

comunidade, as mulheres negras do lugar decidem ajudá-la e isso também é 

analisado nesta leitura. Examinou-se, por conseguinte, a relação entre negros e 

brancos na comunidade por meio do vínculo de dependência entre Sethe e os 

irmãos Bodwins, brancos abolicionistas, que tiveram papel ativo para que ela 

ganhasse sua liberdade. 

Com essa finalidade, há o retorno à época da escravidão à fazenda “Doce 

Lar”, por meio das memórias das personagens principais, Sethe, Paul D, Baby 

Suggs, ou pelas memórias de personagens secundários, tais como Selo Pago, 

Ella e Lady Jones; ou ao passado recente, em Cincinnati, por meio das memórias 

de Denver e mesmo Amada, para exemplificar os espaços diferentes das relações 

sociais no romance. 

O quarto capítulo da dissertaçãoé a leitura à contracorrente (SCHWARZ, 

1997), que tenta resolver as contradições da narrativa, por isso a opção pelo título 

Leitura à contracorrente: uma proposta interpretativa das relações de poder 

em Amada. A terceira camada sucessiva de leitura interpreta as relações de 

poder características de uma sociedade escravagista, pré-Guerra Civil e após a 

Guerra, em que a sociedade de ex-escravizados estava em reconstrução. 

A leitura à contracorrente examina as relações de poder entre brancos e 

negros, justificada especialmente pela escolha literária da autora, a ironia, e pelo 

estilo memorialístico. As três camadas de leitura são permeadas pelo fio filosófico 

da autora, haja vista a proposta de compreender o que sustenta as bases de uma 

sociedade racista e segregacional em seus textos, que também está presente em 

sua vida, dedicada à sociedade estadunidense e à comunidade negra. Essa 

afirmação vem das inúmeras atividades sociais que o instituto Toni Morrison 

Society promove. 

Foram tantas as implicações de sua vida e obra para os americanos e para 

o mundo, que se torna difícil separar um aspecto do outro. Por isso, a escolha por 

escrever o primeiro capítulo desta dissertação unindo biografia, bibliografia e 

fortuna crítica, a fim de explorar o que foi estudado a respeito de Amada. 



1 TONI MORRISON: ASPECTOS DA FORTUNA CRÍTICA 

 

 

Indubitavelmente, Toni Morrison é uma das mais destacadas autoras norte-

americanas desde a década de 1970. Basta digitar seu nome em um site de 

buscas para ficar mergulhado em um mar de informações a respeitoda escritora. 

O que fez refletir em como apresentar a sua fortuna crítica. A teoria a ser aplicada 

na releitura de Amada é brasileira, portanto, a fortuna crítica deveria compreender 

apenas o escopo nacional. Os dados biográficos da autora, entretanto, 

forneceram outra ideia, não dissociar fortuna crítica do romance da autorada sua 

vida, pois sua carreira profissional foi inteiramente dedicada aos livros, seja 

enquanto escritora, editora ou professora universitária. Não pareceu honesto 

desvincular os assuntos, ao contrário, explorar todos juntos proporciona a melhor 

visualização da autora.  

Conhecidas por seus protagonistas negros, suas histórias abordam vidas 

que se enquadram no período histórico do final da Guerra Civil (1861-1865), de 

libertação dos escravizados (1865)  e a reentrada na sociedade como homens e 

mulheres libertos, como a exemplo de Amada (1987), porém não somente 

romances históricos, como contemporâneos também. Ao referenciar Morrison 

enquanto escritora, editora e professoracomo indissociáveis, unem-se a vida, os 

livros e a fortuna crítica num único capítulo.  

Conforme se tornou necessário, a pesquisa biográfica de Morrison somente 

foi possível em livros e outros materiais de fonte estrangeira, tais como o 

compêndio The Cambridge Introductionto Tony Morrison16 (2013), escrito pela 

professora da Universidade de Oxford, Tessa Roynon. Além desse livro, roynon 

(2013) conta com mais sete publicações entre artigos científicos e capítulos de 

livros que mencionam a escritora. 

Partindo do fato de que a autora entrou para o Cânone da Literatura 

estadunidense, isto é, seus romances são reconhecidos e estudados nos Estados 

Unidos, Morrison aparece como escritora consagrada em seu país de origem, 

bem como no mundo. Estabelecer uma visão de como ela e o romance Amada 

vêm sendo estudados no Brasil torna-se objeto de estudo. No Brasil, o livro 

                                            
16 “Introdução da Cambridge a Toni Morrison”. [Nossa tradução]. 



 

Poética da Memória: uma leitura de Toni Morrison17 (1997), escrito por José 

Eduardo Fernandes Giraudo, oferece uma introdução aos estudos 

memorialísticos na escrita morrisoniana, usando o termo cunhado por ele próprio - 

po-ética da memória. Não obstante, foram utilizadas outras teses e artigos 

publicados no Brasil, para verificação da fortuna crítica, como supracitado.  

  

 

1.1 Como se forma uma escritora de sucesso. Aspectos da fortuna crítica de 

Amada 

 

Nascida Chloe Ardelia Wofford, em 18 de fevereiro de 1931, a autora 

conhecida como Toni Morrison cresceu em uma família de classe trabalhadora e 

simples na pequena cidade de Lorain, Ohio nos Estados Unidos. Apesar de sofrer 

as consequências financeiras da Grande Depressão de 1929, sua família era 

unida. Ela teve uma boa convivência familiar, em que todos se reuniam para ler a 

Bíblia e ouvir seu avô tocar violino (MORRISON, 2011; ROYNON, 2013). 

Observa-se quea convivência familiar lhe forneceu uma base sólida de cultura. 

Em diversas entrevistas e no documentário The Pieces I am18 ela afirma que 

soube instantaneamente o poder que as palavras tinham, ao ouvir de seu avô que 

não lhe era permitido ler a Bíblia, e quando ele finalmente pôde ter uma, foi um 

ato de liberdade e independência para ele. 

Além disso, Morrison sempre foi uma leitora ávida de clássicos como 

Dostoievsky, Tólstoi e Jane Austen. A biblioteca pública de Lorainera um dos seus 

locais preferidos e mais tarde fora contratada para trabalhar ali. Portanto, pode-se 

afirmar que seus conhecimentos, enquanto escritora, editora e professora, vieram 

desde tenra idade (MORRISON, 2011; ROYNON, 2013). Essa formação foi 

essencial para os temas variados em seus livros - o amor, a maternidade, a 

liberdade, as relações com os ancestrais e a cultura africana, encontrar-se e 

descobrir o seu lugar no mundo. Proporcionar uma nova visão da perspectiva de 

quem sofreu com os grilhões da escravidão, a situação dos afrodescendentes 

                                            
17 Porto Alegre, RS: Editora da Universidade UFRS, 1997. Originalmente escrita em 1992, como 
dissertação de mestrado, foi traduzida para o português pelo próprio autor, cabendo as devidas 
edições exigidas pela editora. [Nota explicativa] 
18 “Pedaços de mim” [Nossa tradução]. Dirigido por Timothy Greenfield-Sanders e produzido por 
Perfect Day Films. Data de lançamento:  21 de junho 2019. [Nota explicativa]. 



 

desde a Guerra Civil norte-americana e os anos conhecidos como a 

Reconstrução, as décadas de 1920 e 1970, bem como a contemporaneidade. 

Por ocasião de seu batismo na igreja católica, teria adotado como segundo 

nome “Antony”, passando a se chamar Chloe “Toni” Wofford (ROYNON, 2013). 

Roynon afirma ainda que há controvérsias quanto à origem de “Toni”, haja vista a 

própria autora ter dito que começou a usar o segundo nome quando era uma 

jovem adulta e porque Chloe era difícil de pronunciar. 

O sobrenome adotado (Morrison) viria com o casamento de seis anos com 

o arquiteto jamaicano Harold Morrison, com quem teve dois filhos – Harold Ford e 

Slade Kevin. Após o divórcio, Toni Morrison partiu para Syracuse, Nova Iorque, 

para abraçar um trabalho editorial em uma subsidiária da casa editorial Random 

House. E lá assumiu a criação dos filhos sozinha, tendo a ajuda de amigas, como 

Tony Cade Bambara. A biografia de Morrison a destaca como uma mulher 

independente, mãe que trabalhava fora, profissional bem sucedida, pilar da 

comunidade. 

Apesar de ter vivido numa época de explosão de valorização da cultura 

negra nos Estados Unidos, ou seja, a partir dos anos sessenta, Morrison nunca foi 

afiliada a movimentos políticos ou artísticos de vanguarda. Sua formação era 

familiar e acadêmica. Ela possuía os mesmos interesses dos movimentos da sua 

época, porém, escolheu agir por caminhos próprios. Pela The Toni Morrison 

Society são ministrados cursos que auxiliam na formação de jovens por todos os 

Estados Unidos. 

Em seu primeiro romance, O olho mais azul (1970), a personagem Pecola 

Breedlove, que não se reconhece em sua beleza negra, quer a aceitação da 

sociedade, tentando ter olhos azuis como os de Shirley Temple e assim corrigir 

todo o sofrimento que sente. Em Jazz (1992), há uma personagem independente, 

porém, que não se identifica com a cultura ancestral africana, porque não a 

vivenciou em família.  

 A literatura de uma época está associada à coletividade social; acredita-

se, portanto, ser possível extrair dos textos de Morrison a forma de pensamento 

histórica de quando foram escritas, fazendo frente ao movimento negro político e 

cultural iniciado na década de 1960 até a época em que Amada foi escrito, 1987. 

A esse respeito, há um trecho de entrevista da autora que fala de seu processo 



 

de criação de Amada a Taylor-Guthrie, em 1994, e por quais meios conheceu a 

história em que embasou a personagem Sethe: 

 

Eu tinha uma ideia que eu não sabia que seria a ideia para um 
livro, mas lembro de ficar obcecada por dois ou três fragmentos de 
histórias que ouvi em lugares diferentes. Uma era um recorte de 
jornal sobre uma mulher chamada Margaret Garner, em 1851. 
Dizia que os abolicionistas chamaram muita atenção para o caso 
dela porque ela havia escapado de Kentucky, eu acho, com seus 
quarto filhos. Conseguiu matar um deles; e tentou matar outros 
dois. Bateu na cabeça deles com uma pá e eles ficaram feridos, 
mas não morreram. E havia um bebê de colo, que ela carregava 
junto ao peito (MORRISON apud TAYLOR-GUTHRIE, 1994, p. 
206-207). 

 

Tendo entrado em contato com essa notícia de jornal, ao editar o livro de 

fotos The Black Book (1974), cerca de treze anos antes de escrever Amada, 

Morrison manteve essa história reservada. Ela não se manifesta nem a favor nem 

contra Margaret Garner, mas percebe na história dela uma veia a ser explorada. 

Questiona-se se teria Garner sido a única a agir dessa maneira e o que motivou 

suas atitudes. E se há consequências para a sociedade e a comunidade negra e 

quais as relações de poder envolvidas. 

Giraudo, em Poética da Memória: uma leitura de Toni Morrison (1997), 

reuniu em seu livro todas as questões acima, memória como tema, motivação e 

composição para (re)abordar a história da Literatura Negra contemporânea. E 

interpreta Amada pelo ponto de vista de Sethe, pois, para Giraudo (1997) é 

importante ver a memória como forma de evocar o passado, na sua capacidade 

de imortalizá-lo. Por conseguinte, é possível construir uma identidade étnica, cujo 

esforço e atenção constantes do indivíduo podem exercer nele uma elevação e 

fuga da repetição dos atos de vidas passadas advindas do esquecimento de sua 

própria História (GIRAUDO, 1997). 

A importância do romance Amada, segundo Giraudo (1997), é lançar um 

novo olhar para a história ou aos atores dessa história, permitindo ligar os leitores 

de hoje à ancestralidade do passado, e isso é feito por meio do lembrar, ato 

deliberado ou não, que constrói uma identidade étnica individual ou no grupo 

(GIRAUDO, 1997). Ele reforça: “As comunidades, como os indivíduos, devem sua 



 

identidade coletiva a uma série de ritualizações mais ou menos conscientes da 

memória” (GIRAUDO, 1997, p. 12).  

Na sequência, o autor faz uma comparação entre a literatura, que se quer 

étnica, e as características da literatura oral, típica do folclore. Para ele, é preciso 

entender que a literatura escrita por mulheres negras mantém viva a tradição oral 

do folclore, em seus motivos, como costura, dança e música, religião, comida, etc. 

Defende a visão de que a arte é produto da língua e esta nasce da memória 

(GIRAUDO, 1997). Seu terceiro passo é sustentar que a literatura “étnica” é um 

exemplo de pó-éticada memória, termo cunhado por ele próprio: “Toda poética 

pressupõe uma ética: uma ética somente pode existir por meio de uma poética. 

Uma po-ética, por consequente, é a própria cultura autoencenada”(GIRAUDO, 

1997, p. 32).  

Giraudo (1997) compreende que a po-éticada memóriaprivilegia os estudos 

de uma literatura de minoria ou “étnica”. Há uma conexão entre a maneira como 

uma comunidade “étnica” é constituída e como se autoanalisa, revela-se e se 

refaz, acreditando que na atualidade “a literatura afro-americana é […] um espaço 

de (re)construção de um eu afro-americano” (GIRAUDO, 1997, p. 45). Propõe, 

deste modo, que os escritores americanos negros, incluso Morrison, representem 

em trechos de seus textos suas responsabilidades de escritores. Em uma época 

os escritos de autoria de negros eram apenas relatos escritos por ex-escravizados 

para os abolicionistas.  

Una análise semelhante foi localizada na dissertação de Soraya do Lago 

Albuquerque, intitulada “O patchwork literário de Paulina Chiziane e Toni 

Morrison: um estudo comparativo entre Belovedem Niketche: Uma história de 

poligamia e Beloved” (2014), e situada no âmbito da Literatura Comparada e dos 

estudos Pós-coloniais. Em suas conclusões, afirma que por meio das memórias 

se diminui a vitimização das mulheres, conferindo-lhes voz ativa e liberdade 

quando essas memórias são finalmente resolvidas e quando o contexto social se 

modifica (ALBUQUERQUE, 2014). Isso é ao mesmo tempo emponderamento e 

autonomia de mulheres, e nesse aspecto sua análise se diferencia de Giraudo 

(1997). Contudo, aproxima-se, ao perceber que traços de oralidade tangem o 

tema de resgate das raízes culturais e simbólicas.  



 

Isabel Speggiorin Devicenzi, em sua dissertação The Underground 

Railroad, de Colson Whitehead: metaficção, história e política na discussão pós-

moderna (2019), não analisa Toni Morrison em si, porém, utiliza o romance 

Amada como exemplo de uma post modern slave narrative. Devicenzi (2019) 

compara as slave narratives, neo-slave narratives e postmodern slave 

narratives19, e afirma que em relação ao romance há um desconforto e uma 

angústia que são utilizados, por sua vez, como recurso de ação das engranagens 

sociais que preservam a memória histórica (DEVICENZI, 2019, p. 87). 

Em um ponto mais aprofundado de sua análise, Giraudo (1997) aponta as 

participações de diversas autoras americanas negras no herstory (uma mulher 

narrando a sua própria história), ou literatura especificamente feminina dentro da 

tradição negro-americana: “[…] Toni Morrison, Alice Walker, e Gloria Naylor 

recusam a alienação e a conformidade oreo, de classe média: elas retornam às 

mães em busca de si mesmas, de seu eu verdadeiro” (GIRAUDO, 1997, p. 60) 

(Destaque do autor). Desse modo, as escritoras constroem uma matrilinearidade, 

sem disputas entre si, e criam laços de continuidade da história de suas mães 

para as gerações futuras. Giraudo (1997) propõe três termos em sua análise da 

po-ética da memória em Toni Morrison, divididos em três seções: “memória-

temática”; “memória-motivação”; e “memória-composição”. Ao resumir suas 

ideias, constata-se: 

 

Além da tematizaçãomaisampla da memória [memória-temática] 
[…], e da incorporação de motivostomados da experiência cultural 
das mulheres afro-americanasaotecido do romance [memória-
motivação], Toni Morrison lançamãoemBeloved de umapo-ética 
da memória no sentido de que empregatodo um conjunto de 
técnicasnarrativas que por um ladosãodeterminados por 
suaescolha de temas e motivos e por outro determinam o padrão 
de composição da obra memória-composição]. (Grifos nossos) 
(GIRAUDO, 1997, p. 119). 

 

Na primeira seção, Giraudo (1997) promove a verificação de como a 

memória conduz os temas em Amada, pois é por meio da revelação das 

memórias que o todo da história é alcançado. Ao retornar ao passado de 

escravizados, os personagens Sethe e Paul D obtêm permissão interna de viver o 

                                            
19 Narrativas de escravizados, Nova-narrativa de escravizados, Narrativa pós-moderna de 
escravizados. [Nossa tradução]. 



 

presente e seguir com suas vidas, para poderem construir um futuro. Denver, 

entendida como escrava do passado de sua mãe, também se liberta ao sair de 

casa, e a personagem Amada torna-se uma personificação da memória, o 

passado doloroso que sempre retorna e encerra a dor dos demais personagens. 

 A segunda seção de análise de Giraudo explana como estão incorporadas 

ao texto as tradições e as práticas da cultura negro-americana:  

 

Mas Beloved não é apenas um romance da memória no sentido 
em que torna possível uma reflexão necessária sobre a memória, 
uma discussão, que não deve ser adiada, sobre o passado e o 
presente da população negra nos Estados Unidos, sobre as 
possibilidades de se criar um novo padrão de vida para essa 
população por meio do resgate da tradição afro-americana […] 
(GIRAUDO, 1997, p. 104). 

 

Giraudo (1997), portanto, acredita ser por meio da dinâmica da memória, 

do canto e da dança, além da confecção de roupas e da colcha de retalhos, da 

culinária, da cura, os temas como as partes indissociáveis da narrativa 

memorialista morrisoniana: 

 

Mai que uma busca nessa tradição, o romance de Toni Morrison 
incorpora a memória em sua própria poética, ou seja, em sua 
própria estratégia de representação e composição; […] o modo 
como o romance está escrito também é determinado pela 
incorporação, ao tecido narrativo, de vários elementos da 
experiência cultural afro-americana, bem como da própria 
dinâmica da memória enquanto padrão dominante de composição 
(GIRAUDO, 1997, p. 104). 

 

Na terceira seção, Giraudo propõe a respeito de Morrison: “Sua poética, de 

fato, é um exemplo do que venho chamando de po-ética da memória, na medida 

em que se origina na consciência da própria natureza da escrita e da dinâmica da 

memória” (GIRAUDO, 1997, p. 119).  

Analisa, também, a polifonia de memórias individuais (das personagens) e 

de um narrador não identificado na narrativa, cujo movimentar-se no texto leva a 

história ora para frente no tempo, ora para trás, não revelando tudo e nem de uma 

vez só.   

O monólogo interior também se faz presente em boa parte da condução da 

história. Como referência à oralidade, o autor aponta o uso de repetições, hiatos, 



 

trata personagens por “fórmulas agregativas”, como chamar Amada de o bebê 

“que já engatinhava”, além da preferência pelo uso de frases coordenadas e não 

subordinadas, que auxiliam na construção de um texto que mimetiza o texto oral 

folclórico (GIRAUDO, 1997). O efeito obtido, segundo Giraudo (1997), é que 

Morrison oferece ao leitor um retrato multidimensional das personagens: “todas 

são seres inteiros, complexos e contraditórios, cada uma em si mesma uma 

síntese de múltipla determinação” (GIRAUDO, 1997, p. 122). A proposta de 

Giraudo pode aparentar ser complexa, a princípio, transitando por tema, 

composição e motivação para analisar social e literariedade em Beloved. 

