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deixe-me amar você apenas como eu sou/ uma jovem negra/
eu finalmente estou sendo real/
não mais simétrica & impermeável à dor.
Ntozake Shange, “no more love poems #2”

What would become of the woman with control over her life? When she could
create her own image, when she was reborn without the need of another half to
make her whole, she would also be born into the terror of confronting the
loneliness, the self-sufficient, the responsibility of the really free woman.
Mary Helen Washington,
New Lives and New Letters: Black Women Writers at the End of the Seventies

I saw a rainbow earlier today
Lately those rainbows be comin’ round like everyday
Deep in the struggle I have found the beauty of me
God is watchin and the devil finally let me be.
Here in this moment to myself/ I’m gonna vibe with no one else
There is a conversation I need to have with me/ It’s just a moment to myself.
Macy Gray, “A Moment to Myself”,
do álbum On How Life Is

RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é analisar questões do feminismo negro em
duas obras da escritora afro-americana Ntozake Shange (1948): a peça for
colored girls who have considered suicide when the rainbow is enuf (1975) e o
romance Sassafrass, Cypress & Indigo (1982). Ao longo da análise também
apresento a bibliografia da produção da autora, artigos, sites, vídeos, filmes e
entrevistas. Esta pesquisa justifica-se pelo fato de a escritora não ter sido
estudada em profundidade nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Em seus
textos, a autora enfoca as experiências das mulheres negras, adotando uma
consciência gendrada e estratégias artísticas orientadas para o
empoderamento tanto destas tanto quanto da comunidade negra como um
todo. Shange articula questões do feminismo negro de forma a reforçar a
consciência de seu público acerca dos estereótipos, mitos e dificuldades
vivenciadas pelas mulheres negras. Além disso, a autora domina questões
fundamentais pertencentes à teoria feminista e discute importantes problemas
sociais ao longo de suas histórias e dos conflitos entre seus personagens
masculinos e femininos.

Palavras-chave: Teatro, Feminismo Negro, Ntozake Shange.

ABSTRACT

The main objective of this work is to analyse black feminist issues within two
works by Afro-american writer Ntozake Shange (1948-): the play for colored
girls who have considered suicide/ when the rainbow is enuf (1975) and the
novel Sassafrass, Cypress & Indigo (1982). Throughout the analysis I also
present a bibliography of the author’s production, articles, sites, videos, films
and interviews. This research finds its justification in the fact that the writer has
not yet been extensively studied neither in Brazil nor in the United States. In her
texts, she focuses on the experiences of black women adopting a gender
consciousness and artistic strategies oriented towards their own empowerment
as well as that of the black community as a whole. Shange articulates black
feminist issues within her works, thus reinforcing her audience’s awareness of
the stereotypes, myths and difficulties experienced by black women.
Additionally, Shange masters fundamental issues pertaining to feminist theory
and discusses important social problems throughout her stories as well as in the
conflicts between her male and female characters.

Keywords: Theatre, Black Feminism, Ntozake Shange.
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INTRODUÇÃO

Minha trajetória para Minas Gerais foi cheia de contrastes e
aprendizados. Saí de São Paulo, do trânsito constante e das livrarias, cafés e
cinemas para a quietude de Tiradentes, onde me aproximei da cultura negra
por meio do congado. Depois de aprovada nos exames do Mestrado, mudei-me
para São João del-Rei, onde participei de uma oficina de música e tive contato
com o maracatu. O som dos instrumentos e as histórias das nações e seus
baques começaram a fazer parte da minha bagagem, junto aos cantos do
congado e aos mistérios das músicas e das devoções de matriz africana.
Antes da presente pesquisa, eu já nutria um interesse pela cultura e
pelas artes afro-brasileiras e tive experiências enriquecedoras que ofereceram
elementos e referências para este estudo. O congado do qual participei1
permitiu-me perceber o entrelaçamento das referências religiosas da cultura
afro-brasileira com os da cultura cristã. No congado, Nossa Senhora do
Rosário é especialmente reverenciada, além de outros santos. As homenagens
a santos católicos são realizadas em um cortejo com cantos e instrumentos
musicais que produzem músicas, temas e ritmos ancorados na musicalidade
afro-brasileira. A música e o cortejo (este último, acompanhado de coreografias
em alguns congados) mostraram-me a ligação entre as artes (música, canto,
palavra, dança) e a devoção religiosa. Um capitão de congado pode ser
católico e devoto de Nossa Senhora. Um capitão ou capitua2 de congado pode
possuir saberes sobre música, dança, cantos, rimas, ritmos, curas com ervas
medicinais e práticas religiosas que o(a) aproximam da figura do curandeiro ou
curandeira, recorrente, como eu viria a descobrir depois, na literatura afroamericana contemporânea.
O maracatu, do qual participei como estudante de música3, permitiu-me
observar o entrelaçamento entre o canto, o ritmo, o amor e a devoção. Aprendi
sobre a firmeza das cordas e do sangue, do compromisso e da fé. Os laços de
1