Ívens M. Silva e Rosani K. Umbach publicaram em artigo intitulado 

Memórias da repressão: uma leitura de Amada de Toni Morrison (2013), pela 

Revista Eletrônica Literatura e Autoritarismo20, a análise do romance Amada, a 

relação entre literatura e memória, escravidão e segregação. Os autores 

entendem o texto do romance como pós-moderno, pois afirmam que há uma 

correlação entre áreas diversas. Os pesquisadores defendem que o objetivo 

principal é, por meio do ambiente ficcional, trazer em frente ao leitor o passado de 

minorias sociais, provocando um ato de reflexão. Além de expor como são 

tratadas com um silenciamento que traz sofrimento a essas minorias, seja por 

meio do uso abusivo do poder para as formas de dominação dos grupos menores 

pelos maiores, o propósito desse ato seria causar sofrimento e evitar o 

esquecimento das experiências, da cultura e história das minorias. Segundo eles, 

é necessário compreender os efeitos que a memória incita no texto. Aplicam três 

conceitos de memória: subterrânea, traumática e coletiva. 

Silva e Umbach (2013) preocupam-seem evitar o esquecimento de traumas 

nacionais marcados por extrema repressão que causaram cicatrizes – memórias 

subterrâneas (SILVA; UMBACH, 2013). Acreditam que tais questões precisam ser 

relidas e assim alcançar o objetivo de revisar a memória nacional que nem 

sempre coincide com a memória coletiva dessas minorias. Defendem que 

“memória coletiva seria composta pelas lembranças que cada indivíduo 

pertencente a um dado grupo social possui, e que essas não ocorrem 

isoladamente da vida social” (SILVA; UMBACH, 2013, p. 68). E por último, 

abordam a  memória traumática, que lhes serve para referenciar amaneira com 

                                            
20 Revista pertencente à UFSM – RS. 



 

que os personagens que sofrem um trauma lidam com o ato de relembrar (SILVA; 

UMBACH, 2013). 

Liliane de Paula Munhoz (2017), em sua tese A trilogia morrisoniana: 

metaficção historiográfica e realismo fantástico à luz de uma perspectiva 

feminina”, analisa Amada sob o olhar do realismo fantástico e do Pós-

modernismo. Munhoz identificaum tema em comum, o amor, a trilogia proposta 

por Morrison nos romances Amada (1987), Jazz (1992) e Paraíso (1997), 

lançados em sequência. Além de os três terem sido inspirados em reportagens de 

jornais à época da editoração do livro The Black Book (1974).  

Amada, como já mencionado, é inspirado em Margaret Garner; Jazz, em 

um episódio em que um homem assassinou sua amante, ambos negros; e, por 

fim, Paraíso, em uma situação de migração dos negros em grupos, querendo fixar 

raízes em alguma comunidade onde já residiam outros negros. Segundo Munhoz 

(2017), tendo todos os três livros sido inspirados em fatos verdadeiros, essa é a 

justificativa para que se possa analisá-los do ponto de vista do romance pós-

moderno e mais especificamente da metaficção historiográfica: 

 

E nessa perspectiva que se explica a análise do romance Amada 
sob a ótica da metaficção historiográfica, pois a autora utiliza-se 
de uma personagem com existência comprovável para reelaborar 
sua história e lançar um novo olhar, uma nova verdade, pelo viés 
da ironia. Na história de Toni Morrison, detêm a voz os indivíduos 
que estiveram fora do centro de poder, numa multiplicidade de 
pontos de vista (MUNHOZ, 2017, p. 41). 

 

A multiplicidade de pontos de vistas a que Munhoz (2017) se refere liga-se 

a uma segunda parte de seu estudo, ainda que não relevante à proposta 

interpretativa da presente dissertação, que é a ironia. A pesquisadora propõe 

como localizar a ironia presente no texto, de como o autor exige do leitor toda 

uma intimidade com o texto. Para tanto, deve haver a compreensão literal e, não 

sendo essa suficiente, pois não se assemelha as suas, às próprias convicções do 

leitor, em segunda leitura deve-se descartá-la (a literal) para rejeitar o que leu. E, 

experimentando outras interpretações, em um ato íntimo de desconfiar do autor, 

por fim, conhecendo as crenças do autor, realizar uma leitura em que percebe a 

rejeição pelo autor de sua própria escrita. A isto seria encontrar a ironia no texto, 



 

uma forma de autor implícito, criativo e responsável pelas escolhas no todo da 

narrativa (MUNHOZ, 2017).  E afirma:  

 

Toni Morrison, no entrelaçamento de ficção e história, nos 
presenteia com uma curiosa tessitura, nos conduzindo a uma 
releitura do afro-americano a partir do viés da ironia. Por um lado, 
ela (re)ficcionaliza as personagens históricas; por outro, ela 
ficcionaliza a vida interior dessas personagens (MUNHOZ, 2017, 
p. 68). 

 

Munhoz continua dando maior ênfase à verdade como construto linguístico 

do feminismo. Uma vez que considera a tessitura do romance enquanto retratos 

da subjetividade da mulher negra dentro do recorte temporal entre a Pós-

Emancipação dos escravizados nos anos de 1860 e o Pós-Guerra Civil 

Americana em torno de 1870. Esse retrato mostra mulheres silenciadas por serem 

negras e muitas vezes pela pobreza, ou seja, pelo gênero, etnia e condição social 

(MUNHOZ, 2017). 

A tese de Munhoz afirma que “a voz feminina, nos romances em estudo, 

constitui-se na pluralidade de vozes e consciências em uma intricada cadeia de 

polifonia [segundo Bakhtin] e intertextualidade” (MUNHOZ, 2017, p. 13)  

Essa é uma característica importante também para Giraudo (1997), que 

determinou a análise da narrativa polifônica como “memória-composição”, pois 

encara a polifonia bakhtniana como escolha da autora em dar várias versões dos 

mesmos eventos que não podem ser contextualizados por si sós, mas em relação 

aos acontecimentos das outras personagens (GIRAUDO, 1997).  

Munhoz (2017) busca tratar essa forma de intertextualidade como uma 

escolha da autora por abordar que não há uma forma única de feminismo sem 

feminismos, como não existe uma caracterização única de mulher, mas há 

mulheres. Toni Morrison fala dessa característica em Amada: 

 

Eu nunca descrevo muito as minhas personagens. Meu texto 
espera, demanda a leitura participativa, e é isso que eu acho que 
a literatura deve fazer. Não se trata só de contar uma estória; 
trata-se de envolver o leitor. O leitor supre mesmo um pouco da 
cor, um pouco do som. Minha linguagem tem de terfuros e 
espaços por que possa entrar o leitor (MORRISON apud TATE, 
1983, p. 25). 

 



 

Mais do que comparar os textos acadêmicos acima, a justificativa encontra-

se em meio de tantas entrevistas dadas por Morrison que, ao assumir essa 

postura de curadora de sua própria obra, revela muito do seu processo de 

criação. Para Morrison, está claro que a força de uma Literatura Negra não 

precisa da invasão da crítica ou técnicas estéticas de brancos. Nas duas 

primeiras frases, deixa claro que conta com a interação do leitor para se assumir 

como autor implícito na narrativa, mesmo que nesse fragmentonão revele nada do 

seu conhecimento e intenções temáticas. Do mesmo modo, a melhor explicação 

quem fornece é a própria autora, quando afirma: 

 

Seja o risco confrontar o leitor com o que deve ser imediatamente 
incompreensível em uma frase autoritária, declarativa e simples, e 
deixá-lo ou a ela inquieto, eu escolho fazê-lo. Porque a abertura 
in-media-resa que eu estou tão comprometida é aqui 
excessivamente exigente. Ela é abrupta e deveria ser assim 
mesmo. Nenhum informante nativo aqui. O leitor é arrebatado, 
arrancado, jogado em um ambiente estrangeiro, e eu quero que 
isso seja o primeiro golpe da experiência dividida que pode ser 
possível entre o leitor e a população do romance. Arrebatado 
assim como os escravizados foram de um lado para o outro, de 
um lugar qualquer a outro, sem preparação e sem defesa21 
(MORRISON, 2020, p. 160-161) (Traduçãonossa). 

 

Outro aspecto que rende muitas discussões acadêmicas é o realismo 

mágico ou fantástico dentro do qual a narrativa se desenvolve, aos temas a que 

se relaciona dentro do texto; a compreensão de como essa construção está 

configurada em um ambiente em que as lendas africanas resgatadas pela avó 

Baby Suggs constroem ou respaldam o realismo mágico; a moça encontrada na 

varanda da casa 124, na Bluestone Road, é um ser humano qualquer se 

aproveitando ou se é de fato o fantasma reencarnado da filha Amada que sempre 

rondou a casa. Informações que foram absorvidas, analisadas e debatidas pelas 

dissertações e teses acadêmicas localizadas, datando de 1993 a 2017.  

                                            
21 Whatever the risk of confronting the reader with what must be immediately incomprehensible in 
that simple, declarative, authoritative sentence, the risk of unsettlinghimorher, I determined to take 
it. Because the in-media-res opening that I am so committed to is here excessively demanding. It 
isabrupt, and should pear so. No native informant here. The reader is snatched, yanked, thrown 
into an environment completely foreign, and I want it as the first stroke of the shared experience 
that might be possible between the reader and the novel’s population. Snatched just as the slaves 
were from one place to another, from any place to another, without preparation and without 
defense (Morrison, 1988). Disponível em: <https://tannerlectures.utah. Edu/_documents/a-to-z/m/ 
morrison90.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2020. 



 

Retomando Munhoz (2017), a escolha da autora pelo fantástico reúne a 

forma e o conteúdo para provocar no leitor uma inquietude. Continua afirmando 

que a escolha é também típica da inverossimilhança e das crueldades sofridas 

pelos escravizadoscom a realidade dos moradores da casa 124, da Bluestone 

Road, sendo Baby Suggs e Sethe sobreviventes da escravidão. E os filhos de 

Sethe, Howard, Buglar e Denver são sobreviventes de sua experiência surreal 

com sua mãe, que quase os vitimou (MUNHOZ, 2017). 

Trata-se de temas abordados em artigos que geralmente remetem à 

memória, à identidade, à cultura e, em especial, à questão histórica, que desejam 

que a presença do negro nos Estados Unidos seja reescrita por meio do realismo 

mágico e das lendas africanas. Observa-se que dentre as produções estrangeiras 

e as nacionais não há muita diferença entre as linhas de pesquisa. Nas principais 

observadas, há o pós-colonialismo, a diáspora, o novo historicismo, os estudos de 

mulheres, a crítica psicanalítica, os estudos de tradução e linguística, bem como 

os estudos memorialistas dos demais romances da autora em alguma 

perspectiva.  Toni Morrison é, talvez, a mais importante escritora negra de língua 

inglesa deste século, por apresentar uma relação diferenciada com o “Cânone 

Ocidental”.  

De forma geral, os artigos e ensaios que abordam características 

simbólicas dentro de Amada, tais como as vestimentas, analisam apontamentos 

históricos e sociais (calçados e chapéus, mais especificamente). As cores 

definitivamente são de valor incondicional para análises psicológicas e não menos 

as descrições da natureza circundante da casa em que residem os personagens 

principais de Amada – a casa 124, da Bluestone Road.  

À parte, há as análises das variantes linguísticas tanto no romance Amada, 

bem como nos demais, as quais tendem para o viés linguístico e se preocupam 

com a língua como forma de autoafirmação para a comunidade negra, sem a 

influência da cultura dominante, e permitindo verificar questões éticas de 

representações autorais, de sua escrita e de suas relações afroculturais (SILVA, 

2017). O Sul dos Estados Unidos, tido como “verdadeiro”, era, até a publicação do 

romance Amada, uma “metáfora” do que os brancos contavam nos livros 

didáticos.  

 



 

 

1.2 Toni Morrison: a visionária 

 

Ao exercer sua segunda vocação, que foi seu trabalho como editora 

contratada pela editora Random House, de Nova Iorque, aproximadamente de 

1964 a 1983, Toni Morrison promoveu outros negros, dentre escritores, 

pesquisadores e personalidades públicas, tais como Henry Dumas, Toni Cade 

Bambara, Maya Angelou e Gayl Jones. Ajudou a criar e a tornar popular uma 

literatura negra, se não inexistente, até então inexpressiva pela falta de incentivo 

editorial. 

Tornou conhecidas as biografias de outras personalidades que tiveram 

suas vidas destacadas dentro da história norte-americana, mas sem a visibilidade 

e a compreensão que ela achava que mereciam. Dentre as quais estão a do 

lutador de boxe e medalhista olímpico Mohamed Ali. E de Angela Davis, que, ao 

sair da prisão, foi convidada por Morrison para escrever sua jovem biografia e dar 

sua versão dos fatos do seu ativismo pelos direitos dos estadunidenses negros 

nos presídios (ROYNON, 2013). Além disso, também publicou trabalhos 

acadêmicos originais (MORRISON, 2011). 

O livro que sempre é mencionado e que foi editado por Morrison e 

Middleton A. Harris é The Black Book, cuja primeira publicação saiu em 1974. 

Este livro contém inúmeras informações da trajetória dos estadunidenses negros 

durante quase trezentos anos nos Estados Unidos. Conta com recortes de jornais 

de leilões de escravizados do século XIX, panfletagem dos mercadores de 

escravizados na África do século XVII, fotografias dos livros dos mortos, cartazes 

de recompensa por escravizados fugitivos, pedaços de papel com letras de 

canções de trabalho do século XX ou cânticos de liberdades. Harris e outros 

ávidos colecionadores de artigos da cultura e do povo negro contribuíram para 

esse relevante projeto de resgate das informações sem visibilidade suficiente da 

luta do povo negro pela liberdade. Segundo Morrison, para o jornal The New York 

Times, na coluna Rediscovering Black History, em 1974, sob o título It is like 

growing up Black one more time22, a respeito do projeto do livro: 

 

                                            
22 “É como crescer negra mais uma vez”. [Nossa tradução]. 



 

Um amigo me apresentou a Middleton (Spike) Harris [um 
funcionário municipal aposentado], que se tornou autor chefe do 
projeto. A coleção dele de memorabilia negra é extensa e sua 
paixão pelo assunto tão intense quanto é minuciosa… Seu amigo 
Morris Levitt, um professor aposentado de escola pública e 
entusiasta de esportes negro amadores se juntou a Harris no 
projeto. E também Roger Furman, um ator e diretor do Teatro de 
Repertório da Nova Herança negra de Nova Iorque. Finalmente, 
Ernest Smith [um colecionador de memorabilia negra desde os 14 
anos] também se juntou… Todos esses homens têm uma coisa 
em comum: um amor intenso pela expressão negra e um 
entusiasmo totalmente livre de carreirismo acadêmico. 
Eu não tenho certeza o que o projeto significou para os autores, 
mas, para mim era como crescer negra mais uma vez. Conforme 
eu trabalhava com aqueles homens para selecionar e focar o 
material, cada emoção que havia me engolido ou enquanto negra 
neste país se repetiu (MORRISON, 1974, p. 1) (Nossa 
tradução)23. 

 

Essa descrição nos proporciona o quanto de sua filosofia está presente em 

seu trabalho editorial, a ideia original, a reunião de membros da comunidade, o 

conhecimento que vem da herança familiar, da dedicação pessoal pela história de 

uma etnia. Um trabalho feito com amor aos detalhes para resgate histórico visual 

do africanismo-americano. 

Seu trabalho editorial se encerra, por assim dizer, com o começo do 

processo de escrita de seu quinto romance, Amada:  

 

Em 1983, perdi meu emprego – ou saí dele. Uma coisa, outra, ou 
as duas. De qualquer forma, eu já estava trabalhando meio 
periodo fazia algum tempo, ia à editor uma vez por semana para  
a sessão de correspondência-telefonemas-reuniões que eram 
parte do trabalho; editava os manuscritos em casa (MORRISON, 
2011, p. 11). 

 

                                            
23 A friend introduced me to Middleton (Spike) Harris [a retired city employee], who became the 
chief author of the project. His collection of black memorabilia is extensive and his passion for the 
subject as intense as it is thorough… His friend Morris Levitt, a retired public-school teacher and 
amateur black sports enthusiast, joined Harris on the project. So did Roger Furman, an actor and 
director of New York's black New Heritage Repertory Theater. 
Finally, Ernest Smith [a collector of black memorabilia since he was 14] also joined... All of these 
men have one thing in common: an intense love for black expression and a zest wholly free of 
academic careerism  
I am not sure what the project meant to the authors, but for me it was like growing up black one 
more time. As I worked with those men to select and focus the material, every emotion that had 
engulfed or buoyed me as black in this country was repeated. (Morrison, 1974). Fonte:< 
https://www.nytimes. Com/1974/08/11/archives/rediscovering-black-history-it-is-like-growing-up-
black-one-more. Html. Acessoem: 20 ago. 2019. 



 

Para Morrison, à época, os livros editados por ela, apesar de espetaculares 

e de autores talentosos, não rendiam em vendas tanto quanto se esperava. 

Convenceu-se de que era hora de receber os royalties de seus próprios livros, de 

sua escrita somente. 

Foram cerca de dezoito anos de grandes realizações como editora-chefe, 

cuja frase mais marcante foi: “E quando achava que um livro precisava ser feito, 

procurava um autor para escrevê-lo” (MORRISON, 2011, p. 12). Essa frase tão 

repetida por ela e por seus críticos literários aponta para o fio do novelo que foi a 

filosofia de sua carreira: uma literatura negra. 

 

 

1.3 Toni Morrison: a escrita como ofício 

 

No prefácio à edição de 2011 de Amada, no Brasil, tradução de José 

Rubens Siqueira, escrito pela própria Toni Morrison, novamente o seu cuidado 

com seu processo de escrita: 

 

A Margaret Garner histórica era fascinante, mas, para um 
romancista, era limitadora. Muito pouco espaço imaginativo para o 
que eu queria. Então eu inventaria seus pensamentos, prenderia 
esses pensamentos a um subtexto que fosse historicamente 
verdadeiro em essência, mas não estritamente factual, a fim de 
relacionar sua história com questões contemporâneas sobre a 
liberdade, a responsabilidade e o “lugar” da mulher (MORRISON, 
2011, p. 14). 

 

Nesse momento, Morrison declarava que estava pronta para viver somente 

de sua escrita, e sem saber ao certo se fora demitida ou se tinha se demitido da 

editora. Dias depois, em casa, refletindo acerca dessa liberdade que a escolha lhe 

proporcionou, afirma sentir o coração a palpitar, e que lhe segue a percepção do 

pânico. Relaciona a liberdade tanto almejada às consequências de ser livre 

(MORRISON, 2011). Surge dessa “epifania” parte da inspiração para a criação de 

seu quinto romance, a uma criança, cujo nome é Amada (Beloved), e que não 

teve nem vez e nem voz. Foi calada pela mãe, Sethe, ao ser por ela assassinada. 

 

Ela caminhou até a água, subiupelaspedras e encostou-se no 
gazeio. Lindo chapéu. 



 

Então ela estava ali desde o começo e, a não ser eu, todo mundo 
(os personagens) sabia – uma frase que depois se tornou “As 
mulheres da casa sabiam”. A figura mais central da história teria 
de ser ela, a assassinada, não a assassina, aquela que perdeu 
tudo e não tivera nenhuma opção em nada (MORRISON, 2011, p. 
15). 

 

Toda a tragédia foi inspirada na vida real da escrava fugitiva Margaret 

Garner. Em um ato de desespero, diriam uns, ou loucura, diriam outros, 

assassinou uma filha para que não voltasse às mãos do feitor e para a 

escravidão. Essa ação diz respeito à liberdade da mulher contrariamente à 

exploração da sua humanidade, cidadania e maternidade. Uma vez que o ato do 

infanticídio cometido por Sethe funciona esteticamente no romance como os 

desfechos de tragédias gregas, cujo comprimento do destino irá acontecer, 

independentemente de atenuantes das circunstâncias. Ou seja, os fatos se 

desencadeiam para um final dramático e quase sempre injusto. Toda uma série 

de eventos de maus-tratos levam uma mãe a preferir a morte de seus filhos a 

devolvê-los a um regime de dor e reificação do ser humano.  

E por outro lado, diz respeito à influência de Virginia Woolf e sua obra. 

Ponderando que em seus anos de mestrado na Universidade de Cornell 

aprofundou seus estudos em Virginia Woolf e William Faulkner, a quem hoje é 

comparada por críticos, pelo estilo de escrita e por descrever a comunidade negra 

tão bem quanto Faulkner. O fluxo de consciência presente em Woolf, que realizou 

com maestria a técnica como forma de expressão dos pensamentos de suas 

personagens, característica inegável em Amada (1987).  

Heloísa do Nascimento, em tese intitulada Com quantos retalhos se faz um 

quilt? Costurando a narrativa, versando a respeito do pós-colonialismo, e cujos 

temas são racismo, africanidade e identidade, afirma que a atitude de Sethe 

reflete a condição marginal das mulheres castigadas e terrivelmente humilhadas.  

A consequência é a canalização de um tipo de loucura, em que ao tentar impedir 

os filhos de voltarem para a escravidão era equivalente a matá-los, criando os 

binômios morte/vida e escravidão/liberdade (NASCIMENTO, 2008).  

Danielle de Luna e Silva cita Okonkwo (2008), em sua tese Maternagens 

na diáspora amefricana, resistência e liminaridade em Amada, Compaixão e Um 

Defeito de Cor. Adiáspora, as narrativas contemporâneas de escravizados e o ato 



 

de maternagem como resistência à reificação do escravizado. E afirma que a 

personagem Amada é, dentro do folclore africano, de origem igbo, um ser 

chamado ogbanje, espírito que segue, dentro da mesma família, um ciclo de 

morte e renascimento, personificando, segundo ela, “o próprio trauma da 

separação entre mães e filhas, entre africanos escravizados e sua terra natal” 

(SILVA, 2017, p. 149).  

Essa tese seguiu-se à sua dissertação, intitulada Representação de etnia e 

gênero em Amada, de Toni Morrison e Ninguém para me acompanhar, de Nadine 

Gordimer (2007), em que compara duas escritoras, uma estadunidense negra e 

outra sul-aficana branca, do final do século XX. A autora foca as similaridades e 

diferenças nas relações de gênero e etnia, além de aspectos como diáspora e 

pós-colonialismo.  

Wellington Neves Vieira, em sua dissertação A relação espaço e 

biodiversidade segundo a visão das comunidades negras dos EUA em ‘Amada’ 

de Toni Morrison (2014), delineada pela Ecocrítica e a Crítica Cultural, investiga: 

“a relação dos personagens com os espaços opressivos e a tentativa de fuga 

desses espaços para  encontrar os lugares de resistências raciais no romance em 

questão” (VIEIRA, 2014, p.5).   

Vieira (2014) escolheu observar as relações das personagens com a 

biodiversidade dos espaços frequentados por elas, fazendo uma Ecocrítica como 

prática da Crítica Cultural. Mas também observa esse fio condutor do trabalho de 

Morrison, a proposta filosófica em desenvolver um trabalho voltado à valorização 

e construção identitária do norte-americano negro por meio de sua 

ancestralidade, ao se identificar com histórias de negros para negros. 

Vieira afirma a respeitoda escrita de Morrison: 

 

A escritora sonda, de modo bastante criativo, o dilema da 
negritude americana que batalha para alcançar a prosperidade e 
independência racial sem romper os laços da ancestralidade 
responsáveis por sustentar a identidade dos afroamericanos. É o 
modo de mostrar força, resistência e capacidade política racial 
para atender às necessidades culturais dos negros norte-
americanos (VIEIRA, 2014, p. 56). 

 

Dessa forma, segundo Vieira (2014), Morrison mostra que a alteridade do 

negro se faz com o local de resistência da negritude. Ao escapar da “Doce lar”, 



 

Sethe encontra na cidadezinha de Cincinnati um ambiente de liberdade, em que 

poderia ser mãe e uma mulher livre. O recorte trazido nesta fortuna crítica 

constatou que o tema da maternidade é amplamente estudado é no romance 

Amada. 

 

 

1.4 A vida e a produção acadêmica de Toni Morrison 

 

 

“Em um ambiente acadêmico, aberto e exigente, eu tenho avançado com 
esse estudo e testado ideias com alunos extraordinários” 24 

(Toni Morrison) 
 

 

A terceira parte da vida de Toni Morrison a ser comentada é a de sua 

carreira como professora universitária. Sua vida acadêmica precede a de 

escritora. Enquanto estudante na Universidade Howard, de 1949 a 1953, Morrison 

sentia-se deslocada, pois sentia que a faculdade era elitista e preconceituosa. 

Segundo Morrison, apesar de ser reconhecida por ser universidade “de negros 

para negros”, sentia que Howard classificava os alunos pela tonalidade da pele, 

mais clara ou mais escura e, devido a isso, favorecia aqueles de pele mais clara. 

(ROYNON, 2013). Ao propor um artigo dos personagens negros em 

Shakespeare, iniciou uma polêmica entre os membros docentes (ROYNON, 

2013). Morrison, no entanto, pôde estudar com renomados pesquisadores dos 

temas africanos. Pôde também conhecer o Sul, de onde seus avós migraram 

anos antes, por meio de uma excursão com uma companhia de teatro da 

universidade.  

Mestre aos vinte e quatro anos de idade, Morrison assumiu uma posição 

como professora em Howard, coincidentemente com os primeiros anos das 

manifestações pelos direitos civis. Sabe-se que Morrison nunca foi engajada em 

movimentos oficiais e manifestações, contudo, sempre soube se posicionar a 

respeito deles. Seu engajamento seria desenvolver uma Literatura Negra. 

                                            
24 In an academic environment, open and demanding, I have been able to advance this inquiry 
and test ideas with exceptional students. [Nossa tradução]. Fonte: MORRISON, T. Playing in the 
dark: whitness in the Literary Imagination. 1992. p. 13. 



 

Justamente durante o período em que lecionava em Howard, entrou para o grupo 

de produção literária, escrevendo um conto que levou mais tarde ao seu primeiro 

livro, O Olho mais azul (1970), previamente mencionado. 

De acordo com Jan Furman, no livro Toni Morrison’s fiction25 (2014), 

Morrison também lecionou meio-período em Yale, Purchase, Rutgers, e na 

faculdade de Bard. Em 1984, foi nomeada para a Cadeira de Humanidades do 

professor Albert Schweitzer, da Universidade Albany.  Encerrou sua carreira em 

Princenton, ocupando a Cadeira de Humanidades do professor Robert F. Goheen, 

de 1989 a 2006 (FURMAN, 2014).  

Dentre os vários livros de crítica e teoria literária de Morrison, destacam-se: 

Playing in the dark: whiteness and the Literary Imagination (1992), Race‑ing 

Justice, En‑gendering Power: Essays on Anita Hill, Clarence... (1992), Birth of a 

Nation'hood: Gaze, Script, and Spectacle in the O. J. Simpson Case (1997), 

Remember: The Journey to School Integration (2004). Após a aposentadoria 

como professora acadêmica, lançou What Moves at the Margin: Selected Non 

fiction (2008), The Origin of Others (2017), The Source of self-regard (2019) e 

Mouth full of blood (2019), todos os títulos não traduzidos para o português. 

A respeito da produção acadêmica de Morrison, a mais importante e mais 

citada pelos pesquisadores brasileiros que a referenciam como aporte teórico de 

suas análises literárias está Playing in the dark: whiteness and the Literary 

Imagination26 (1992). A publicação é composta por ensaios de crítica literária do 

imaginário branco no Cânone estadunidense, fruto das palestras Massey27, em 

Harvard, em 1990, cujo objetivo é lidar com a invisibilidade do negro na Literatura 

em seu país. A característica principal, portanto, é a vontade de modificar as 

noções convencionais canônicas literárias do imaginário branco da literatura 

estadunidense. Neste capítulo, justifica-se que a trajetória literária e a acadêmica 

da autora não correm separadas.  

Estudo semelhante está delineado na dissertação de mestrado de Cleideni 

Alves do Nascimento, Toni Morrison e Carolina Maria de Jesus: dois timbres 

                                            
25 “A ficção de Toni Morrison”. [Nossa tradução]. 
26 “Jogando no escuro: “brancura” e aImaginaçãoLiterária”. [Nossa tradução]. 
27 Série de palestras abertas ao public em geral sobre a História da Civilização Americana 
ofertadas a cada um ou dois anos na Universidade de Harvard, EUA, desde 1984. Recebem o 
nome do apoiador e doador de fundos William E. Massey. [Nota explicativa]. 



 

marcantes da voz autoral feminina (2012), cujos temas são voz autoral e 

identidade. Morrison e Carolina Maria de Jesus têm em comum a negritude, a 

criação às margens da sociedade, e terem vivido infâncias muito pobres, e esse 

background teria sido responsável para que elas tenham se destacado pela 

autenticidade e engajamento em questões sociais. A pesquisadora acredita que a 

literatura teria dado a ambas as escritoras uma percepção de si mesmas e do 

mundo ao seu redor, proporcionando uma vida melhor (NASCIMENTO, 2012). 

A proposta de Munhoz (2017) tem importância considerável a esta 

pesquisa, não somente pelas constribuições inéditas que a pesquisadora propõe, 

analisando Amada (1987), Jazz (1992) e Paradise (1999) enquanto trilogia, mas 

como identificar a ironia em um texto. De certa forma, contribuiu como técnica de 

raciocínio lógico para que o pesquisador opere ao realizar sua metodologia de 

análise. 

O recorte feito da fortuna crítica de Morrison leva aduas conclusões que 

cabem ser discutidas no espaço deste capítulo. Uma delas é de caráter 

quantitativo: a produção acadêmica relaciona-se a autores negros e americanos, 

de todo o continente, quanto a estudos de escritoras mulheres e de literatura 

norte-americana ou de língua inglesa. E a outra, refere-se à constatação de que 

os estudos acadêmicos têm ficado em sua maior parte restritos às dissertações 

de mestrado e teses de doutorado.  

Os resultados da pesquisa da fortuna crítica apontam para uma única 

publicação nacional, resultado de uma dissertação de mestrado. Há oito artigos 

acadêmicos de revistas on-line, dentre os quais apenas um foi selecionado para 

este capítulo, e apenas uma pesquisadora deu continuidade em sua formação em 

que mestrado e doutorado usam como objeto de estudo o romance Amada e Toni 

Morrison. Por não teremsido encontradas nos demais textos acadêmicos 

referências significativas às pesquisas nacionais, à exceção do livro supracitado 

de Giraudo (1997), tal fato leva a crer que a atual dissertação oferece, na reunião 

desses dados, uma contribuição para a pesquisa acadêmica brasileira em Toni 

Morrison e Amada (1987).



 

2 MÉTODO INTERPRETATIVO DE ROBERTO SCHWARZ 

 

 

Em 1997, Roberto Schwarz lançou o livro Duas meninas, em que compara  

a personagem Capitu, de Machado de Assis, a uma autora chamada Helena 

Marley, cujas características ele afirma serem semelhantes à da personagem 

machadiana. Para fins de pesquisa e análise do romance Amada (1987), de Toni 

Morrison, selecionou-se o capítulo inicial A Poesia envenenada de Dom 

Casmurro, como metodologia para uma análise crítica.  Trata-se de uma proposta 

de leitura dialética entre literatura, seus aspectos estéticos e sociais apreendidos 

pelo romance machadiano.  

Nesse capítulo, Schwarz (1997) explana o processo que mudou a maneira 

como esse romance machadiano é analisado pelos leitores, após o ano de 1960, 

mais de meio século após a publicação, em 1899. A escolha elucida a proposta 

de leitura de Amada, de modo a, primeiramente, oferecer uma leitura romanesca 

do romance; segundo, propor uma leitura das relações sociais recuperadas pelas 

memórias das personagens, apoiada em informações contidas na fortuna crítica 

da autora e do romance, especialmente no Brasil; e, em terceiro, a realizaçãoda 

leitura a contrapelo ou à contracorrente da recepção vigente para poder 

estabelecer uma nova forma de interpretar o romance de Morrison. 

Dom Casmurro (1899), de Machado de Assis, foi interpretado, de início, 

pelos leitores e pela crítica, como um caso de amor que não deu certo; um 

casamento arrasado pela traição da esposa – Capitolina - com o melhor amigo do 

marido - Escobar; e um filho – Ezequiel - que era visto como fruto dessa traição. 

Como era um homem de grande respeitabilidade na sociedade, interpretava-seda 

fala de Bento Santiago (o Bentinho, o Dom Casmurro), que ele fora manipulado 

desde menino, de forma impiedosa, pelos desejos vis de Capitu, que almejava 

subir na vida ao se casar com um rapaz de posses. Uma vez que a pretendente 

caiu nas graças da sogra, Dona Glória, e pode convencê-la que o casamento dela 

e Bentinho era favorável a todos, a matriarca decidiu não enviar seu único filho ao 

seminário e cumprir uma promessa feita durante o parto. 



 

Citando Alfredo Pujol (1917), ao descrever a sua recepção de Dom 

Casmurro, exemplifica como a personagem Capitu foi recebida à sua época, isto 

é, literalmente, sem discordância com as palavras do narrador, seu marido: 

 

Ela traz o engano e a perfídia nos olhos cheios de sedução e de 
graça. Dissimulada por índole, a insídia é nela, por assim dizer, 
instintiva e talvez inconsciente […] e Bento Santiago vem, a saber, 
que não é seu o filho que presumia do casal. A traição da mulher 
torna-o cético e quase mal (PUJOL apud SCHWARZ, 1997, p. 10-
11).  

 

Tão representativa à época de lançamento de Dom Casmurro (1899), a 

recepção de Pujol é explicada por Schwarz: “[…] A adesão do crítico ao ponto de 

vista a ser questionado não podia ser mais completa”(1997, p. 11), já que, 

contrariamente ao que deveria ter sido uma grande desconfiança, pois a ironia 

machadiana é uma das características de sua escrita mais marcante. Talvez por 

ser essa ironia tão sutil, tenha-se olvidado, por tantos anos, a armadilha ou o 

enigma literário que de fato esse relacionamento eclodiu quando da publicação da 

tese da professora norte-americana Hellen Caldwell, mas não somente isso. 

Em 1960, Helen Caldwell publicou The Brazilian Othelo of Machado de 

Assis, justamente questionando a posição de Bento Santiago em relação à 

Desdêmona, que, segundo o narrador, teve seu justo castigo, ao ser assassinada 

por Otelo, seu esposo. Portanto, para Caldwell, pareciam sem fundamento e 

levadas pelos ciúmes as acusações de Bento Santiago a Capitu. Vindo, então, a 

decifrar a charada literária que Machado de Assis deixara armada aos seus 

leitores (SCHWARZ, 1997). Para Schwarz, Caldwell desvendou o enigma que não 

se sabia estar ali, seguindo as pistas deixadas pelo autor. Estando do lado de fora 

da sociedade brasileira, a pesquisadora pôde perceber o social inserido em Dom 

Casmurro, questionando o paternalismo engessado na narração de Bento 

Santiago.  

John Gledson, crítico inglês, afirma que a leitura de Caldwell foi central 

para o avanço dessa viravolta. Para Gledson, em Dom Casmurro (1899), a 

organização social e a crise da ordem paternalista estão postas na trama de 

modo a condensar “uma problemática social ampla, historicamente específica e, 



 

funcionam como convulsões da sociedade patriarcal em crise” (SCHWARZ, 1997, 

p. 11). 

Schwarz (1997) examina a evolução da recepção literária de Dom 

Casmurro, criando um método de análise literária por meio da teorização dos 

questionamentos levantados por Caldwell em 1960, e quais bases 

fundamentaram os questionamentos dela: 

 

A eventual solução, sem ser propriamente difícil, tem custo alto 
para o espírito conformista, pois deixa mal um dos tipos de elite 
mais queridos da ideologia brasileira. Acaso ou não, só sessenta 
anos depois de publicado e muito reeditado o romance, uma 
professor norte-americana (por ser mulher? por ser estrangeira? 
por ser protestante?) começou a encarar a figura de Bento 
Santiago – o Casmurro – com o necessário pé atrás. É como se 
para o leitor brasileiro as implicações abjetas de certas formas de 
autoridade fossem menos visíveis (SCHWARZ, 1997, p. 9). 

 

Para o pesquisador, somando os pontos de vista de Caldwell em 1960e de 

Gledson em 1984, a recepção em voga hoje estava presente o tempo todo, 

bastava observar as pistas literárias, muitas vezes próprias da habilidade de 

mestre que Machado possuía em aplicar a ironia. Schwarz (1997) provoca ao 

afirmar que estavam lá o tempo todo, as pistas presentes na linguagem, o que 

justificaria a interpretação de ambos os pesquisadores supracitados por Schwarz 

(1997) que, muito provavelmente, por serem estrangeiros, ocuparam um ligar 

previlegiado capaz de determinar pelos fatores sociais e históricos as pistas 

deixadas por Machado de Assis, justificando, desse modoma demora para a 

“bomba” da nova interpretação explodir: 

 

Entretanto, considerando melhor, notará também que as 
indicações foram espalhadas com muita arte pelo próprio 
narrador, o que muda tudo e obriga a inverter o rumo da 
desconfiança. […] surgem o libelo disfarçado contra Capitu e a 
tortuosa autojustificação de Dom Casmurro (Grifos nossos) 
(SCHWARZ, 1997, p. 9-10). 

 

Considerando o fato de que essa leitura foi feita justamente por uma 

mulher, cuja religião difere da religião da maioria dos brasileiros [e], por ser de 

outra nacionalidade muito interessante e passível de debate, Schwarz (1997) 

afirma que se determinaria um sujeito com uma visão diferenciada dos leitores 



 

brasileiros até então. Mais à frente, um crítico inglês de Machado, também 

visitando à fortuna crítica de Machado, considerao romance acerca de Capitu e 

Bentinho como historicamente pontual para aquela sociedade brasileira de então, 

mas que ascende ao contemporâneo e, portanto, do regional para o universal, 

tornando Dom Casmurro (1899) parte integrante do Cânone Universal. 

Questionando como é possível que a nenhum(a) brasileiro(a) tenha 

ocorrido ver de forma diferente a posição do narrador – o Casmurro-, Schwarz 

(1997) quer saber se teria sido possível a um compatriota de Machado ver com 

outros olhos aquilo que está internalizado como “culturalmente aceito”. Os 

questionamentos têm relação com a formação em Ciências Sociais de Schwarz. 

Por influência do crítico literário Antonio Candido, cursou mestrado nos Estados 

Unidos, entrando em contato com Marcuse, Adorno e outros teóricos que 

aplicaram sua visão marxista ou proveniente do marxismo aos estudos literários. 

E Schwarz, por sua vez, aplicou a influência de Adorno e Candido a esse método 

de leitura em três camadas, exemplificando como realizou a leitura de Dom 

Casmurro (1899), para que se possa solucionar, de camada a camada, o enigma 

literário, e por que não, social e político, que Machado deixara para os leitores 

 

O livro, assim solicita três leituras sucessivas: [1] uma, 
romanesca, onde acompanhamos a formação e decomposição de 
um amor; [2] outra, de ânimo patriarcal e policial, à cata de 
prenúncios e evidências do adultério, dado como indubitável; e [3] 
terceira, efetuada, cujo suspeito e logo réu é o próprio Bento 
Santiago, na sua ânsia de convencer a si e ao leitor da culpa da 
mulher (SCHWARZ, 1997, p. 10). 

 

Essa viravolta, termo usado por Schwarz (1997), é radical, totalmente em 

oposição à inicial interpretação, desde o lançamento do livro, evocando todo tipo 

de notação, quanto à neutralidade do pesquisador estrangeiro frente à estrutura 

social brasileira; o que lhe é familiar nem sempre é fácil de explanar, explorar e 

explicar. 

Em entrevista ao jornal Folha, Schwarz (1997) inicia a conversa com 

Fernando de Barros e Silva falando de Machado e define Dom Casmurro (1899): 

“O estudo sobre Dom Casmurro aponta as forças históricas escondidas na 

equação formal do romance. Esta, além de detetivesca, é sofisticada ao máximo” 

(SCHWARZ, 1997, p. 4). E afirma: 



 

 

A invenção mais complexa e desconcertante de Machado é o 
narrador de seus romances, que, em minha opinião, se deve 
entender como uma personagem entre as demais, com interesses 
particulares, além de pouco estimáveis, no polo oposto da 
compreensão imparcial e confiável que costumamos buscar em 
literatura (SCHWARZ, 1997, p. 4). 