Refiro-me ao Congado São Benedito de Tiradentes, revitalizado pelo Projeto Recontando o
Rosário, sob a direção de Maria José Vargas Boaventura, do Instituto Cultural Biblioteca do Ó.
2
Utilizo um termo que ouvi ser de preferência de uma das participantes do congado, que assim
se auto-denomina.
3
Mediante as oficinas do Grupo Mucambo em São João del-Rei, Minas Gerais, sob a
orientação de André Mendes e Débora Fantini.
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amizade, os laços de sangue e os laços atemporais foram também
vivenciados. As experiências com o congado e o maracatu levaram-me a
descobrir

a

complexidade

da

arte

e

da

religiosidade

afro-brasileira,

enriquecendo minha bagagem pessoal. Inspirada por essas experiências,
iniciei a pesquisa sobre a escritora afro-americana Ntozake Shange.
Paulette Linda Williams, ao assumir o nome Ntozake Shange, deixa
explícita sua identificação e seu compromisso com a cultura Zulu de sua
origem. A autora associa-se ao Black Arts Movement nos Estados Unidos e
adota um estilo irreverente de confrontação, que se materializa em seus
coreopoems (poemas coreografados) por meio da grafia em letras minúsculas
e fora dos padrões gramaticais, encenados ao som de música, vídeo e dança,
em franco contraste com o teatro tradicional e europeizado predominante em
seu país. Além disso, a autora marca a diferença feminina na medida em que
se afasta da visão monolítica dos adeptos do Nacionalismo Negro para
registrar as agruras, a contradição e a fragmentação das mulheres negras. Fiel
ao lema feminista de que “o pessoal é político”, Shange mistura o lírico e o
épico numa obra repleta de sensualidade, mas que propõe a igualdade,
enquanto expõe o drama da violência que acomete a vida dessas mulheres.
Neste trabalho, apresento inicialmente uma breve biografia da autora e
um panorama de suas produções, relacionando-as com a teoria feminista,
especialmente o feminismo negro. Considerando que a própria autora
posiciona-se como feminista, busco averiguar de que forma se pode constatar
a articulação entre o feminismo negro e as características, elementos,
discursos, temas e especificidades de suas produções. Durante a análise,
privilegio duas obras, quais sejam, a peça teatral intitulada for colored girls who
have considered suicide/ when the rainbow is enuf: a choreopoem (1975); e o
romance Sassafrass, Cypress & Indigo (1982). Ambas são centradas nas
experiências de jovens negras nos Estados Unidos e abordam temas
amplamente discutidos na teoria feminista negra.
No espetáculo for colored girls, Shange dispõe sobre o palco sete atrizes
trajando vestidos coloridos e cria uma produção centrada nas experiências das
mulheres negras, comunicadas mediante depoimentos poéticos dirigidos a uma
plateia afro-americana, abordando temas dramáticos (como aborto, estupro e
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traição) e outros mais positivos (como a iniciação sexual, o auto-fortalecimento,
a união entre as mulheres e o amor pelas artes). O espetáculo de Shange,
repleto de coreopoemas compostos em linguagem cotidiana e poética, enfoca
as experiências das mulheres negras em toda a sua heterogeneidade – como
sugere o próprio título. For colored girls enfatiza a autodescoberta e o
empoderamento como forma de escapar à depressão e ao ímpeto do suicídio
provocados pelo racismo e pela violência masculina. A recepção da obra
dividiu a crítica entre análises elogiosas e textos ácidos e acusativos de críticos
que não viram sinceridade nos depoimentos das personagens negras ou
interpretaram como expressões de ódio aos homens as representações de
situações de violência, estupro e relações sexuais sem afeto vivenciadas por
mulheres negras na peça. De todo modo, o espetáculo emocionou
espectadores em diversas partes dos Estados Unidos, resultando na conquista
de prêmios, entrevistas e versões para a televisão e cinema, que serão
comentados a seguir.
Um dos critérios para a escolha da peça for colored girls como objeto
deste estudo se baseia em sua ampla recepção, na notoriedade que o texto
conferiu à autora e no valor político do espetáculo. For colored girls conquistou
um Obie Award em 1977 e também o Outer Critics Circle Award, o Audience
Development Committee (Audelco) Award e o Mademoiselle Award, entre
outros4, além de receber indicações aos prêmios Toni, Emmy e Grammy. For
colored girls ganhou uma adaptação em livro, além de uma produção televisiva
dirigida por Oz Scott e lançada em 1982 (na qual Shange também atua). Foi
também adaptada para o cinema em 2010 pelo diretor afro-americano Tyler
Perry (1969 -), contando com um elenco de cantoras afro-americanas
talentosas, como Janet Jackson e Macy Gray, e atrizes afro-americanas
famosas, como Woopy Goldberg e Loretta Devine. A peça foi encenada em
diversas universidades estadunidenses nos anos 1970 e continua sendo
montada, estudada e apresentada, como evidencia a grande quantidade de
adaptações fílmicas, facilmente encontradas na internet, especialmente no site

4

Demais prêmios de Ntozake Shange e dados sobre suas obras podem ser encontrados na
seção Anexos, no final deste trabalho.
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youtube. A autora foi alvo de inúmeras críticas acadêmicas, ensaios e artigos
de jornal.
Com essa produção, Ntozake Shange realizou um teatro revolucionário
e centrado na experiência das mulheres negras nos anos 1970, época em que
a literatura e o teatro negro viviam um período de fortalecimento. Shange
produziu uma obra inovadora, destacando-se ao lado de outras escritoras de
sua geração, como Alice Walker, autora de The Third Life of Grange Copeland
(1970) e The Color Purple (1982) e Toni Morrison, autora de The Bluest Eye
(1970) e Sula (1973).
Nesta pesquisa privilegiei ainda o primeiro romance da autora, intitulado
Sassafrass, Cypress & Indigo (1982), que trata do destino de três jovens afroamericanas rumo à idade adulta, enfrentando dificuldades como a violência
doméstica, o desafio da profissionalização e o autofortalecimento. A escolha do
romance justifica-se pela profusão de temas e elementos oriundos da literatura
afro-americana (curandeiros, a música, a dança, a escrita, a tecelagem, a
culinária, a narração de histórias, o cenário político da era pós-direitos civis),
entrelaçados às preocupações feministas da autora. As irmãs Sassafrass,
Cypress e Indigo, protagonistas do romance, aproximam-se das personagens
de for colored girls ao compartilharem eventos, pensamentos e sentimentos.
Além disso, o romance trabalha temas fundamentais articulados pelas
escritoras negras, tais como a herança africana e afro-americana, a presença e
influências das religiões cristãs e de matriz africana, a união entre as mulheres
e as dificuldades raciais e gendradas que estas enfrentam durante a vida. A
variedade de conteúdos e referências às artes e à literatura negra fazem de
Sassafrass, Cypress & Indigo ligado a expressões artísticas e às criações das
mulheres negras, retratando-as por meio de narrativas de empoderamento que
problematizam a violência, o racismo e o sexismo em um romance que, como
tal, apresenta diversos pontos de convergência em relação ao espetáculo for
colored girls.
Em diversos momentos, faço referência a outras produções da autora,
como o romance Betsey Brown (1985), que também reúne temas pertinentes à
teoria feminista e que recorrem no conjunto da obra da autora. O objetivo geral
da pesquisa é aprofundar o conhecimento sobre os elementos, temas,
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características e condições sociais ligadas às artes afro-americanas, ao teatro
negro e à literatura negra de mulheres, mas especificamente ao feminismo
negro de Ntozake Shange, e verificar como o feminismo é tematizado em suas
produções.
Ao ler a obra de Shange faz-se necessário, primeiramente, considerar
seu contexto, as referência oriundas do Movimento dos Direitos Civis, do Black
Theater Movement, do Black Arts Movement, do movimento feminista e do
feminismo negro, dos quais a escritora foi contemporânea, o que é tratado no
capítulo I desta dissertação. No capítulo II enfoco a biografia e as produções de
Ntozake Shange.
Uma vez que as questões em torno das identidades, das artes, da
cultura, das religiões, bem como a luta política negra estão presentes e