 

Desse modo, o crítico leva a verificar que há uma compreensão imparcial e 

nãoconfiável quando se acredita sem reservas no narrador, pois o Casmurro, 

apesar de ser pouco estimável, acaba oferecendo um disfarce, uma garantia 

moral de que tudo o que diz deve ser aceito sem contestação. O que estaria 

facilitando que duas características estranhas entre si levassem a um 

entendimento parcial dos acontecimentos, é assim explicado por Schwarz (1997): 

 

À primeira vista, Brás Cubas, Dom Casmurro e o Conselheiro 
Aires são modelos culturais a imitar. A mesma coisa para o 
estilista perfeito que tem a palavra no Quincas Borba. Entretanto, 
se entendermos que, além de protótipos de classe dominante, 
eles são objeto da denúncia deliberada, ferina e meticulosa, a 
ficção machadiana dá o salto para o genial (SCHWARZ, 1997, p. 
6-7). 

 

E como no trecho acima, Schwarz (1997) orienta que faltava, aos leitores e 

críticos da época, captar a posição irônica disposta no texto, traço alto da 

genialidade de escritor Machado. Schwarz diz a Silva (1997), em entrevista à  

Folha de São Paulo, que John Gledson observa que Machado criava intrigas que 

possuíssem significação dentro do contexto nacional. As classes sociais a que 

pertencem Bentinho e Capitu são tão bem caracterizadas dentro das estruturas 

da sociedade brasileira de então, cujo caráter era historicamente definido, 

específico ao conflito do casal: 

 

Dito isso, meu trabalho retoma estas conclusões e trata de vê-las 
em termos da dinâmica interna do romance, a qual procure 
caracterizar como problema a um só tempo histórico e estético, 
que trato de interpreter em seu rendimento (SCHWARZ, 1997, p. 
8). 

 



 

E afirma: “[…] o lirismo do Casmurro começa a mostrar aspectos dúbios 

[…] essa viravolta na leitura torna eloquentes as passagens opacas do livro que a 

outra interpretação forçosamente passava por alto” (SCHWARZ, 1997, p. 11-12).  

Elementos observados com novo olhar revelam sintomas cruciais da 

intenção de Bentinho em expor somente a sua percepção dos acontecimentos. 

Seriam esses sintomas os 

 

[…] raciocínios truncados, precisões que se diriam 
supérfluas, interpretações descabidas, formulas anódinas 
com excesso, procedimentos artísticos arbitrários, tudo adquire 
relevo novo, dando um depoimento inesperado sobre o narrador. 
(SCHWARZ, 1997, p. 12) (Grifos nossos). 

 

Por outro lado, tem-se o tom ameno do narrador, que aponta a sua 

duplicidade, cujas publicações se iniciam à época dos romances policiais, bem 

como da Psicanálise. Vindo a complementar a tese de que era preciso olhar para 

o romance com olhar detetivesco, analisando as pistas que de fato lá foram 

colocadas pelo autor. Técnica pela qual se vale Schwarz (1997) em seu método 

de três leituras consecutivas para “obter” dos suspeitos as informações para 

compor a leitura de acordo com termo cunhado pelo pesquisador, à 

contracorrente. 

Essa leitura a contrapelo está intrincada com as características de escrita 

do autor. Comparado ao seu contemporâneo Henry James, em sua inventividade, 

Machado, segundo Schwarz (1997), usava “situações narrativas”, ou “narradores 

postos em situação”. Citando a fábula como exemplo, só se pode ter a 

compreensão total ou completa do significado do texto em questão, ao se levar 

em consideração a parcialidade do fabulista, que ele não isenta de opinião ou 

lugar de autoridade de autor ou narrador onisciente. Passa a ocupar o hall das 

personagens, “como uma delas, com fisionomia individualizada, problemática 

esobretudo inconfessável” (SCHWARZ, 1997, p. 12), ou também o árbitro é parte 

interessada e precisa ser adivinhado como tal. Gledson afirma que nessa 

interpretação: 

 

[…] a conduta capciosa do autor-protagonista não suspende o 
conflito social nem a História, muito pelo contrário. Dramatizado 
no procedimento narrativo, o antagonismo dos interesses vem ao 



 

primeiríssimo plano, onde o seu caráter de relação social conflitiva 
opera na plenitude, objetivamente, ainda que a crítica não o 
costume notar (GLEDSON apud SCHWARZ, 1997, p. 12-13). 

 

Está desenvolvido o esquema: narrador unilateral, que é o eixo da forma 

literária, o que faz de Machado de Assis um romancista inovador em que “toda 

representação comporta um elemento de vontade ou interesse, o dado oculto a 

examinar, o indício da crise da civilização burguesa” (SCHWARZ, 1997, p. 13) 

(Grifos nossos). A partir disso, o esquema se estreita: observa-se que há atitudes 

sociais brasileiras e há a audácia do autor ao colocar em um cidadão acima de 

qualquer suspeita o estereótipo do credor da confiança.  

A revelação da ideologia artística nacional por meio do ineditismo de difícil 

aceitação faz contraponto com a leitura anterior de conformismo, porque é o 

“narrador cheio de credenciais, mas privado de credibilidade” (SCHWARZ, 1997, 

p. 13). Ao mesmo tempo em que a tese de Caldwell quebra certezas até então 

edificadas do refinamento intelectual das elites, e põe a nu a configuração social 

dessa sociedade brasileira burguesa e patriarcalista, e o faz de forma saudosista 

e com um desencantamento (SCHWARZ, 1997). 

Schwarz (1997) propõe em sua leitura em camadas uma leitura de Dom 

Casmurro em que há uma parte do romance dominada por Capitu, que ele diz 

representar o “espírito esclarecido”; e uma segunda parte dominada por Bento 

Santiago, já transformado em casmurro e a quem representaria, então, o oposto, 

o “obscurantismo”. 

Relacionado à primeira parte, a análise aborda a luta de um casal – Capitu 

e Bentinho-, para ficar juntos apesar de diferenças de classe social e econômica, 

uma vez que as famílias de ambos se encontram numa situação de dependente e 

provedor. A família de Capitu sofria discriminação e preconceito até mesmo dos 

funcionários de Dona Glória, mãe de Bentinho. Já Dona Glória, sendo viúva de 

um fazendeiro com grande influência política, adquiriu muitos imóveis após a 

venda de suas terras.  

José Dias, funcionário, interpreta dois papéis, um de subserviência, 

submissão e complacência quando na presença de Dona Glória, e outro, de 

soberba, como se a sua posição de funcionário de confiança da casa lhe desse 

algo de superior a todos os outros que dependem ou queiram estar ao redor de 



 

Dona Glória. A esse conjunto de pessoas subservientes, o crítico denomina uma 

parentela ou “uma grande molécula social característica do Brasil tradicional” 

(SCHWARZ, 1997, p. 18). 

O social é exemplificado pelo patriarcalismo que é cultuado de ambos os 

lados, em que a reverência ao mais alto na hierarquia econômica é bem-vinda por 

quem a externa e por quem a recebe. 

 

A gama das relações de dependência paternalista do romance é 
variada e escolhida. Além do proprietário e do agregado, as 
figures incluem escravizados, vizinhos com obrigações, 
comensais, parentes pobres em graus diversos, conhecidos que 
aspiram à proteção, ou pessoas simplesmente que sabem da 
importância ou da fortuna da família, o que já basta para inspirer 
certa reverência (SCHWARZ,1997, p. 23). 

 

José Dias e Capitu são, de acordo com Schwarz (1997), inversos na 

postura de dignidade social e de ideologia. Capitu não se rende a essa postura 

reverencial, e o empregado fiel de Dona Glória vê isso como uma afronta: “José 

Dias é o agregado da família Santiago. […] A personagem, em especial a 

convivência espúria da relação de favor com aspirações de independência e 

cidadania […]” (SCHWARZ, 1997, p. 19). Ao que segue a próxima análise: 

 
A caracterização mais engenhosa de todas talvez seja das duas 
velocidades de José Dias, que ora é ‘vagaroso e rígido’, ora ‘se 
descompõe emacionado’, ‘’tão natural nesta como naquela 
maneira’. O homem com duas marchas ecoa as funções 
representativa e prestativa do agregado, bom como a vivacidade 
de quem vive de expedientes (SCHWARZ, 1997, p. 20-21). 

 

A personagem de José Dias foi construída por Machado, como um sujeito 

dependente, com ar de dignidade e de certa forma astuto, e o fez para explorar 

com “precisão propriamente científica” (SCHWARZ, 1997, p.19) a condição do 

homem livre na sociedade burguesa, que precisa sobreviver em situações 

desfavoráveis, o que para o crítico é uma sátira machadiana. Dar tanta ênfase a 

esse personagem demonstradois fatos: o primeiro, que Bentinho reconhece o 

apreço pelo tradicional, e, segundo, é uma argumentação um tanto velada para 

pôr em dúvida o caráter de sua esposa. 



 

Como mencionado anteriormente, mesmo que seus pais se 

encontrassemna condição de agregados dos Santiagos, Capitu, ao contrário não: 

 

[Capitu] satifaz os quesitos da individuação. A menina sabe a 
diferença entre compensações imaginárias e realidade, e não tem 
apreço pelas primeiras. […] ela explode num raro espetáculo de 
independência de espírito e inteligência (SCHWARZ, 1997, p. 24) 
(Grifos nossos). 

 

Schwarz (1997) nos presenteia com uma comparação pontual das 

diferenças entre José Dias e Capitu. Enquanto ele usa de subterfúgios de 

linguagem para parecer superior aos seus pares e circular melhor na presença de 

Dona Glória e, pior, pensar como ela pensa, Capitu é verdadeira, pensa por si 

própria, habita dentro do mundo real, mas com um embate: “Embora emancipada 

interiormente da sujeição paternalista, exteriormente ela tem de se haver com 

essa mesma sujeição, que forma o seu meio” (SCHWARZ, 1997, p. 25). 

Parafraseando Schwarz, se, por uns instantes, Capitu saiu da gaiola, no 

desfecho, a gaiola se fecha e ela tem um final de não oposição e não resistência 

(SCHWARZ, 1997). 

O que leva ao terceiro momento da leitura proposta pelo crítico. Capitu 

representaria as ideias iluministas que se queria importar da Europa, mas que no 

contexto patriarcal da sociedade brasileira, não fez prevalecer suas bases no 

país. A nova visão das relações entre homens e mulheres, influentes e 

dependentes, comprometeria a ordem de poder burguês: 

 

Emseguida, para separar-se de Capitu mas guardar as 
aparências, Bento finge um passeio em família à Europa, onde 
deixa a mulher, o filho e uma governanta, viagem que passa a 
repetir regularmente, de modo a fazer de conta que vive com os 
seus, que no entanto não procura, e de quem na volta dá notícias 
inventadas a parentes e amigos (SCHWARZ, 1997, p. 31). 

 

A traição de Capitu, como considerada por Bentinho, mesmo sem provas, é 

a forma que Machado utilizou para expressar que as ideias iluministas não foram 

aceitas pela elite brasileira. A solução foi devolvê-la à Europa, junto com seu fruto, 

ou seja, Bentinho leva a esposa e o filho Escobar para uma viagem ao continente 

antigo e lá os abandona, sob o subterfúgio de uma vingança. 



 

Portanto, Schwarz (1997) nos revela na leitura romanesca, um caso de 

amor de dois jovens que culminanuma traição e uma sede de vingança, mesmo 

que sem provas. A leitura sucessiva a partir desse lugar é a de um narrador-

personagem cuja postura não pode ser questionada pelo lugar social e econômico 

que ocupa.  

A viravolta vem quando o pesquisador põe o personagem-narrador, o 

Casmurro, no banco dos réus, e encontra o real momento da adesão dele ao 

conservadorismo. Pelo casamento, o menino doce e apaixonado torna-se 

autoritário. Desse ponto em diante, a narrativa memorialista afável da primeira 

parte passa a dar lugar a uma narrativa que antagoniza a mulher, a beleza, as 

ideias novas de Capitu. A esposa, por pensar por conta própria, oferece um risco 

à posição patriarcal de Bentinho. Ou, de outro prisma, Capitu e Bentinho, cujos 

nomes já são sugestivos, correspondem aos opostos, Iluminismo e 

Obscurantismo: 

 

As duas fisionomias do narrador, tão discrepantes, têm de ser 
alimentadas por uma escrita sistematicamente equívoca, passível 
de ser lida como expressão viva de uma como de outra, do marido 
ingênuo e traído bem como do patriarca prepotente (SCHWARZ, 
1997, p.35) 

 

A esse respeito das leituras sucessivas, Maria Elisa Cevasco, em artigo 

intitulado Roberto Schwarz: um crítico dialético na periferia do capitalismo (2015), 

dentre outras discussões, apresenta a diferença primordial entre a crítica 

tradicional e a crítica dialética e a influência de Antonio Candido no trabalho de 

Roberto Schwarz: 

 

Sabe-se que a concepção de forma artistic na crítica tradicional é 
que o mundo é informe e cabe ao artista criar uma forma para 
dizer este mundo, criação essa que é seu toque de gênio. Para a 
crítica dialética, o mundo real é ele mesmo formado e cabe ao 
artista reelaborar essa forma (CEVASCO, 2015, p. 14) 

 

Cevasco (2015), citando Schwarz, explana que forma e conteúdo não são 

dissociados na obra de arte: “a forma é ‘privilégio da arte, aquilo que não existe 

no campo extra-artístico’ e que, portanto, era autônoma, ‘uma estrutura sem 

referência’” (SCHWARZ apud CEVASCO, 2015, p. 14).  



 

A estudiosa aborda a teoria de Antonio Candido, mentor de Schwarz na 

USP, afirmando que a crítica dialética junta o que a crítica tradicional via como 

separado: o mundo exterior é para a dialética a sua estrutura interna: 

 

Cabe à crítica examiner a organização formal das obras e verificar 
o que são capazes de revelar do complexo das relações histórico-
sociais que estão aí plasmadas. […] É nesse sentido que a arte, 
para a tradição dialética, tem um grande potencial cognitivo: 
através da análise de suas estruturas formais podemos ter um 
conhecimento específico de elementos da realidade social que 
não conhecíamos antes (CEVASCO, 2015, p. 14). 

 

Cevasco (2015) concentra a sua exemplificação apenas no narrador-

personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas e a interpretação feita por 

Schwarz do romance, mas a interpretação cabe ao narrador-personagem de Dom 

Casmurro, Bentinho, que também possui um senso de superioridade e não menos 

importante o que também a torna universal: 

 

Tudo é permitido a um grão senhor no país da desigualdade. Mas, 
se lembrarmos que também nos países dittos civilizados reina o 
privilégio e não a igualdade, vemos que o romance de Machado 
tem poder de reveler também a ordem social dos países centrais 
onde esta ideologia liberal é formada. De fato, Brás ilustra uma 
forma de subjetividade que se estrutura em uma sociedade que 
visa o lucro acima de tudo e que, por isso, está baseada em um 
individualismo  predatório (CEVASCO, 2015, p. 15). 

 

Cevasco (2015) destaca a importânciadea crítica dialética partir do 

periférico para o centro, de modo idiossincrático à formação e estrutura de uma 

sociedade burguesa na obra machadiana (como um todo). Tanto Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, quanto Dom Casmurro, são histórias que falam da 

sociedade burguesa em seus aspectos estruturais, de um Brasil como sociedade 

periféricadiante da sociedade burguesa europeia: 

 

Nesse sentido, mais do que uma idiossincrasia característica 
apenas da periferia do sistema, a subjetividade de Brás pode ser 
vista como a subjetividade característica da formação social 
burguesa, que vem dos países centrais e se amolda, com maior 
latitude, na periferia (CEVASCO, 2015, p. 15). 

 



 

O aporte teórico de Schwarz (1997) serve a esta pesquisa de modo a 

realizar uma crítica dialética desse romance e apontar como ele transpõe o 

escopo nacional para o universal. Em primeiro lugar, oferecer uma leitura 

romanesca do romance; a seguir, respaldando-se nas informações obtidas na 

fortuna crítica do romance no Brasil, propõe-se uma leitura das relações sociais 

recuperadas pelas memórias das personagens; para, na terceira etapa, realizar a 

leitura a contrapelo ou à contracorrente da recepção vigente e poder estabelecer 

uma nova forma de recepcionar o romance de Morrison.



3 RELEITURA DO ROMANCE AMADA 

 

 

Amada (1987) é o quinto romance lançado por Morrison, uma escritora 

reconhecida por sua carreira autoral; com esse romance, obteve sua consagração 

pela crítica e pelo número de vendas (ROYNON, 2013). Contudo, o romance é 

um livro polêmico desde seu lançamento, não só pelo conteúdo, como pelo fato 

de não ter sido vencedor em várias premiações nacionais a que foi indicado. 

Amada não foi vencedor dos prêmios National Book Award28 e National Book 

Critics Circle Award29, e o resultado teria sido reflexo da discriminação racial, 

segundo carta de protesto escrita por quarenta e oito intelectuais negros que 

saíram em defesa de Morrison (ROYNON, 2013). No ano seguinte, 1988, tal 

injustiça teria sido corrigida, quando Amada recebeu o prêmio Pulitzer de 

ficção. Outro dado interessante é a adaptação para o cinema, em 1998, por 

Jonathan Demme, e a ópera Margaret Garner, assinada pela autora e inspirada 

no livro. 

Toni Morrison sempre manteve um olhar a respeito de seu fazer poético e a 

crítica à sua obra. No prefácio, a escritora nos oferece o momento de inspiração 

que a levou a iniciar o romance Amada. A história lhe veio quando, dias após ter 

saído de seu emprego de quase vinte anos como editora da Random House, 

sentiu a necessidade de falar da sensação de liberdade que as mulheres negras, 

ex-escravas sentiram e ninguém nunca havia se preocupado em relatar.  

Entra em cena Margaret Garner, cuja história foi noticiada em manchetes 

de um jornal por volta de 1853. A história de um escravizado aparecer em um 

jornal era algo muito difícil de acontecer à época, contudo, a história de uma mãe 

que assassina uma filha para que a criança não fosse levada de volta à fazenda 

em que era escravizada chamou muita atenção. Morrison disse ter visualizado a 

                                            
28 Prêmio Nacional do Livro [Nossa tradução]. O National Book Award é - juntamente com o 
Neustadt International Prize for Literature e o Prêmio Pulitzer - um dos mais importantes prêmios 
literários dos Estados Unidos da América, dado anualmente aos melhores livros escritos por 
cidadãos norte-americanos vivos. Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award>. 
Acesso em: 06 set. 2019. [Nota explicativa]. 
29 Prêmio Nacional do Livro do Círculo dos Críticos [Nossa tradução]. O National Book Critics 
Circle Award é um conjunto de prêmios anuais atribuídos pelo National Book Critics Circle para 
promover as melhores obras críticas publicadas no Reino Unido. Fonte: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Critics_Circle_Award>. Acesso em: 06 set. 2019. [Nota 
explicativa] 



 

personagem Amada e decidido que ela seria o foco de seu livro, pois era aquela 

que nunca teve voz, pois fora, ainda bebê, degolada pela mãe.  

Morrison sugere aos leitores como ler seus romances (ROYNON, 2013), 

levando à conclusão possível de que o leitor está sendo conduzido por uma trilha 

durante a leitura. Questão a ser levada em conta, dado o cuidado que Morrison 

dedicava ao seu legado em vida, pois possuía o objetivo de fazer literatura 

enquanto mulher estadunidense e negra, também para estadunidenses negros30, 

sendo a sua dedicação direcionada a esse público. 

Da Guerra Civil dos Estados Unidos para o momento atual, muito se 

desenvolveu, mas o que ficou latente durante muitos anos foi que a proposta de 

ruptura com o passado, com o colonialismo e suas práticas predatórias, atreladas 

aos ingleses, não aconteceu. Nem mesmo a Declaração da Independência traz 

referência a Cristovão Colombo e aos pilgrins ou aos primeiros colonos, porque 

de alguma forma isso era referenciar seu passado de colônia (NICKEL, 2009). 

Por outro lado, as práticas violentas que serviam aos interesses burgueses 

continuaram a ser praticadas numa espécie velada de escravidão, por meio dos 

Black Codes e as Leis de Jim Crow31, conjunto de leis e normas da segregação 

racial, o que incluía bairros, hospitais e escolas separados. Americanos negros 

ocupando vagas de trabalho muitas vezes degradantes, vagas para cargos 

específicos e sem possibilidade de promoção e com salário defasado. Outras 

formas mais humilhantes incluíam banheiros e bancos delimitados para negros 

em ônibus e repartições públicas. Entradas, bebedouros e livros de biblioteca 

também eram divididos em “somente brancos” e “somente negros” (NICKEL, 

2009).  

 

 

 

                                            
30 Informaçãoobtida no documentário do canal BBC de Londres intitulado “Imagine: Toni Morrison 
remembers” ou “Imagine: Toni Morrison relembra” [Nossa tradução]. Disponível em: < 
https://www.youtube. Com/watch?v=vgdw-3SnlJg>. Acesso em: 19 nov. 2019. [Nota explicativa]. 
31 Os Black Codes foram leis de 1865 e 1866 após a Guerra Civil para restringir a liberdade dos  
negros, tais como, a  proibição ao voto, a educação pública e  tratamento igual perante a Lei. As 
leis de Jim Crow (em inglês, Jim Crow Laws) foram leis locais e estaduais, promulgadas nos 
estados do sul dos Estados Unidos, que institucionalizaram a segregação racial, afetando negros, 
asiáticos e outros grupos étnicos. Vigoraram entre 1876 e 1965. Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Jim_Crow>. Acesso em: 20 ago. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Jim_Crow


 

 

 

3.1 Primeira camada ou leitura romanesca 

 

Amada é um romance dividido em três capítulos. Aparentemente não há 

um motivo claro para esta divisão. Observa-se, no entanto, que ao se aprofundar 

na leitura há uma intensificação dos sentimentos, do envolvimento entre as 

personagens e da completude das histórias ou do mosaico de histórias oferecido 

pelas memórias e pelos pensamentos das personagens, em geral num fluxo de 

consciência.  

Inseridos em um período histórico conturbado, as personagens do livro têm 

muito do passado para superar em ordem de ter uma vida plena no presente. 

Sobreviventes da escravidão, da Guerra Civil e em plena época de reconstrução 

dos Estados Unidos. Morrison trabalha o estilo memorialístico em dois âmbitos, o 

da memória social da escravidão, com o intuito de resgatar a história sob o ponto 

de vista do negro, e a memória individual, dando voz a cada uma das 

personagens a partir da exploração do interior de cada uma. 

O início do texto não prepara o leitor com descrições do espaço ou das 

personagens, mas faz uma introdução abrupta à narrativa para uma história em 

movimento, numa casa rancorosa em que todos lidavam com o sentimento a seu 

jeito, certas histórias não são reveladas por inteiro. Isso é proposital, para que o 

leitor reflita e tente encaixar as peças do quebra-cabeça das memórias 

fragmentadas. Tais fragmentos são o fio condutor do enredo. Para se cumprir o  

objetivode fazer entender que a História dos Negros, em especial, do 

escravagismo, vinha sendo despedaçada, perdendo trechos importantes 

simplesmente por não estar nas mãos dos seus. Ao convocar a unir os pedaços, 

a autora está permitindo ao leitor traçar uma linha do tempo da cultura negra nos 

Estados Unidos. 

Os fatos fora de ordem, ou sem uma ordem cronológica, servem à autora 

para instigar o interesse do leitor em desvendar a construção identitária de mãe e 

filha (Sethe e Denver). O papel das memórias da época de escravidão, de forma 

não linear, é propor a dificuldade da mãe em lidar com o passado, e de Denver, 

em se tornar independente. Uma personagem, ao completar a memória da outra, 



 

em um plano não linear ou não concomitante, prende a atenção e de certa forma 

acrescenta algo às emoções dos personagens. 

O romance Amada, de Toni Morrison, aborda a língua, a identidade, a 

memória, os símbolos culturais, os nomes perdidos, os slaves spirituals32, os 

mitos africanos, dentre outros aspectos que estão inseridos na literatura de 

Morrison enquanto ideologia racial, como empoderamento contra o preconceito 

racial. Esses aspectos caracterizam a narrativa morrisoniana, de modo a permitir 

que o negro conte sua jornada e inclua aspectos internos, sentimentais, culturais, 

religiosos e espirituais, permitindo que ele questione as relações inter-raciais, isto 

é, representar e ser representado na Literatura.  

Amada não é diferente, pois Morrison, com brilhantismo de estilística, 

consegue compor uma narrativa que honra a oralidade, o folclore, a religiosidade, 

a dor e o sofrimento dos escravizados e as relações sociais e de poder dentro da 

casa 124, da Bluestone Road, em Cincinnati, e na fazenda “Doce Lar”. Com isso, 

os negros podem encontrar no romance o pertencimento que lhes rejeita na 

História “oficial” e “branca” dos livros didáticos oficiais, que não fazem jus aos 

descendentes do presente e sim à colonização europeia e assalariada que 

fomenta o crescimento da fase industrial dos Estados Unidos. 

O capítulo um apresenta o leitor ao tempo presente da narrativa, para jogá-

lo diretamente no centro da história, sem se preocupar em situá-lo no espaço ou 

lhe informar quem são as personagens. Essa forma de escrita proporciona um 

impacto inicial e o leitor adentra o enredo com a tarefa de preencher as lacunas, 

de caminhar pelo texto lado a lado com as personagens. 

O início faz saber ao leitor que há um bebê que morreu, sem as 

personagens se pronunciarem como foi morto, e uma mãe, ex-escravizada, e sua 

filha de cerca de dezoito anos, que moram juntas em uma casa na cidade de 

Cincinnati, Ohio. São Amada, Sethe e Denver, respectivamente. Observa-se uma 

tendência na produção acadêmica realizada no Brasil reunida na fortuna crítica 

pela linha de pesquisa pós-colonialista e diaspórica, feminista, pós-estruturalista e 

marxista, estudando-se Morrison enquanto escritora norte-americana e negra. 

                                            
32 Slave spirituals são canções que os escravizados e negros já libertos sem seus primeiros 
trabalhos cantavam para ritmar seu trabalho, tal como plantar, colher ou assenter os trilhos das 
ferrovias. Mais tarde esses slave spirituals deram origem a hinos religiosos ou até mesmo a 
canções de blues. [Nota explicativa]. 



 

Na rua Bluestone, número 124, está uma casa cor de ardósia, não visitada 

por ninguém da comunidade e que recorrentemente recebe caracterizações 

humanas, tais como rancorosa, quieta, ruidosa. Sabe-se que a casa é 

assombrada pelo fantasma do bebê Amada, e que Sethe se prostituiu para que o 

entalhador escrevesse “Amada” em sua lápide:  

 

Dez minutos para cinco letras. Com mais dez ela podia ter 
conseguido ‘Bem’ também? Não tinha pensado em perguntar a 
ele e ainda a incomodava aquilo ter sido possível – que em troca 
de vinte minutos, meia hora digamos, ela podia ter conseguido a 
coisa toda, todas as palavras que tinha ouvido o pregador dizer no 
enterro (e tudo que havia para dizer, com certeza) entalhado na 
lápide: Bem-Amada (MORRISON, 2011, p. 22). 

 

Não que esse fosse seu nome, ela não possuía verdadeiramente um nome, 

mas sim a denominação de o bebê “já-engatinhando”. Sethe teve mais dois filhos; 

seus mais velhos, Howard e Buglar, que, cansados dos fenômenos paranormais, 

saem de casa. A casa tinha sido concedida em aluguel à Baby Suggs, sogra de 

Sethe e, portanto, mãe de Halle. E, por causa de Baby Suggs, a casa ficou 

conhecida como local de passagem para os caminhantes em trânsito ou em fuga. 

Oferecia-se abrigo, cuidados e alimento. 

Logo depois dos irmãos terem ido embora, a avó, de nome Baby Suggs, 

morre, desalentada pela ação de sua nora. Baby Suggs era a escravizada que 

Sethe substituiu na casa de mrs. Garner33. Seu filho Halle comprou a sua 

liberdade em um acordo com o dono da fazenda, mr. Garner, um homem que se 

gabava de ter comprado negros meninos e os transformado em homens, 

permitindo-lhes ter armas para caçar e ouvindo suas ideias. Baby Suggs tivera 

oito filhos com homens diferentes, brancos e negros, mas só ficara com Halle, 

podendo criá-lo, cuidá-lo e amá-lo.  

Baby Suggs, já liberta, recebeu a casa dos irmãos Bodwins, brancos 

abolicionistas, a 124, e lá recebia qualquer um que precisasse, poissua casa era 

sinônimo de acolhimento, doçura, alegria e fartura. Ela era a pregadora da 

comunidade e ia até uma clareira, onde chamava as crianças, os homens e as 

                                            
33 Mantém-se, como no texto do romance, o uso de pronomes de tratamento dado aos 
personagens brancos, que, por sua vez, não foram traduzidos do inglês para o português na 
versão de José Rubens Siqueira [Nota explicativa]. 
 



 

mulheres para uma cerimônia catártica, em que todos riam, choravam, dançavam. 

Isso acabou quando ela se sentiu traída por Deus que, segundo ela, permitiu que 

os homens brancos, como quatro cavaleiros do apocalipse, adentrassem seu 

quintal e a tragédia do infanticídio de sua neta “já-engatinhando” tomasse lugar. 

Após isso, ela foi esmorecendo, pensando o que as cores representavam, o que 

parece ser uma parábola, uma vez que Baby Suggs fazia analogias atribuindo 

sentimentos ou comportamentos às cores. Ela fazia isso para tentar compreender 

algo que para ela era incompreensível: a ausência de Deus. Algumas ela não 

ousava falar, como o vermelho. Sethe acreditava que era por causa do sangue da 

bebê. 

A cena que antecede a chegada de Paul D ao 124 Bluestone Road fala das 

atividades automáticas a que se Sethe se dedicava na vâ tentativa de evitar as 

memórias. Diz que Sethe colhia camomila, próximo ao ribeirão, mas sem que ela 

quisesse, recordavaum passado recente em que está com os filhos emcasae sua 

sogra ainda viva. Esta memória suscita em Sethe uma reflexão a respeito deum 

contraste entre a imagem dos rostos dos filhos desvanecendo em sua mente, e as 

imagens da fazenda “Doce Lar”, que continuam nítidas e belas. E o contraste diz 

respeito à saudade que sente da época em toda a sua família estava reunida, e à 

fazenda em que vivia escravizada como um lugar de terrível sofrimento. 

Então, uma visita chega, Paul D, um dos ex-escravizados da fazenda. 

Cansado da andança, estava aguardando Sethe nos degraus da varanda. O 

encontro traz a jovialidade de volta a ela, que sorri e está feliz com o reencontro. 

Paul D logo percebe a presença fantasmagórica e quase não entra na casa. 

Sethe insiste que a presença sobrenatural na casa não é má, somente triste. Ela 

conta-lhe como foi sua fuga, o estupro e a surra que antecederam o ato que 

mudou a vida de todos no lugar.  

A esse respeito, Giraudo (1997) observa que essa exclusão social entre a 

comunidade negra e as mulheres do 124 são representativos daquilo que não é 

dito por falta de coragem de ser sequer pronunciado, a não aceitação das atitudes 

de outro também como forma de ignorar as próprias ações. E, ao mesmo tempo, 

a comunidade não fez nada por ela e seus filhos quando foram capturados. Há 

um conflito de sentimentos que a falta de contato confirma e alenta. 



 

Nesse encontrocoma companheira dos tempos de “Doce Lar”, Paul D vê a 

oportunidade de terem uma vida nova. Sethe vê nessa chegada uma 

possibilidade de futuro com menos sofrimento. Paul D e Denver se estranham de 

início, mas já no dia seguinte ele expulsa o fantasma e propõe a Sethe que vivam 

juntos, construam uma vida juntos. Denver, no entanto, sente-se importunada 

com a presença dele, que passa a achar que não tem ninguém. Ela acredita ter 

uma relação especial com o fantasma do bebê, pois bebeu o sangue de sua irmã 

junto com o leite de sua mãe. Sua avó Baby Suggs a chamava de menina-

encantada. 

Paul D fica e busca trabalho na cidade. Algumas semanas depois, ele 

convida as mulheres do 124 para uma festa na cidade com o circo e seus 

personagens bizarros. Paul D, alheio ao crime de Sethe, cumprimenta a todos, 

orgulhoso de sua companheira. Denver fica feliz por sair de casa e experimentar 

coisas novas. Sua mãe, discreta, presta mais atenção às sombras que as figuras 

dos três juntos formam. Essa imagem lhe traz alento e perspectiva de um futuro 

sem dor e tristeza, uma espécie de redenção, acaso as memórias fiquem 

estanques.  

Sethe e Paul D trocam memórias até onde seus emocionaislhes permitem. 

Muitas vezes têm que parar e não revelar um ao outro todas as suasexperiências 

de vida. Decorridas cinco semanas, dividindo seu espaço com a estranha figura 

de Amada em casa, sentadosà varanda, ele lhe revela que Halle, o marido, 

parece ter enlouquecido. Após ter presenciado o estupro, sendo que a última vez 

que o viu foi junto à prensa de manteiga, passando a borra branca no rosto e 

nunca mais ouviu falar dele. Os outros homens da fazenda foram mortos, Seisofoi 

queimado e Paul A. degolado, e ele, Paul D, amarrado com o freio de boca. 

Após a festa na cidade, Sethe, Paul D e Denver avistam uma moça 

sentada em um toco. Ela havia saído da água do ribeirão e usava um vestido, 

botas pouco gastas e chapéu de palha. Bastante debilitada, é recolhida para 

dentro do 124, diz que seu nome é Amada, bebe água e dorme, passando a ser 

cuidada por Denver. Há dúvidas se ela seria a reencarnação em uma jovem 

mulher, de mesmo nome, para retomar a sua relação com a sua mãe. Eles a 

convidam para entrar e lhe dão água que ela bebe vorazmente. Ela diz seu nome 

e nada mais, apenas dorme. 



 

A partir deste ponto, a vida toma outra forma para as mulheres do 124. 

Denver se questiona a origem de algumas informações de que Amada dispõe, 

insiste que Amada deve ter sido mantida cativa por homens brancos desde 

criança e depois fugiu. Ela, então, observa que sua visitante faz perguntas para 

dar a conhecer assuntos íntimos ou objetos ainda do passado de sua mãe, não 

fazendo sentido que soubesse, pois nem mesmo ela o sabia. Por isso, passa a 

pensar que a moça é o fantasma de sua irmã, que voltou reencarnado. Paul D, no 

entanto, observa o comportamento da moça, que julga estranho, como se ela 

quisesse se passar por doente, não estando de fato. 

Denver vê na presença de Amada, a quem já de início desconfia ser a sua 

irmã, uma oportunidade de ter uma companheira, pois acredita que ela veio 

encontrá-la e não à mãe. Para Denver, é preciso protegê-la de sua mãe, 

informação  revelada no segundo capítulo. Aos poucos, Amada vai envolvendo a 

todos e se relaciona sexualmente com Paul D, causando-lhe remorso por trair 

Sethe, e pela relação sexual em si.  

A narrativa da fuga da única escravizada mulher da fazenda “Doce Lar”, em 

direção à casa de Baby Suggs, em outro estado, está dividida em dois momentos. 

Sethe cruza caminho com Amy, que a ajuda, salvando-lhe a vida, relatado em 

pensamento por Denver. No relato conta que Sethe perde o comboio de outros 

escravizados e parte a pé, machucada pelo estupro e pelas chicotadas nas costas 

que levou como punição por revelar à dona da fazenda, mrs. Garner, o ataque 

sofrido por parte dos sobrinhos de seu cunhado, o administrador da fazenda, 

conhecido como Professor.  

Em outro momento da narrativa, Denver conta à Amada, apedido da irmã, 

como Sethe “fez” Denver à beira do rio Ohio, e ela, empolgada, pois essa história 

lhe diz respeito, faz o relato. É a lembrança revelada pela mãe à filha, portanto, 

uma narração por ouvir falar e que leva a história do parto de Denver, dentro de 

um barco, com a ajuda de uma moça branca, Amy Denver, cujo caminho se unira 

ao de Sethe, enquanto aquela seguia seu destino à cidade de Boston. Amy não 

conhecia muitas pessoas negras, ou um escravizado, e sabia que deveriam estar 

procurando por sua paciente, mas não age com preconceito, medo ou com atitude 

superior. Age como quem precisa ajudar a uma pessoa em necessidade, 

limpando as feridas nas costas dela, bem como a seus pés, inchados da gravidez 



 

e da caminhada pela mata. Como agradecimento, Sethe escolhe chamar a filha 

recém-nascida de Denver. Dois aspectos importantes aqui, um exemplo de que a 

história deve e pode ser transmitida de mãe para filha e; que essa descendente 

conhece de fato as suas origens, desde seu nascimento, ao menos. 

Por diversas vezes, no texto é repetido que essa era uma das poucas 

memórias que Sethe revela a Denver a respeitodo tempo da escravidão. É uma 

história de força de vontade de uma mãe para alcançar os filhos Howard, Buglar e 

a filha a quem ainda dava de mamar e a quem seu leite pertencia de verdade. 

Trata-se de uma história de empatia e compaixão entre duas mulheres que 

entendem o sofrimento. Amy era uma sonhadora, que queria uma vida melhor em 

outra cidade, em que teria uma roupa feita em veludo vermelho. Para a 

personagem Denver, essa história, ainda incompleta é um exemplo de como a 

filha não consegue se desvincular do passado da mãe.  

Denver não se incomoda com a presença do fantasma, ao contrário, é o 

que a torna diferente. A única atividade em comunidade que ela realizava era ir à 

casa de Lady Jones, a professora dos negros, quando era bem pequena. As 

atitudes da mãe eram do conhecimento dos colegas de escola, que a confrontam 

com isso. Denver abandona a escola e se emudeceu por vários anos, restringindo 

seu viver aos limites do 124. 

Sethe é uma escravizada fugitiva da fazenda “Doce Lar”, encurralada pelo 

administrador da fazenda, o Professor, um sobrinho, um capataz e o delegado, 

tenta assassinar os filhos, chegando de fato a matar uma filha, “a já-

engatinhando”. Aos poucos revela-seque Sethe é a responsável pela morte da 

filha, pelo ressentimento dos filhos e pela desconfiança da filha mais nova, 

Denver.  

A cena com toda a descrição do infanticídio é seguida das memórias de 

Baby Suggs, uma personagem que já é falecida e que ganha voz. Sensitiva, ela 

acredita que algo de muito ruim está se aproximando, mas não sabe dizer o que 

é. Possivelmente a estratégia de Morrison está ligada à necessidade de mostrar 

não do ponto de vista das personagens, e sim comparar as atitudes que cada 

uma tomou, e os questionamentos que se fizeram a respeitodos motivos daquela 

atitude de Sethe num quadro geral, quase em câmera lenta. 



 

Todos na comunidade e na casa se relacionavam muito bem com a avó, 

Baby Suggs, pilar espiritual da comunidade, escravizada cuja liberdade foi 

comprada pelo filho Halle, com horas extras de trabalho. Por respeito a Baby 

Suggs, os irmãos Bodwins, abolicionistas, conseguem a liberdade de Sethe, que 

não ficou encarcerada por muito tempo, e lhe arrumaram um emprego num 

restaurante. Neste ponto, sabe-se que o Professor não representava mais perigo, 

pois havia voltado para a fazenda afirmando que uma escravizada louca não lhe 

servia de nada. A punição de Sethe, porém, é entre seus pares, excluída do 

convívio social da comunidade negra, já que ninguém mais frequenta o 124, 

apenas levam pequenos serviços para Baby Suggs. 

Há uma atenção maior ao personagem Selo Pago, o atravessador e espião 

que facilitava a fuga dos escravizados, em sua balsa pelo rio Ohio. E é ele quem 

revela a Paul D que Sethe matou sua filha. Selo Pago conta a história toda do 

crime a Paul D, e, inclusive, lhe mostra um artigo de jornal para comprovar. Esse 

amor forte, denso dela é muito para ele. Ele parte dizendo que voltará, mas ela 

não se apega a isso, não se decepciona. O segundo motivo é devido ao remorso 

pelo ato de traição de Sethe para com Amada.  