articuladas de forma marcante na peça for colored girls e no romance pós
direitos-civis Sassafrass, Cypress & Indigo, faz-se necessário o conhecimento
dos principais temas e preocupações das obras dessa autora, o que é tratado
no capítulo III. Nesse capítulo, ressalto três pontos teóricos importantes.
Primeiramente, a tradição literária negra, teorizada por Henry Louis Gates Jr e
W.E.B. Dubois, que implica os conceitos de double-voice (dupla-voz) e doubleconsciousness (dupla consciência). A análise é orientada pela metáfora da
“bagagem”, frequentemente utilizada por Shange para mostrar as filiações e
interlocuções não só com autores afro-americanos, mas também com outros
oriundos do chamado Terceiro Mundo. Utilizo o tema da bagagem, ainda, para
abordar os pertences das mulheres negras, trabalhados pela autora de maneira
crítica em alguns de seus coreopoemas para denotar a herança própria, a
cultura feminina e a integridade da mulher negra. Por fim, outro elemento
significativo da bagagem da autora é o conhecimento sobre o feminismo e a
crítica feminista negra, elaborados pela autora por meio de suas produções.
No capítulo IV, concentro-me nas análises de for colored girls e
Sassafrass, Cypress & Indigo, atentando para seus principais eixos temáticos.
Num primeiro eixo, denominado “Um espaço de voz e movimento”, analiso o
enfoque dado às experiências das mulheres negras a partir da necessidade de
autoexpressão e representação que os textos evidenciam. Num segundo eixo,
“Novas imagens e mitos para as mulheres negras”, demonstro como a criação
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de personagens, poemas e histórias oferece novas referências, capazes de
desconstruir estereótipos e mitos sobre as mulheres negras e sua sexualidade.
Num terceiro eixo, “Ironia, humor, esperança: beleza e tristeza”, observo o uso
de uma dramaticidade particular que implica ironia e humor nas produções da
autora, e também imagens que evocam beleza e tristeza, complexificando a
questão da discriminação racial, das hostilidades nos relacionamentos
amorosos e da união entre as mulheres. Já num quarto eixo, “A Violência”
(implicando a violência física, psicológica e simbólica), analiso os diversos tipos
de violência a que essas mulheres estão sujeitas e as soluções propostas pela
autora para superá-las. Por fim, no quinto eixo, “Um repousar de mãos: cura e
empoderamento”, abordo o empoderamento das mulheres negras nas obras
citadas.
Nas considerações finais, busco verificar a articulação entre as formas e
conteúdos das produções escolhidas de Ntozake Shange, o espetáculo for
colored girls e o romance Sassafrass, Cypress & Indigo, articulando-os à
agenda feminista da autora, desenvolvida tanto na literatura quanto no teatro,
mediante a criação de gêneros novos (por exemplo, os coreopoemas de for
colored girls) e de narrativas que mostram as conquistas e os talentos das
jovens negras (Sassafrass, Cyress & Indigo).
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Capítulo 1 – Contextos: arte e política em movimento

O artista negro deve construir modelos que
correspondam à sua própria realidade. Os
modelos devem ser não-brancos. Nossos
modelos devem ser consistentes com um estilo
negro, nossos estilos estéticos naturais, e nossos
estilos morais e espirituais.
James T. Stewart