O capítulo um envolve o leitor em uma série intrincada de ações do 

presente e do passado das personagens, mas dá “tempo” a ele (leitor) de interagir 

com o fluxo descontínuo da narração, porque não há uma sequência definitiva 

nas memórias do passado. O que há são pausas ou hiatos, marcados por 

intervalos entre as histórias, linhas em branco entre uma memória e outra. Uma 

vez entendendo as memórias como lacuna, fica ao leitor preenchê-las.  

Entende-se isso como recurso estilístico de Morrison, cuja abertura 

explorada se torna uma exigência para que o leitor seja motivado a interpretar 

essas fendas, identificando-se, dessa forma, um esforço autoral para que os fatos 

alternados ou intercalados ajudem na exploração do pensamento das 

personagens. A narração também é um exercício mental para o leitor, ora lendo 

uma lembrança sendo contada a outras personagens, ora as dizendo somente em 

pensamento, ora por meio de diálogos, e essas estruturas narrativas intercalando-

se entre si, respaldadas apenas por espaço de linhas em branco. 

A respeito do processo de escrita e as intenções deliberadas do autor, ou o 

autor consciente inserido no processo, Amada não é diferente, pois Morrison, com 



 

brilhantismo de estilística, consegue compor uma narrativa que honra a oralidade, 

o folclore, a religiosidade, a dor e o sofrimento dos escravizados e as relações 

sociais e de poder dentro do 124 da Bluestone Road, em Cincinnati, e na fazenda 

“Doce Lar”. 

O primeiro capítulo ainda apresenta duas personagens instigantes, o 

fantasma, que se sabe que é um bebê, porque marca um bolo com as suas 

mãozinhas, fazendo ruídos fracos e tentando arrastar móveis. E que é uma 

entidade sobrenatural ciumenta, pois ataca o cão de estimação da família, Aqui 

Rapaz, fazendo-o voar de um lado a outro, batendo nas paredes. De fato, o 

fantasma é uma personagem diferente da moça que se chama Amada e que 

Denver acredita ser sua irmã reencarnada. Amada tem força, levanta um móvel 

com apenas uma mão, é dissimulada e age com violência com Sethe e faz 

chantagem com Denver.  

O segundo personagem é a casa, cujo número 124 passa a ser sua 

alcunha, e assume descrições humanas, tais como rancorosa, silenciosa, ruidosa, 

alegre, triste, depois alegre de novo, é um espaço de acolhida. A presença de 

Baby Suggs recriava a casa como a um lar, seguro, aconchegante. Já com Sethe 

à frente do comando do 124, torna-se o espaço de confinamento, como uma 

prisão ou um local de forte delimitação, guardando Denver do mundo exterior. 

Observa-se uma queda de cadência no segundo capítulo, reunindo a 

percepção de si e do ambiente a sua volta, das personagens, porém, a autora 

utiliza muito mais o recurso do fluxo de consciência, no que parece ser uma 

estratégia para resolver os conflitos entre as personagens. Ao focar em Selo Pago 

no início do capítulo, há os pensamentos de um homem que quer entrar em 

termos com seu passado, mas está confuso, pois não reconhece mais as atitudes 

dos moradores negros da comunidade. Ao tentar resolveras suas relações 

comunitárias com todos os negros da cidade, passa pelas suas, as memórias de 

Baby Suggs, a quem não queria deixar desanimar e incentivava a retomar seu 

papel de líder espiritual da comunidade. 

Ele se decide por contar a Sethe que era responsável pela separação dela 

e Paul D, mas ao se aproximar, percebe o 124 ruidoso, muito alto, uma espécie 

de mediunidade. Se não tem nada que ele possa fazer pelos outros, ele se decide 

por ajudá-las no 124, em nome de Baby Suggs. Aos poucos ele vai resolvendo 



 

seus demônios. Nessas andanças de Selo Pago, o leitor é apresentado a outras 

personagens secundárias e à opinião dos membros da comunidade de Sethe. 

O capítulo dois traz as reflexões de Sethe a respeito de seu passado, a 

memória da filha, cujo rosto não conheceu, mas que sabe que sobreviveu à 

grande travessia em um navio negreiro. E seu presente, a segunda chance de 

conviver com a filha, expiar seu pecado. O momento em que Sethe retorna do 

trabalho, já convencidadeque Amada é o bebê “já-engatinhando” que retornou no 

corpo da jovem mulher, uma personagem extasiada com a sua segunda chance 

de amar. Esse é um momento de mudança para Sethe, de uma mulher fixada ao 

passado, para uma mulher feliz, que retoma a vida que estagnara no dia do 

infanticídio. 

Inicialmente as três mulheres estão em êxtase, realmente livres para fazer 

o que quiserem, cantam, dançam, brincam, patinam no gelo. Mas a jovem mulher 

não quer saber das razões dela e nem perdoá-la, e uma relação conturbada entre 

mãe e filha toma lugar. Denver, cuja vida toda se restringia ao espaço da casa 

124, da Bluestone Road, vê-se forçada a procurar emprego, comida e ajuda na 

cidade, mas sente vergonha de assumir o que acontecia em casa, pois as 

pessoas poderiam não entendê-la. O segundo capítulo se encerra com Selo e 

Paul D tendo uma conversa, cujo assunto era o peso que um homem negro tem 

que aguentar, em referência ao limite emocional que lhes é dado suportar. 

O capítulo três coloca Denver em evidência. Ela se sente obrigada a 

buscar ajuda na comunidade para cuidar de sua mãe. Nesse momento, a mãe 

está demasiado envolvida por Amada, sem o emprego, não comendo mais e 

definhando, vivendo somente para aquele ser estranho. Preocupada, a filha não 

podia afirmar se Amada queria o amor da mãe ou vingança contra ela.  

A força da espiritualidade dessas mulheres faz com que Amada 

desapareça. As coisas vão, então, normalizando-se; o homem do passado, que 

abandonara a casa, retorna e diz que vai cuidar dessa mãe e a filha vai trabalhar 

e estudar em outra cidade, buscando a formação de professora. O ir e vir das 

memórias das personagens, não necessariamente seguindo uma ordem 

cronológica de eventos, mas de acordo com as situações do presente, compõem 

uma narrativa memorialista. 



 

No capítulo três, o relacionamento entre Amada e Sethe se torna cada vez 

mais terrível, insano, e Denver não tem alternativa a não ser revelar o motivo que 

está deixando sua mãe doente e a fez perder o emprego. É quando trinta 

mulheres da comunidade, lideradas pela ex-escravizada Ella, decidem expulsar a 

criatura que suga as forças de Sethe de dentro do 124. As mulheres da 

comunidade não admitiam o retorno de um espírito na forma humana que 

atormentasse os vivos, e se põem a cantar e orar em frente à casa, atraindo 

Amada e a mãe para a varanda.  

O Sr. Bodwin, dono da casa e patrão de Denver, está de passagem para 

buscá-la e levá-la para o trabalho. Nisso, Sethe, que se recusa a reagir, confunde 

o Sr. Bodwin com o Professor e revive num frenesi a situação de anos atrás. Ela 

corre e avança nele com um picador de gelo na mão, mas é detida por Denver.  

Nesse instante, a cantoria das mulheres se torna mais intensa. A força da 

reza e da cantoria da comunidade expulsou Amada; quem ela era e para onde 

teria ido não se sabe. E Amada desaparece da casa, sendo vista algumas 

semanas depois perto do ribeirão, com um peixe na cabeça. Uma conclusão para 

a personagem, a informação veio de um menino que não soube bem explicar o 

que viu. Muito provavelmente seu relato é marcado pelo tom imaginativo das 

histórias por ele ouvidas, somado ao fato de que esta não era uma história para 

ser passada adiante, era para ser esquecida, conforme as marcas de pegadas 

que sumiam rapidamente. Amada também estava cheia como uma melancia, 

suscitando duas possibilidades, aumento depeso ou gravidez. Da mesma forma 

que não se pode ter certeza da sua condição, menos ainda se ela era um 

fantasma reencarnado, ou uma jovem mulher tirando vantagem de Sethe e seu 

passado. 

Denver continua sua vida, incentivada pela miss Bodwin a frequentar uma 

escola para se formar professora na escola da comunidade. Denver está madura, 

mais segura de si e se sente membro da sua comunidade. Ela, finalmente, 

adentra o espaço exterior aos limites do 124. Paul D, mais conformado, aceita o 

que Sethe fez há tantos anos, e retorna querendo ter uma vida com ela; ele fala 

em recomeço novamente, propõe-se  a cuidar de Sethe que, aparentemente, 

sofre de depressão, lhe dá banho, troca as suas roupas, cuida dela. 



 

Então, algumas questões são colocadas a respeito das pistas fornecidas 

pela leitura romanesca: seja o foco daquela criança assassinada, se também era 

um ser humano livre. Se indefensável pela sua tenra idade ou na incapacidade de 

se defender, ela teria aceitado a morte ou o retorno à escravidão. As respostas a 

essas perguntas estão no fantasma que assombra a casa de Sethe, exercendo 

sua presença sobrenatural que assombra a família do 124, e depois retornando 

reencarnada como uma jovem de dezoito anos com o mesmo nome, Amada. 

Juventude que nunca foi permitida a ela viver, bem como nunca aprendeu a ser 

filha e nem irmã mais velha. Questiona-se a definição de quem é esse ser que 

retorna para abalar as relações amorosas e familiares de Sethe com o parceiro 

Paul D e com a irmã mais nova, Denver. 

Diante dessa narrativa do dia a dia de Sethe ao lado de sua filha Denver e 

depois ao lado de Paul D e Amada, as suas memórias desconexas e reveladas 

não linearmente são apreendidas, no primeiro nível de leitura, o romance como 

um ato simbólico, isto é, representativo de ato abstrato, metafórico. Visto que o 

texto caracteriza-se como memorialista, destacam-se algumas considerações de 

teóricos como Ecléa Bosi (1979), cujo estudo das memórias e lembranças de 

velhos, fundamentada, dentre outros, em Halbwachs (1968), auxilia na 

interpretação das memórias individuais e nas memórias que revelam os tempos 

de escravidão das personagens desse romance. Ou seja, buscam a definição do 

texto como a narrativa metafórica das relações sociais do presente e do passado 

dos ex-escravizados no período de reconstrução dos Estados Unidos. 

A leitura romanesca ou primeira camada de um romance se dá pela leitura 

do enredo, entretanto, observamos aspectos nesse primeiro olhar que, em 

verdade, causam ao leitor inquietudes. Segue-se em busca da compreensão 

desses aspectos, na tentativa de elucidar as pistas deixadas pela autora. Dessa 

forma, há necessidade de uma leitura mais aprofundada, que aponte situações e 

eventos que levam a uma compreensão das relações sociais e de poder que são 

as bases da sociedade estadunidense. 

 

 

3.2 Segunda camada ou leitura das relações sociais em Amada 

 



 

Amada se passa em um período histórico bastante conturbado nos Estados 

Unidos, o pós-Guerra Civil ou Guerra de Secessão. Bem como a vida de Sethe 

está em reconstrução, também está o país, que precisa entender qual é a sua 

identidade. É necessário compreender o que a Guerra Civil significou no contexto 

norte-americano. Ospolíticos estadunidenses reconstruíam um país dividido entre 

os estados do Sul e os do Norte. Toda a fragilidade econômica de divisas e de 

identidade nacional fez com que a população negra precisasse se adaptar a uma 

nova vida “liberta”, mas em uma sociedade racista ao Sul e temerosa ao Norte.  

Giraudo (1997) lembra que durante esse período da História 

estadunidense, 

 

[…] os fantasmas da escravidão persistiram, não apenas sob a 
forma de abuso, da violação e do linchamento quase cotidianos 
que se abateram sobre a população negra americana, mas 
igualmente nas memórias pessoais daqueles que cresceram na 
servidão, para quem o pesadelo de sofrimentos passados era 
ainda menos suportável que as humilhações do presente. É este 
pesadelo que Toni Morrison explora, disseca, em Beloved 
(GIRAUDO, 1997, p. 87). 

 

Munhoz (2017) explana como Morrison trabalha o pós-escravidão nos EUA 

em Amada: 

 

Toni Morrison, no entrelaçamento de ficção e história, nos 
presenteia com uma curiosa tessitura, nos conduzindo a uma 
releitura do afro-americano a partir do viés da ironia. Por um lado, 
ela (re)ficcionaliza as personagens históricas; por outro, ela 
ficcionaliza a vida interior dessas personagens (MUNHOZ, 2017, 
p. 67-68). 

 

Ambos os aspectos são de muita valia para a segunda camada de leitura, 

provando que Toni Morrison faz uma profunda abordagem social das relações 

entre brancos e negros na narrativa. Não somente trazendo a realidade dos ex-

escravizados como tema, mas incorporando a escrita como algo interno, 

estruturante do texto, a engendrar elementos críticos nas entrelinhas. 

O romance como um todo é representativo da abordagem social, 

oferecendo possibilidades de leituras que expandem os caminhos a serem 

analisados, como uma “obra aberta” deve permitir. Como o romance é dividido em 



 

três capítulos, foi possível elencar alguns trechos de cada um para mostrar a 

ponta do novelo de interpretação.  

O alternar entre memória individual e memória coletiva adentra o que 

Munhoz afirma acercada escrita de Morrison: 

 

[ela] cumpre com louvor a função de preservar a memória e 
também defender a dignidade, principalmente das mulheres 
negras. Mas o fato do romance preservar a memória afro não 
deixa de torná-lo atual. Ele não é atual apenas pela questão racial, 
mas porque é possível relacioná-lo a outras formas de desprezo 
que continua fazendo suas vítimas nos dias atuais (MUNHOZ, 
2017, p. 96) (Grifos nossos). 

 

Ao mesmo tempo, há as reflexões de outras personagens de suas vidas na 

época da escravidão com as decisões que tomam hoje. Sentimentos são 

revelados e o leitor é levado a entender os motivos pelos quaisas personagens 

não querem ativar suas memórias da escravidão. Entenda-se que lembrar, 

durante o capítulo um, é para Sethe e Paul D tão doloroso quanto reviver. Os 

eventos traumáticos do passado formam uma memória coletiva a partir da 

memória individual de cada um, como uma máquina que não se movimenta 

porque faltam partes de sua engrenagem. E o conserto é, entretanto, considerado 

perigoso.  

Maurice Halbwachs (1990), sociólogo francês, cuja pesquisa é de cunho 

psico-social, propôs uma teoria de vínculo entre presente e passado por meio da 

memória coletiva: 

 

Se o que vemos hoje tivesse que tomar lugar dentro do quadro de 
nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se 
adaptariam ao conjunto de nossas percepções atuais. Tudo se 
passa como se confrontássemos vários depoimentos. É porque 
concordam no essencial, apesar de algumas divergências, que 
podemos reconstruir um conjunto de lembranças de modo a 
reconhecê-lo (HALBWACHS, 1990, p. 15). 

 

Para Halbwachs (1990), a memória coletiva é formada por um grupo de 

indivíduos que têm uma ligação profunda entre suas memórias individuais. 

Segundo Soares (2018), a pesquisa de Halbwachs pressupõe: 

 



 

Uma preexistência, um predomínio social sobre o individual altera 
os fenômenos psicológicos tais como, percepção, consciência e 
memória. Seu enfoque central não é a memória, mas os quadros 
sociais da memória, onde as relações não estão limitadas ao 
campo da pessoa, mas em relação à realidade interpessoal com 
as instituições sociais a qual faz parte. Sendo assim, a memória 
do indivíduo estaria intrinsecamente subordinada ao seu 
relacionamento com a família, com a classe social, Igreja, 
profissão, ou seja, grupos de convivência e referência a qual 
pertença. Portanto, liga a memória da pessoa à memória do 
grupo, relacionada à memória coletiva, a tradição de cada 
sociedade. Talvez seja precipitado afirmar a este ponto da análise, 
mas o que as personagens reconhecem uma nas outras é a 
brutalidade e injustiças que os brancos lhes infligiram durante os 
anos de escravidão (SOARES, 2018, p.51). 

 

A exemplo de Denver que, ao saber que Paul D conheceu seu pai, 

confirma com a mãe:  

 

‘Conheceu, mãe?’ Denver lutou contra a urgência de realinhar 
seus afetos. 
‘Claro que ele conheceu seu pai. Eu te falei, ele é da Doce Lar.’ 
Denver sentou-se no ultimo degrau. Não havia nenhum outro lugar 
aonde pudesse ir co graça. Os dois formavam um par, dizendo 
‘seu pai’ e ‘Doce Lar’ de um jeito que deixava bem claro que 
aquilo pertencia a ele, não a ela (MORRISON, 2011, p. 33). 

 

O trecho acima se refere à chegada de Paul D ao 124; nesse momento há 

uma intensa conexão entre os dois, que já foram escravizados na mesma fazenda 

e compartilham imagens, sentimentos e conhecidos em comum, como Baby 

Suggs e Halle Suggs. Sethee Paul D, contudo, não conseguem se desvencilhar 

do passado e das memórias do que aconteceu na fazenda “Doce lar”. 

Conversando, eles somam partes de uma mesma história, há um fundamento 

comum: “Paul D riu. ‘Verdade, verdade. Ela [Denver] tem razão, Sethe. Não era 

doce e com certeza não era lar.’/ ‘Mas era onde a gente estava’, disse Sethe. 

‘Todo mundo junto. Volta na cabeça nem que a gente não queira’” (MORRISON, 

2011, p. 34).  

Ou quando Paul D e Sethe trocam sobre os dias que antecederam a fuga 

de Sethe da fazenda, para ela poder saber o que aconteceu com Halle e com os 

outros escravizados que também planejavam fugir, mas nunca se juntaram a ela. 

Paul D fala a Sethe: 

 



 

‘O dia que eu fui lá. Você disse que eles roubaram seu leite. Eu 
nunca soube o que foi que mexeu tanto com ele. Foi isso, eu 
acho. O que eu sei foi que alguma coisa acabou co ele. Não o ano 
que passou trabalhando sábado, domingo e hora extra de noite, 
isso nunca mexeu com ele. Mas seja lá o que for que aconteceu 
naquele celeiro aquele dia, isso o quebrou em dois como se fosse 
uma vareta’ (MORRISON, 2011, p. 108-109). 

 

Ao que se segue a indignação de Sethe: “[…] e aí você aparece depois de 

todo esse tempo e não me diz que ele morreu, porque também não sabe, então 

eu pensei: bom, ele então encontrou outro jeito melhor de viver” (MORRISON, 

2011, p. 109). 

Paul D e Sethe produzem a memória coletiva da escravidão porque o 

sentimento de grupo está neles. 

 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um 
acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É 
necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou 
de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito 
como no dos outros, porque elas passam incessantemente desses 
para aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e 
continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente 
assim podemos compreender que uma lembrança possa ser ao 
mesmo tempo reconhecida e reconstruída (HALBWACHS, 1990, 
p. 22). 

 

Os fatos acima vieram com consequências sentimentais bastante 

profundas para Sethe, cuja indignação ànãoreação de seu marido, Halle, ao vê-la 

sendo estuprada. Os sentimentos são confusos para ela, porque a atitude do 

marido lhe surpreendeu. Nunca lhe havia passado em pensamento que Halle 

sabia do acontecido, quanto mais tê-lo presenciado: 

 

Balançou a cabeça de um lado para o outro, conformada com seu 
cérebro rebelde. Por que não havia nada que seu cérebro 
recusasse? Nenhuma miséria, nenhuma tristeza, nenhuma 
imagem odiosa ou detestável demais de se aceitar? Igual a uma 
criança gananciosa, seu cérebro agarrava tudo. Uma vez só não 
poderia dizer: não, obrigada? Detestei e não quero mais, não? 
(MORRISON, 2011, p. 110) 

 

O poder da recordação reaviva para Sethe esse momento de seu passado, 

porém, ela insiste em não lidar com ele, ela se diz farta de saber que aquilo lhe 



 

passou. O episódio do estupro está intimamente ligado ao infanticídio, produzindo 

nela desespero, pois a essas lembranças ainda se junta aquela revelada por Paul 

D: 

 

Estou cheia, droga, de dois rapazes com musgo nos dentes, um 
chupando meu peito, o outro me segurando, o professor leitor de 
livros olhando e escrevendo. Ainda estou cheia disso, droga, não 
posso voltar atrás e juntar mais coisas. Juntar meu marido a isso, 
olhando, acima de mim, no sótão – Escondido perto -, no único 
lugarem que achou que ninguém ia procurar, olhando aquilo que 
eu nem conseguia olhar […] (MORRISON, 2011, p. 110). 

 

Essa é a proposta do capítulo dois, continuar acessando a memória 

individual para fazer a narração e manter viva a história. Elizabeth dos Santos 

Braga, em artigo intitulado O trabalho com a literatura: Memórias e histórias 

(2000) discorre a respeitodos estudos da(s) memória(s) de velhos conduzidos por 

Ecléa Bosi (1979), a qual afirma ter apontado a interligação entre o lembrar e o 

narrar:  

 

No ato de narrar, os fatos passados matizam-se, o sujeito se 
dobra sobre a própria vida. Somos levados a pensarem como, 
pela narração de nossas lembranças, vamos nos tornando 
sujeitos e nos inscrevendo na história. Lembrar é narrar. Narrar 
é lembrar (BRAGA, 2000, p. 88) (Grifos nossos). 

 

As memórias individuais cumprem o objetivo de delinear a identidade das 

personagens, tal como uma formação que não tem cessão, enquanto dura a 

narrativa, isto é, a identidade individual está em construção. É o caso de Selo 

Pago que, por meio da sua memória da época de escravidão e das lembranças 

das conversas com Baby Suggs, quer manter seu lugar de respeito dentre os 

negros da comunidade, os quais, em sua maioria, ele ajudou a atravessar o rio 

Ohio rumo à liberdade; deixada a par da situação do infanticídio; ou a valorização 

de sua presença  no 124, cortando lenha, pode resgatar Denver do colo da mãe, 

impedindo que fosse morta: 

 

Se ele não estivesse lá, cortando lenha, Sethe teria espalhado o 
cérebro do bebê pelas pranchas. Talvez ele devesse ter pensado 
em Denver, não em Sethe, antes de dar a Paul D a notícia que o 



 

fez ir embora, o único alguém saudável na vida da menina desde 
que Baby Suggs morrera (MORRISON, 2011, p. 245). 

 

E essa talvez seja a função social de Amada, atrelar o leitor à História. 

Segundo Braga (2000), ter a posse de seu passado, acessá-lo e narrá-lo faz com 

que ele mantenha seu lugar na sociedade: 

 
Por fim, bateu furiosamente – desacreditando que pudesse 
acontecer. Que a porta de uma casa de pretos não se abrisse à 
sua presença. Foi até a janela e sentiu vontade de chorar. Sem 
sombra de dúvida, lá estavam elas, nenhuma das duas indo para 
a porta (MORRISON, 2011, p. 264-265). 

 

A memória de Selo Pago do infanticídio é ativada pelo remorso, por contar 

a Paul D sobre Sethe. Nem Denver, nem Amada o recebem no 124, ativando a 

memória de quando entregou sua esposa ao filho do seu dono e passou a achar 

que não devia mais nada a ninguém. Ele estendeu a sua ausência de dívidas ao 

atravessamento de clandestinos, e para ele pagamento suficiente seriam as boas- 

vindas, as portas abertas, enfim, o reconhecimento por ele fazer o que fazia de 

coração livre. Dessa forma, mesmo que ainda não fique claro, que uma conclusão 

tenha sido alcançada, é possível acompanhar o desenvolvimento da identidade 

das personagens.  

Para Ecléa Bosi (1979), resenhando Halbwachs:  

 

O caráter livre, espontâneo, quase onírico da memória é, Segundo 
Halbwachs excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é 
reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias 
de hoje, as experiências do passado. […] A lembrança é uma 
imagem, construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
consciência atual (BOSI, 1979, p. 17). 

 

Acredita-se que essa autoanálise de Sethe é parte do processo de refazer 

a sua própria história, bem como metáfora do reconstruir a História da mulher 

descendente de africanos. A personagem Amy utiliza a frase “Sorte sua. Quanto 

mais dói, mais bem faz. Nada se cura sem doer, sabe?” (MORRISON, 2011, p. 

121) numa conversa com Sethe, para animá-la, pois sentia muitas dores nos pés. 

Contudo, todas as lembranças do passado de Sethe doem como se estivessem 



 

sendo revividas; para se curar, ela precisaria modificar as imagens do seu 

passado de escravizada. 

Tanto o “fantasma” quanto a casa são recursos estilísticos para tratar da 

memória coletiva ou da memória pública, referente ao período da escravidão. A 

saber, o “fantasma”, se é real, não é o que importa, e sim uma possível 

representação das situações sociais, em especial das mulheres do 124, que estão 

sem solução. Se a narrativa é simbólica, o “fantasma” ocupa a designação de 

metáfora da dor dos horrores da escravidão; do silenciamento de uma 

comunidade inteira de pessoas sem pátria e sem lar, num entrelugar social a ser 

solucionado pelas autoridades políticas; da História excluída dos negros e 

afrodescendentes dos livros e documentos estadunidenses. 

A casa, 124, situada à Bluestone Road, uma vez lar dos irmãos Bodwins, 

depois foi cedida para locação para Babby Suggs. A casa ficou conhecida sob a 

adminstração de Baby Suggs como uma casa de passagem para escravizados 

fugitivos ou ex-escravizados buscando refúgio e vida nova. Baby Suggs era 

conhecida como uma mãe e guia espiritual da comunidade negra, isto é, um 

espaço ligado as memórias do coletivo: “[…] o 124 tinha sido uma casa alegre, 

movimentada, onde Baby Suggs, sagrada, amava, alertava, alimentava, castigava 

e acalmava. […] Estranhos descansavam enquanto crianças experimentavam 

seus sapatos” (MORRISON, 2011, p. 132). 

Alguns anos depois, o 124passa a ser o lar de sua nora Sethe e seus 

quatro netos; o filho Halle nunca apareceu. Esse espaço aberto para as relações 

sociais entre andarilhos e membros da comunidade promove festas e a última 

delas reuniu dezenas de pessoas que comeram e beberam à vontade. Porém, 

essa última festa deixou em Baby Suggs uma sensação ruim, sem saber distinguir 

se era somente da festa. No dia seguinte à festa, segue a tragédia, o homem 

branco invade seu lar e Sethe mata a filha “já-engatinhando”: 

 

O 124 era rancoroso. Cheio de um veneno de bebê. As mulheres 
da casa sabiam e sabiam também as crianças. Durante anos cada 
um lidou com o rancor de próprio jeito […] assim que o simples 
olhar no espelho o estilhaçava […] assim que as marcas de duas 
mãozinhas apareceram no bolo […] outro caldeirão de ervilhas 
fumegando amontoadas pelo chão; biscoitos esfarelados e 
espalhados numa linha junto ao batente da porta. (MORRISON, 
2011, p. 19-20) 



 

 

O trecho acima está no início do romance, a abertura da história para o 

leitor é o espaço da casa e o fantasma que assombra o local, cabendo aos seus 

moradores lidar com o sentimento de rancor cada qual a seu modo. A casa é uma 

metáfora das características humanas, suas dores e seus amores. Ao emanar a 

energia das pessoas e os acontecimentos dentro de seu espaço, o 124 torna-se 

uma metáfora da memória coletiva, ou metáfora da metáfora. Exemplo de como a 

realidade ou o externo torna-se interno no engendramento dado por Morrison ao 

romance. 

Os exemplos aplicados neste segundo nível de leitura auxiliam na 

interpretação das pistas encontradas no enredo. As relações sociais apontam 

para uma discriminação de Sethe e, por extensão, a Denver, pelo crime cometido, 

depois pelos eventos sobrenaturais. Há um posicionamento hierárquico social do 

tipo homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, portanto, 

exportando para o final da sociedade a mulher negra. A voz dela é a última a ser 

ouvida, as consequências de seus atos sofrem um julgamento pesado e 

excludente, a vida é menos dolorida por meio das atividades mecânicas que o 

trabalho na cozinha do restaurante e que as tarefas de casa proporcionam. Essa 

é Sethe. Para Baby Suggs, foi a decepção com Deus que a condena, nos últimos 

anos autoisolando-se dos demais. 

Denver tem sua vida interrompida ainda criança pelas sequelas do 

infanticídio, porque ela não consegue encarar nem a curiosidade do menino da 

escola e nem assumir o medo que sente da mãe, uma vez que não entende as 

motivações do infanticídio. Selo Pago é aquele que caminha por toda a 

comunidade, tendo acesso a todas as informações, mas as atitudes que toma são 

influenciadas pelos irmãos Bodwins, em especial pela ms. Bodwin, que, se 

dizendo cristã, não concorda com a atitude de Sethe, seja pela motivação que 

fosse.  

Amada é aquela sem voz, e que tevesua vida ceifada na primeira infância, 

transformando-se no fantasma que exige atenção dentro do 124. Amada, moça 

jovem, reencarnação da bebê “já-engatinhando” é tanto a presença libertária 

quanto a que culpa. Como toda criatura que não morre bem, Amada é a metáfora 

das relações sociais inexistentes entre escravizados recém-libertos (pois fora 



 

libertada tragicamente da escravidão pela mãe,) e cidadãos brancos já divididos 

entre sulistas e nortistas (cidadãos de primeira classe, privilegiados por 

programas e leis). 

Nas notas supracitadas, de acordo com Bosi (1979) e Halbwachs (1990), 

entende-se que a escrita de memórias é uma reflexão a respeito de si mesmo, 

uma reflexão individual, mas que pode tangir o coletivo, acaso os indivíduos 

façam parte de um mesmo evento no passado e ainda carreguem consigo, em 

espírito, os fatos. Esse acessar a memória é tanto um reviver, um repensar e um 

refazer, propondo uma nova reflexão ou imagem dos acontecimentos, de acordo 

com os sentimentos provocados por tais memórias nos indivíduos, e dessa forma 

atuando na memória coletiva ou pública. As personagens evocaram memórias 

individuais que complementaram uma as outras, delineando todo o decurso da 

escravidão, Guerra Civil e Reconstrução dos Estados Unidos. E, ao mesmo 

tempo, trouxeram para si a possibilidade de mudança ou de condução de suas 

vidas.  

A escrita memorialista proporciona, ao mesmo tempo em queinforma, uma 

análise daquilo que é narrado. Dessa premissa há na relação entre memória e 

fato narrado a formação de imagens por meio de palavras símbolos ou metáforas 

elaboradas a partir de ironias bem delineadas. Portanto, quando as reflexões são 

a respeitodas ações íntimas remonta-se a memória individual e há a construção 

identitária do indivíduo. Já a multiplicidade de narradores faz com que as 

personagens ora estejam no centro, ora nas margens, isto é, há nesta escolha de 

narração polifônica a oportunidade de conhecer a memória comelementos 

comuns às personagens, o que remonta à escravidão como um exemplo de 

memóriacoletiva. Essas vozes representam a filosofia de mudança, de releitura do 

Cânone Literário dos Estados Unidos, da reescrita e reinterpretação da História 

dos estadunidenses negros. 

 



4 LEITURA À CONTRACORRENTE: UMA PROPOSTA INTERPRETATIVA 

DAS RELAÇÕES DE PODER EM AMADA 

 

 

A leitura à contracorrente Schwarz (1997) mostra o modo como Morrison 

lida com as relações de poder na construção e manutenção de uma sociedade de 

superioridade branca e, portanto, racista. A memória, a ironia e as metáforas 

presentes na narrativa de Amada são pistas deixadas por Morrison, as quais, ao 

serem identificadas na leitura romanesca, apontam caminhos de interpretação 

para que o romance seja abordado mais profundamente a cada camada de 

leitura. 

A interpretação que se faz na segunda e terceira camadas consiste em 

interpretar tais pistas presentes no enredo no contexto das relações sociais. Em 

se tratando dos EUA, pode-se pensar o papel do negro nas relações de poder 

numa sociedade altamente escravagista e capitalista. Essas questões são 

abordadas no texto ficcional memorialístico que se faz com temas como a 

maternidade, a escravidão e o que é ser uma mulher negra nesse contexto.  

Na personagem de Paul D está representada a perplexidadesurgidacom a 

afirmação de Sethe que possuía uma árvore nas costas (imagem formada pelo 

açoite), que ela levou por contar à mrs. Garner que os sobrinhos do Professor a 

estupraram. O diálogo a seguir é bastante intenso e a repetição da frase 

“tomaram meu leite” representa a dor de uma mãe violada: 

 

A gente estava falando de uma árvore, Sethe (Paul D) 
Depois que eu deixei vocês, aqueles rapazes entraram lá e 
tomaram meu leite. Foi para isso que eles entraram lá. Me 
seguraram e tomaram. Contei para mrs. Garner o que elesfizeram. 
Ela ficou com um nó, não conseguia falar, mas dos olhos rolaram 
lágrimas. Os rapazes descobriram que eu tinha contado deles. O 
professor fez um deles abrir minhas costas e quando fechou fez 
uma árvore. Ainda crescendo aqui (Sethe) 
Usaram o chicote em você? (Paul D) 
E tomaram meu leite (Sethe) 
Bateram em você e você estava grávida? (Paul D) 
E tomaram meu leite! (Sethe) (MORRISON, 2011, p. 38) (Grifos 
nossos) 

 



 

É uma cena de estupro, toda a dor é resumida na frase: “Tomaram meu 

leite”. Sethe sempre é identificada como mãe, tem-lhe roubado o que possui de 

mais precioso: o leite materno para alimentar sua filha. Essa imposição dos 

meninos brancos em cima do corpo frágil de Sethe reforça o ato sexual como ato 

de poder, uma vez que se entende que o estupro não é motivado pelo desejo 

sexual, e sim pela sobrepujação do mais fraco, tanto que enquanto um menino a 

estupra, o outro a segura. A repetição dessa frase em diversas passagens do 

romancereforça a relevância do momento vivido por Sethe, de tamanha dor e 

sofrimento, o que a leva a ter uma consciência forte do futuro de horrores que 

seus filhos passariam se ficassem na fazenda, se fossem mantidos no regime de 

escravidão. 

A expressão “já-engatinhando” pode ser comparada à frase “tomaram meu 

leite”, à ação de engatinhar, que é o primeiro movimento da vida da filha para 

experienciar a mesma forma de vida e trabalho a que Sethe era submetida. Essas 

frases são metáforas das relações de poder constatadas pela personageme, por 

mais que não tenha medo de amar incondicionalmente os filhos, somente nos 

seus vinte e oito dias de liberdade ela teve a dimensão do que significava dizer 

que aqueles filhos eram somente seus. Metáfora de todas as mulheres negras, 

cujos limites de mulher se estendem à etnia e à condição de propriedade. As 

razões para matar a filha “já-engatinhando” podem ser explicadas por essas 

metáforas de crueldade que ultrapassavam as dores que o estupro ou os açoites 

causaram em seu corpo. 

O Professor pediu aos sobrinhos que anotassem em seus cadernos as 

características humanas e as características animais dos escravizados. Desta 

colocação, interpreta-se que a condição de escravizado como objeto é trazida à 

tona para questionar a realidade, é uma ação de resistência para Morrison em 

sua obra. Portanto, não é questionamento de uma personagem, e sim descrição 

de um fato histórico da essência da construção identitária estadunidense. Sethe o 

ouviu dizer enquanto fazia suas atividades domésticas na casa. Este trecho, 

presente no segundo capítulo, é uma narrativa pelo pensamento de Sethe: 

 

Ele [o Professor] estava sentado com os alunos dele e ouvi ele 
dizer: “Com quem vocês estão fazendo?”. E um dos rapazes 
respondeu: “Com a Sethe”. Foi quando eu parei porque ouvi meu 



 

nome e aí eu dei uns passos até onde dava para ver o que eles 
estavam fazendo. […] “Não, não. Não é desse jeito. Falei para 
você colocar as características humanas dela à esquerda; as 
animais à direita. E não esqueça de alinhar todas”. Comecei a 
andar para trás, nem olhei para trás para ver onde estava indo. Só 
fui levantando o pé e indo para trás. Quando bati numa árvore 
estava com o cabelo arrepiado.” (MORRISON, 2011, p. 276-278). 

 

Mais tarde, Sethe pergunta à mrs. Garner o que eram características, 

contudo, mesmo desconhecendo o significado da palavra, o sentido conotativo 

negativo ficou claro ea aula prática viria depois com o estupro ou o “tomar” o leite 

de Sethe direto de seu seio, como se ela se equivalesse a uma vaca, enquanto o 

Professor observava e anotava. 

Toni Morrison, em entrevistas, já respondeu que as cenas de relações 

sexuais são inspiradas em descrições simbólicas do momento do ato sexual. 

Sejam elas consentidas ou não, para ela, movimentos mecânicos são 

pornográficos, e tais cenas em suas narrativas ocupam um papel bastante 

simbólico das escolhas de suas personagens, bem como das relações de poder 

que o ato sexual pode determinar. 

Uma das primeiras relações sexuais de Sethe e Halle após o casamento é 

no meio do milharal. Morrison opta não por falar de movimentos, bocas e quadris, 

mas sim do balanço dos pés de milho com o vento, descreve o milho, somente 

fazendo alusão ao momento: 

 

O puxar da cobertura apertada, o som do rasgar sempre a 
convenceram que doía. 
Assim que uma tira de palha saía, o resto obedecia e a espiga 
cedia a ele suas tímidas fileiras, expostas por fim. Que solta a 
seda. Que rápido o sabor preso corria solto. 
Independentemente do que seus dentes e dedos molhados 
estivessem esperando, não dava pra explicar como aquela alegria 
simples abalava a pessoa. 
Que solta a seda. Que fina, solta, livre (MORRISON, 2011, p. 52).  

 

A delicadeza da descrição da relação sexual, a lembrança boa de estar 

com o homem que ela escolheuepor quem nutria sentimentos opõem-se à 

violência sexual que sofre anos depois e que causa à personagem uma 

percepção de estranhamento do mundo ao seu redor, prestes a mudar 

radicalmente. A iniciação sexual dos sobrinhos é um estupro, mas não pode ser 



 

assim nomeado por Sethe. Então, há outra visão da frase que ela insistentemente 

repete “Eles tomaram o meu leite”. Essa construção estilística de repetição da 

mesma frase é proposital, de acordo com Schwarz (1997), que via na mudança 

de tom da narração um construto para revelar a calmaria antes da tempestade. 

A vida se transforma para Sethe, ela não sabe por que aquilo aconteceu, 

poisaté então ela se conhecia por esposa, mãe e cuidadora de mrs. Garner, ela 

era uma empregada e não uma propriedade. Sua liberdade era sustentada pela 

ingenuidade, e assim sentia-se protegida. A violação ao seu corpo leva-a a 

manifestar a busca por justiça, ela se reconhece como um ser humano e não um 

animal, como o Professor ensinou aos seus sobrinhos que era um escravizado. 

Sua fala se resume a não achar certo eles tomarem o leite, que era da sua filha, a 

bebê “já-engatinhando”. Todos os seus sentimentos e ideias foram sobrepujados, 

e, na outra ponta, aos sobrinhos do Professor nem é dado considerar essas 

condições. 

O estupro de Sethe é um ato de poder que o Professor incute em seus 

sobrinhos, a interpretação ganha ares políticos porque prevalece o mais “forte” da 

classe social ao mais “fraco”, ou seja, a mulher negra e escrava ao homem 

branco e proprietário. Há nessa relação racial um exemplo de como se forma uma 

pessoa machista e, mais importante, uma pessoa racista. Independente da 

condição de gravidez de Sethe, o administrador da fazenda, ironicamente 

chamado Professor, instrui seus sobrinhos a animalizar a escrava, em um 

processo de reificação, de vê-la como um animal ou objeto. 

A análise dessa situação perturbadora propõe que o leitor identifique um 

homem branco, cristão, instruído e com o poder sobre os demais, ensinando as 

crianças a verem a mulher negra como objeto ou, pior ainda, no caso de Sethe, 

como um animal. Assim, a prática sexual como algo que lhes pertence seria 

permitido, pois a relação sexual com outro ser humano fora do casamento não era 

digna de um cristão.  