O teatro afro-americano de mulheres deve ser compreendido dentro do
contexto maior das artes e movimentos artísticos e políticos criados pelos afroamericanos em sua busca por melhores condições, tanto do ponto de vista
social quanto cultural, e seu desejo de pôr fim aos preconceitos raciais nos
Estados Unidos.
Nesse país, a população negra enfrentou péssimas condições de
trabalho, emprego, moradia e saúde, a negação de seu direito civil ao voto, a
discriminação racial sistemática, representações deturpadas e estereótipos de
sua identidade, além da marginalização no campo artístico, entre diversas
outras formas de exclusão. Tais dificuldades foram combatidas pelo Movimento
dos Direitos Civis iniciado em 1955 e por diversos outros movimentos políticos
negros. Paralelamente, as artes afro-americanas buscaram se afirmar,
formando novas consciências e transformando seu público e espaço social ao
entrelaçar suas escolhas estéticas às propostas e demandas de seu tempo.
O Movimento dos Direitos Civis, o Black Theater Movement e o Black
Arts Movement procuraram fomentar a melhoria das condições de vida dos
afro-americanos. A arte afro-americana foi elaborada por aqueles que
enfrentaram dificuldades políticas e culturais, reagindo por meio da raiva, da
ironia, da dança, da música, da poesia, do ritmo, da elocução, de imagens e
criações que abordavam contextos e discussões mais amplas sobre a
discriminação racial e o enfrentamento da violência.
Muitas

produções

artísticas

afro-americanas

abordam

temas

e

procedimentos que envolvem a prática da intertextualidade entre autores
negros e brancos, a exploração do Black English falado pelos afro-americanos
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(com

suas expressões,

abreviações,

contrações,

marcas

fonéticas e

semânticas), a criação de novos significados, testemunhos de experiências
traumáticas e sublimes, reflexões sobre a violência masculina, além de
inovações formais e soluções bem humoradas e radicais.
Um dos movimentos mais importantes dessa época é o Black Arts
Movement, considerado por Henry Louis Gates Jr. (1997) como a terceira
Renascença Negra (GATES, 1997). Eleanor W. Traylor (2009) elenca os
principais temas desse movimento: a renegociação das relações de poder
entre negros e brancos, a erosão de imperativos ideológicos de identidade, a
redefinição das fontes da produção literária e o tema da renegociação das
relações de poder entre homens e mulheres negros, em si um advento
revolucionário. A seguir, traço um panorama do contexto em que Ntozake
Shange produziu sua obra.

1.1 As renascenças negras
NEGRO
Eu sou um Negro:
Negro como a noite é negra,
Negro como as profundezas da minha África.
Eu fui um escravo:
César me mandou manter seus degraus da porta limpos
Eu engraxei as botas de Washington.
Eu fui um trabalhador:
Sob minhas mãos as pirâmides se ergueram.
Eu fiz a argamassa para o Woolworth Building.
Eu fui um cantor:
Todo o caminho da África até a Geórgia
Eu carreguei minhas canções
Eu fiz ragtime.
Eu fui uma vítima:
Os belgas cortaram minhas mãos no Congo.
Eles ainda me lincham no Mississipi.
Eu sou um Negro:
Negro como a noite é negra,
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Negro como as profundezas da minha África.
Langston Hughes

Henry Louis Gates, Jr (1997) divide a renascença negra em quatro
períodos fundamentais. Na renascença negra atual, situa-se Chloe Anthony
Wofford, conhecida como Toni Morrison (1931 -), nascida em Ohio, nos
Estados Unidos, que recebeu o prêmio Nobel de literatura em 1993, levando a
produção negra feminina a um grande reconhecimento. Além de Morrison,
diversos outros escritores negros produziram obras significativas, abrangendo
variados gêneros e estilos literários. Entre as quatro renascenças negras, a
renascença afro-americana é o quarto movimento desse tipo nas artes do
século XX. Dentre estes, o mais bem sucedido é o período no qual as
produções de Ntozake Shange se inserem.
O primeiro dos movimentos da renascença negra ocorreu na virada do
século XIX para o XX, quando William Stanley Braithwaite (1878-1962), poeta e
crítico literário, indicou o início de uma renascença negra que seria tão
importante para a história da literatura quanto as renascenças celta e
canadense. Entre 1890 e 1900, diversas escritoras negras escreveram
romances e publicaram seu próprio jornal literário. Na virada do século, o poeta
Paul Laurence Dunbar, os romancistas Pauline Hopkins e Charles Chesnutt e
os ensaístas W. E. B. Du Bois e Anna Julia Cooper destacaram-se, e em 1904
um crítico na The A.M.E. Church Review declarou o nascimento do movimento
“The New Negro Literary Movement”, relacionando-o, como fez William Stanley
Braithwaite, com a renascença celta. Em 1900, Booker T. Washington (18561915), escritor e educador, procurando institucionalizar a força política e
cultural desse novo negro, conclamou muitos de seus companheiros, incluindo
seu oponente Du Bois,5 para construir uma imagem do negro livre do racismo
do passado (GATES, 1997).
Os negros haviam sofrido dois séculos e meio de escravidão e
aproximadamente cinquenta anos de restrições (relacionadas aos direitos civis
5