Ao não revelar enfaticamente o foco da situação – o estupro –, pois o 

entendimento de Sethe, naquele momento, era limitado pela inexperiência de vida 

e sua ingenuidade, Morrison torna a cena simbólica. Ela distancia o leitor da dor 

dessa realidade, direcionando ao pensamento mais profundo das relações sociais 



 

daquela sociedade escravagista, em que se baseia a sociedade atual norte-

americana.  

A simbologia que envolve a construção da cena do estupro evolui para 

outras realidades de outros lugares. Não obstante, Schwarz (1997) propõe que o 

construto machadiano do texto em Dom Casmurro proporciona transpor os 

problemas da sociedade brasileira, que reluta em avançar para um iluminismo 

europeu, como problemas sociais universais, não exclusivos a um único país. Da 

mesma forma, a narrativa simbólica morrisoniana excede as fronteiras nacionais 

com um texto quase alegórico a todas as nações escravagistas da América. 

Em uma época em que um professor nunca era questionado, as crianças 

brancas eram educadas para a continuidade da sociedade adulta branca e 

racista, paraquemum negro escravizado não era um ser humano, e simum objeto. 

Essa sociedade descrita na narrativa tinha na educação formal um dos 

condutores da continuidade desse pensamento, isto é, o racismo estava 

engendrado até a raiz na sociedade estadunidense, e era repassado às gerações 

futuras por meio das instituições mais sagradas ao ser humano.  

Ao repassar suas observações aos sobrinhos, o personagem do Professor 

ocupa o maior grau de poder dentro das relações entre adultos e crianças 

brancos. Estaria implícito que, ao absorver a sabedoria do tio, os sobrinhos não 

abrem a mente para qualquer outra possibilidade de organização social humana. 

Nas aulas dadas pelo Professor, o assunto que Sethe pôde ouvirera o estudo dos 

escravizados e de como eles deveriam ser tratados, uma aula de características 

humanas e animais da escrava. A aula nada versava a respeito deoutros 

assuntos, tais como mãodeobra ou rotinas da fazenda, levando-se a crer que tal 

lição dada aos sobrinhos identifica o tratamento racista e o processo de reificação 

do ser humano ou a justificativa, ao ver da personagem do Professor, da 

escravidão.  

Além disso, mrs. Garner ri quando Sethelhe explica que deveria haver uma 

cerimônia para oficializar o casamento dela com Halle Suggs. Supõe-se que ela 

não acredita que entre os escravizados seja necessária uma validação do 

matrimônio com votos. Subentende-se que receber a bênção de um sacerdote 

contradiga a perpetuação de novos escravizados, pois uma das principais funções 



 

da mulher escrava era o aumento da propriedade escrava do patrão, não 

importando com qual homem mantivesse relações. 

Um cristão estaria em pecado ao manter relações sexuais sem estar 

casado ou fora do casamento. Contudo, ter relações sexuais com as escravizadas 

era “permitido”, haja vista elas não serem compreendidas como sujeitos 

detentores de alma, equivalendo-se, para os brancos, a animais, mantendo os 

homens brancos como bons cristãos. O riso de mrs. Garner, apesar de certo 

carinho no trato com Sethe, é representativo desse pensamento, pois a atitude de 

vê-la como ingênua interpreta-se como ironia, cabendo a essa postura da mulher 

branca em relação à mulher negra uma exemplificação da sistematização social.  

Tal estrutura social permite a mrs. Garner o poder além da relação patroa e 

empregada nos serviços domésticos. Percebe-se a permissão da “falsa” 

cerimônia, da alusão de um vestido de trapos pego às escondidas por Sethe por 

um vestido de casamento, e tantas outras pequenas faltas são aparentemente por 

causa da ingenuidade da jovem Sethe. Ao contrário, por meio da ironia desse riso 

de mrs. Garner, há a compreensão que Sethe é, apesar de tudo, uma propriedade 

de uma mulher branca benevolente, mas uma propriedade. 

Tamanha brutalidade das ações dos três brancos contra Sethedemonstra 

que, mesmo que um desses meninos alcance uma visão contrária a que lhe foi 

ensinada, essa aula prática – o ato do estupro – torna muito difícil o perdão e a 

recuperação do ser humano. Outra marca formadora de uma sociedade baseada 

em valores falsos e obscuros, em que o recomeço deveria ser sem reservas de 

preconceitos.  

A Sethe do presente, além das informações que se tem de seu passado 

recente, é uma mulher sobrevivente, mas que não cedeu às humilhações. Chorou 

e sofreu, mas ergueu a cabeça e seguiu fazendo as coisas do seu dia a dia. Até o 

momento em que seus filhos foram ameaçados de captura. Segundo Giraudo 

(1997), Sethe retira-se do presente com o gesto de matar a filha, que para ela é 

um gesto de proteção; as consequências vieram e ela tem no passado o refúgio: 

 

Escondendo-se num lugar tão “sem tempo” quanto o lugar de 
onde espera que retornem seus filhos, Sethe permanece fora da 
história e de suas possibilidades. Esta recusa do tempo, e do 
tempo presente, é representada pelo rompimento dos laços que a 
prendem ao mundo exterior, pelo abandono do emprego na 



 

cidade e pelo auto-encapsulamento na esfera da domesticidade 
(GIRAUDO, 1997, p. 89). 

 

As memórias acima estão no âmbito das relações de poder porque, apesar 

de, em princípio, a personagem de Sethe não se submeter ao Professor e sua 

violência, a identidade de escrava não é presente nela; o seu crime, ao contrário, 

a escraviza, pois “libertar” a filha foi “aprisionar” a si mesma. Ela buscou justiça 

em suas palavras “Alguém tinha que saber”. Acredita-se que a dignidade de ser 

humano é maior nela, que busca compreensão na figura de mrs. Garner, que 

nada pôde fazer por ela, a não ser chorar. E por ter contado a ela, outra punição 

se seguiu, o açoite. 

A sequência de punição é um exemplo de brutalidade permitida pelas 

relações de poder ao homem branco; ao administrador da fazenda é dado punir 

fisicamente. O buraco cavado para que a barriga de grávida não fosse 

machucada demonstra o cuidado com a propriedade futura, novamente a relação 

de proprietário e propriedade. A punição por falar demais se enquadra no âmbito 

das relações de poder, é uma vingança por ter sido contrariado. Questiona-se o 

que difere o que Sethe fez da tentativa de fuga dos homes da fazenda, que 

culmina com Seiso sendo queimado vivo. E porque há a necessidade de atirar 

emSeiso para que morresse calado. E porque ele e Paul A foram punidos com a 

morte e Paul D não, somente com o freio e a venda. 

A atitude de Sethe em denunciar o Professor fere sua autoridade. Ele é o 

chefe da “Doce Lar”, há um estado de coisas em que, mesmo sendo proprietária, 

mrs. Garner não possui o mando das coisas, simbolicamente ilustrado pelo 

caroço que cresce em seu pescoço e não lhe permite falar, somente chorar junto 

com Sethe. Além disso, o Professor se sente ameaçado pelos escravizados, que 

falam demais, tentam escapar; assim como açoitou Sethe, ele queima Seiso vivo. 

Porque ele canta na fogueira, e não grita, então, o Professor atira nele. 

O canto é o domínio da cultura ancestral de Seiso, ele ousa exorcizar-se da 

dominação branca e por isso é calado tão veemente, além de ter sido identificado 

como líder da fuga. A dignidade de Seiso não pôde ser “quebrada” pelo Professor, 

mas de alguma forma a de Paul D foi destruída. O freio de boca, uma das 

punições mais cruéis usadas durante a escravidão, teve uma reação bastante 

constritiva ao tolher todo o orgulho e hombridade de Paul D, que se sentia menos 



 

digno que o galo da fazenda, que ele trouxera ao mundo tirando da casca do ovo 

salvando-lhe de morrer.  Repetidamente há a informação de que os sentimentos 

de Paul D estariam recolhidos em uma lata de fumo em seu peito, no lugar em 

que deveria estar seu coração. 

Ademais, há o poder que Amada exerce sobre Sethe, isto é, a culpa pelo 

assassinato da filha é munição nas mãos de Amada, que manipula Seth, 

sugando-lhe toda a vontade de viver, trabalhar, comer e cuidar de Denver. Tendo 

a princípio dado àex-escrava a esperança de retomar a relação de mãe e filha 

que no passado tivera sido extinguida tragicamente. Amada adentra as vidas de 

Sethe, Denver e Paul D e aos poucos vai ocupando um espaço que não lhe pode 

mais ser tirado, não há um modo ou uma razão para que a hóspede não fique no 

124. Aos poucos, a criatura que é Amada toma para si a mãe e suga dela toda 

razão e passam as duas a viver uma relação nada saudável. Esse poder que a 

figura do fantasma ocupa no romance equivale ao poder que o passado 

escravagista tem sobre os afro-descendentes, cuja cultura e história não são 

dignamente retratadas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dada a importância da obra de Toni Morrison, esta pesquisa propôs uma 

releitura de Amada (1987), de Toni Morrison (1931-2019), à luz da teoria de 

Roberto Schwarz (1997), em seu livro Duas meninas, especificamente o capítulo 

“A Poesia envenenada de Dom Casmurro”. Esta linha interpretativa orienta que o 

texto seja lido em três camadas sucessivas: Primeiro, pela leitura romanesca; 

segundo, pelas relações sociais e, em terceiro, propor a leitura a contrapelo ou 

para utilizar um termo à contracorrente cunhado por Schwarz (1997). 

Ao mapear a recepção crítica de Amada, identificou-se durante essa 

primeira fase se mostrou preocupante apontar as questões raciais da sociedade 

norte-americana em período de reconstrução do país após a Guerra Civil, em 

torno de 1850 a 1875. Há a preocupação em compreender as relações familiares 

entre mãe e filhas, bem como o papel das mães/mulheres como transmissoras da 

cultura africana. E estaria nas mãos de escritoras negras contemporâneas, assim 

como Toni Morrison, o mesmo papel de preservar a cultura e a identidade dos e 

para os negros.  

O foco dos trabalhos acadêmicos, selecionados para a fortuna crítica, 

compreende, de modo geral, os estudos Pós-colonialistas e os Estudos Culturais, 

a exemplo da diáspora africana, a repressão à cultura negra e a alteridade, a 

recuperaçãoda cultura negra e da história dos negros nos Estados Unidos, a 

representação de gênero e etnia. A construção do texto como metaficção 

historiográfica e a relação do texto morrisoniano com o pós-modernismo e 

estudos feministas.  

Háa opção de Morrison por narradoras mulheres narrando as suas próprias 

histórias e Amada (1987), em especial, do ponto de vista de mães, como o 

exemplo de Sethe. Ao apresentarem como seus objetos de estudo a 

representação, construção de identidade e a voz autoral, os trabalhos adentraram 

o campo da Teoria Literária e da Literatura Comparada, seja com escritoras 

brasileiras negras ou não, em caso de estudos específicos em Literatura de língua 

inglesa.  



 

As memórias, ou a narrativa memorialista, estão indubitavelmente em 

todos os textos, pois não há como fugir  da natureza da narrativa, ora na 

perspectiva da africanidade, ora da identidade das personagens, ora da História e 

até mesmo da política, na terminlogia utilizada por Giraudo (1997), em “Poética da 

Memória: uma leitura de Toni Morrison”. Para Cleideni Nascimento (2012), a 

proposta de escrita de Morrison demonstra comprometimento com os vários 

aspectos da História e cultura de todas as gerações de estadunidenses negros 

para dentro da literaturae, portanto, esse é seu legado (NASCIMENTO, 2012). 

As pesquisas brasileiras a respeito de Toni Morrison trazem nas 

referências trabalhos acadêmicos estrangeiros, estadunidenses, em maior parte. 

Identificou-se como o único trabalho acadêmico nacional o de Giraudo (1997), 

quediscorre acercadas formas de memórias do romance, propondo um termo 

cunhado por ele po-ética, que envolve estilo e ética como forma narrativa peculiar 

a Morrisone que lhe serve como identificador da voz política autoral da escritora. 

Bem como de forma mais ou menos aprofundada, a questão também é 

identificada nos demais trabalhos acadêmicos, apontando para o trabalho ético 

proposto por Morrison, arrolado à sua filosofia de trabalho, a valorzação da 

comunidade negra, de sua história, identidade e cultura. Giraudo (1997) chama de 

po-ética da memória, termo cunhado por ele mesmo. 

A leitura de Amada à luzda proposta teórica de Roberto Schwarz (1997), 

presente no capítulo “A poesia envenenada de Dom Casmurro”, de seu livro Duas 

meninas (1997), também levou em consideração as três leituras sucessivas, 

como propõe o crítico. A leitura romanesca apresenta Sethe, uma mãe, escrava 

fugitiva, que mata a sua filha e tenta matar os outros três filhos para que eles não 

retornassem à escravidão quando fossem encontrados pelo dono da fazenda 

“Doce Lar”, de onde haviam escapado. Além disso, compreende os 

desdobramentos para a vida dela e de sua família, em decorrência do fato terrível 

como a incompreensão das comunidades negra e branca e o fantasma da filha 

que ela assassinou e, que passa a assombrar a casa em que residem, o 124 da 

Bluestone Road. 

O segundo nível interpreta as relações sociais na comunidade negra, da 

comunidade dos negros e dos brancos, bastante segregada, apesar de ser uma 

cidade de maioria negra, de escravizados resgatados da escravidão por um casal 



 

de irmãos brancos, os Bodwins, e as relações sociais dentro da casa à rua 

Bluestone, número 124. A interpretação se interessou em demonstrar como 

inúmeros fatores podem determinar as relações sociais de uma comunidade. 

Relações sociais que excluíam do seu convívio uma mãe infanticida, em uma 

casa assombrada pelo fantasma do bebê por ela assassinado e uma filha quase 

adulta. O relacionamento entre um homem e uma mulher que se conheceram na 

condição de escravizados e no momento presente da narrativa  ao se 

reencontrarem agora livres, enfrentam a insegurança do recomeçar, enquanto 

casal e família, em uma decisão somente deles e não relacionadas a reprodução 

de mão de obra dos escravizadores. 

Tão relevante quanto é o cenário nacional estadunidense de pós-guerra e 

como a reconstrução de uma nação excluiu os ex-escravizados, fomentando um 

regime segregacional que perdurou de 1865 até os anos 1970. E não somente 

isso, mas como as memórias individuais, quando confrontadas, apesar da dor de 

lembrar, tornam-se coletivas a um povo e a sua memória do escravagismo, e 

como esse não esquecer leva a uma reflexão a respeito do escravagismo e suas 

conseqüências sociais na contemporaneidade. 

A trajetória de Sethe pode até sugerir que ela enlouquecera ao atentar 

contra a vida dos filhos, tirando a vida do bebê, que depois teve em sua lápide 

gravada a palavra Amada. Em momento algum ela afirma sua loucura, ao 

contrário, assertivamente afirma em sã consciência, que estava salvando os 

filhos, evitando o mesmo sofrimento que conheceu. Reconhece-se, por meio dos 

atos de lembrar e não conseguir esquecer, que a força das memórias toma para 

si a função de expor não a dor e a história de Sethe, Paul D, Selo Pago, Babby 

Suggs e os outros escravizados individualmente, mas a de uma comunidade, de 

um coletivo. Os estudos de Eclea Bosi (1979) acerca de Halbwachs (1990) 

retornam que a autoanálise quer que os personagens demonstrem querê-la ou 

não, reconstroem a sua história, metaforicamente a História do negro 

afrodescendente por ele próprio. 

De acordo com Munhoz (2017), Morrison aponta que nesse romance, bem 

como em Jazz (1992) e Paraíso (1999), é o sentimento de amor que proporciona 

à personagem Amada sua volta à vida para reviver relações familiares, ouvir 

cantigas de dormir, saber histórias do passado de sua mãe e criar 



 

desdobramentos intensos na história. A finalidade de Morrison seria possibilitar ao 

leitor a reflexão no tocanteà escravatura. Assim, o romance problematiza um 

período histórico considerado esquecido ou que reflete a visão dos dominadores e 

não dos dominados, nos Estados Unidos. 

O terceiro nível, que Schwarz (1997) chama de leitura à contracorrente, 

propõe a leitura de Amada do ponto de vista das relações intrínsecas de poder 

entre brancos enegros ou afrodescendentes34. Tais relações, cujo objetivo é 

inferiorizar os negros e manter os brancos no topo das relações sociais, permitem 

que a semente do racismo e preconceitos de cor, de gênero e econômico criem 

raízes tão profundas, a ponto de envenenar a sociedade, a grande questão do 

texto.  

Mrs. Garner, a quem não lhe é permitido administrar a fazenda “Doce Lar” 

sozinha, após a morte do marido, não tem voz, literalmente, para defender Sethe, 

que atua na fazenda como criada da casa e atendendo suas necessidades 

pessoais. Mrs. Garner tem um caroço crescendo em sua garganta que lhe tira as 

energias e lhe dificulta engolir e falar. Não “poder” torna-se simbólico. A ela lhe é 

negado expressar o que pensa, uma condição que subjuga qualquer mulher 

naquela sociedade rural, não só as escravizadas. A fazenda passou a ser 

administrada por seu cunhado. 

Esse era o “Professor”, cuja forma de conduzir implicava deter o poder a 

todo custo, sua palavra sempre era a última e a correta, justiça que lhe era feita 

pela condição de homem branco. A sobrepujação de ideias racistas levou ao 

estupro  de Sethee consequentemente à surra de chicote; ao enlouquecimento de 

seu marido, Halle; e à tentativa de fuga de Paul A, Seiso e Paul D, os dois 

primeiros mortos, e Paul D punido com o freio de boca, que comprometeu sua 

dignidade enquanto homem e ser humano. 

Elencando os principais acontecimentos do romance desde a leitura em 

primeira camada ou romanesca, as conclusões decorrentes com a análise dos 

trechos selecionados apontam que a sequência de ações, a aula do Professor, o 

estupro e a punição levaram a uma conseqüência que alterou drasticamente a 

                                            
34 A Fortuna Crítica encontrou textos acadêmicos cujas pesquisas utilizavamos termos afro-
americanos(as), afrodescendentes,escravo(a)(s), escravidão, escravocrata. Por uma questão de 
contemporaneização, optou-se pelos termos escravizado(a)(s), escravagismo, escravização. Afro-
descendente(s) pode se referir aos primeiros descendentes de africanos em solo estadunidense, e 
afro-americano(a)(s) sendo utilizados para esse propósito específico [Nota explicativa]. 



 

vida de Sethe, dos membros de sua família, e da comunidade de negros que 

antes tinham no 124 da rua Bluestone um porto de passagem, acolhida e apoio.  

A presença do fantasma constitui um problema para todos, que acabam 

tendo que lidar com seus assombros da época da escravidão. Ou melhor, não 

lidar, excluir Sethe, anular a sua convivência com a comunidade. Sethe não se 

permite seguir vivendo e se dar outra chance de amar, mas a comundade 

também não. Quando chega o momento de expulsar a criatura do 124, cada uma 

daquelas mulheres que canta e ora em frenesi busca expurgar seus próprios 

traumas. É pela voz que conseguem. Bastante simbólico, novamente. A ironia é 

posta de lado e à expressividade de suas vontades é dado vencer, pelo sumiço 

de Amada.  

Ainda que permissivas, as relações de poder da sociedade em 

reconstrução de 1873 está nas vozes das mulheres que expulsam o fantasma, a 

expulsão do fantasma das consequências da escravidão. Por meio da voz 

feminina, que é uma forma de poder, a inserção de uma filosofia da 

representatividade do negro e da identificação e eliminação da “brancura” do 

imaginário literário norte-americano na obra morrisoniana. 

Para identificar e compreender as relações de poder, a autora sugere que 

sua narrativa exige uma leitura com participação do leitor por meio da forma com 

que escreve. Com pausas entre as memórias de um personagem para outro e 

com a definição de cadências diferentes para o fluxo de pensamento em cada 

capítulo, Morrison visa atingir ao objetivo de evocar no leitor a participação ativa. 

Defende-se nesta dissertação que a obra morrisoniana como um todo propõe um 

movimento de conscientização das estruturas que sustentam as sociedades 

contemporâneas, ora coloniais e depois escravagistas, e agora racistas.
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