Booker T. Washington, como educador, defendia a cultura e a qualificação profissional como
mais eficazes do que a luta por direitos civis e era oponente de W.E. B. Du Bois, que
discordava das leis jim crow, da separação entre brancos e negros e das condições de
desigualdade econômica entre proprietários de terras e seus empregados.
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e à representatividade política). Sofreram também com dívidas econômicas
contraídas junto a proprietários de terras e credores, com as leis estatais e
locais discriminatórias depois da Guerra Civil (chamadas de black codes), com
as leis de segregação social em voga de 1876 a 1964 (chamadas Jim Crow
laws), além de violência contra a liberdade. Tudo isso era representado na
literatura, no teatro e no teatro vaudeville.6 O preconceito era propagado
também por meio das artes visuais populares, sob a forma de estereótipos de
negros desenraizados, feios, ameaçadores e maléficos, as chamadas sambo
images. O preconceito racial foi divulgado amplamente ainda em propagandas
de revistas, em cartões colecionados por crianças, em sermões de domingo
nas igrejas, bem como na legislação. Por isso, era necessário desenvolver uma
resistência e uma resposta organizada contra o preconceito.
“The New Negro Movement” existira sob três formas antes de Alain
Locke encerrá-lo na Renascença do Harlem em 1925, e extraiu inspiração
artística da Europa. Anton Dvorák, compositor tcheco, no início de 1890,
declarou que os spirituals, canções populares religiosas criadas e cantadas
pelos afro-americanos na época da escravidão (tais como “Swing Low, Sweet
Chariot”, “Joshua Fit the Battle of Jericho”, “Sometimes I Feel Like a Motherless
Child”, “Go Down, Moses”, “Steal Away to Jesus”, “Didn't My Lord Deliver
Daniel?” e “Wade in the Water”), eram a primeira contribuição autêntica da
América para a cultura mundial, e inspirou compositores clássicos a estudarem
essas canções populares para criarem suas sinfonias (GATES, op. cit.).
Dez anos mais tarde, Pablo Picasso (1881-1993) transforma a arte
europeia e a apreciação europeia da arte que vinha do continente africano ao
pintar seu quadro Les Demoiselles d’Avignon (1906-7), que inaugurou a criação
do cubismo, revelando a influência da escultura africana e o papel central da
arte africana na criação do modernismo. Nas palavras de Henry Louis Gates,
Jr., “A máscara cubista do modernismo cobre uma face negra banto” (op. cit.,
p. 3). Em 1900, a arte africana era vista como feia e primitiva e, por isso, era
desvalorizada. No entanto, em 1910 a mesma passa a ser valorizada e
6

O teatro vaudeville é um gênero teatral de entretenimento em voga nos Estados Unidos e no
Canadá do início de 1880 até o início de 1930. Mostra cenas variadas (com músicos,
dançarinos, comediantes, animais treinados, mágicos) e nasceu inspirado por shows de
saloon, freak shows e pela literatura burlesca, entre outras influências.
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considerada como expressão complexa. Essa transformação da imaginação
cultural do Ocidente em um período tão curto influenciou intelectuais, ativistas e
artistas negros, que perceberam o potencial dos usos políticos da arte e da
literatura negra nos Estados Unidos, como foi o caso de W.E. B. Du Bois,
educado na Europa e cosmopolita, e Alain Locke, filósofo que foi para Oxford
em 1907 e estudou estética na Alemanha nos primeiros anos da explosão do
modernismo.
A utilização da referência negra pela estética modernista estimulou os
afro-americanos a lutarem por meio da criação artística. Essa renascença, a
segunda e mais famosa da história negra, poderia, na concepção de muitos,
libertar o negro (GATES, op. cit.). “The Harlem Renaissance” ou “The New
Negro Renaissance” nasceu a partir de Alain Locke, que editou um número
especial da revista Survey Graphic intitulado “Harlem: Mecca of the New
Negro”, em março de 1925, seguida pela antologia chamada The New Negro:
An Interpretation. Os escritores Langston Hughes, Jean Toomer, Countee
Cullen, Jessie Faucet e Zora Neale Hurston, representativos do cânone negro
atualmente, destacavam-se na época (GATES, op. cit.). Para Alain Locke e
seus companheiros, a função da renascença cultural era inerentemente
política: o estímulo à produção de grandes obras de arte por artistas negros,
em número suficiente, conduziria a uma reavaliação, e essa reavaliação
facilitaria as demandas dos negros por direitos civis e igualdade econômica.
Com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, os patronos brancos, de quem o
movimento dependia, foram severamente prejudicados e o pequeno grupo de
escritores da Renascença – que ao todo somava cerca de cinquenta
representantes – não conseguiu conduzir a arte negra a sua maturidade, nem
conquistar direitos civis através da arte (GATES, op. cit.).
Arna Alexander Bontemps e Jacqueline Foville-Bontemps (1987)
comentam sobre os efeitos da Grande Depressão, que apagou o brilho da
Renascença Negra e afetou os sonhos do “Novo Negro” e da “Nova Mulher
Negra”. Além disso, a Renascença serviu para obscurecer a decadência
urbana que se espalhava nas comunidades negras do norte desde o final do
século XIX. Em 1926, centenas de negros haviam encontrado empregos nas
indústrias do norte dos Estados Unidos, mas aproximadamente um milhão de
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homens e mulheres encontravam-se desempregados antes de 1930. Quarenta
e oito por cento dos trabalhadores das indústrias foram despedidos durante a
“Era do Jazz” e a competição pelo trabalho doméstico se intensificou durante a
Depressão, ameaçando a vida de quase um milhão de mulheres negras e
diminuindo os benefícios a elas direcionados.
Além do prejuízo econômico, a Depressão provocou uma mudança de
percepção entre os artistas negros, abalando suas ilusões raciais ingênuas,
tornando-os decepcionados com a natureza condescendente dos interesses
dos brancos pela cultura negra e conscientes de que as conquistas culturais
não haviam melhorado materialmente a vida da maior parte dos americanos
negros, nem alterado a natureza das relações raciais de forma significativa
dentro da sociedade estadunidense (GATES, 1997).
Gates define com precisão o nascimento do Harlem, localizado na parte
norte do Central Park em Nova York, entre as ruas 130 e 145: escritores e
artistas na virada do século estavam determinados a transformar a imagem
estereotipada dos negros americanos, vistos como ex-escravos, membros de
uma raça inerentemente inferior – biológica e ambientalmente inadequados
para a modernidade mecanizada e suas formas de identidade fluida –, na
imagem de uma raça de portadores e representantes de cultura. Para
consolidar essa transformação, o Novo Negro precisava de uma nação para
presidir, e o Harlem tornou-se a capital dessa nação.
Nas primeiras décadas do século XX, intelectuais, artistas e políticos
frequentaram o Harlem, tais como Fidel Castro, Max Weber, Carl Jung,
Federico García Lorca e Octavio Paz, Zora Neale Hurston e Langston Hughes,
Kwame Nkrumah e Wole Soyinka, Marcus Garvey e Malcom X, Ezekiel
Mphaphlele e Nelson Mandela, entre outros. O Harlem, para Gates, era mais
um estado de espírito do que um lugar, construído como metáfora cultural da
América negra.
Paradoxalmente, a criação da Renascença do Harlem, contrária ao que
se poderia imaginar, aconteceu na época em que o bairro se tornava a grande
favela da América. A mortalidade infantil e o desemprego assolavam a região
romantizada por Locke e seus companheiros. James Weldon Johnson, um dos
escritores mais engajados politicamente, escreveu Black Manhattan (1930),
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que fortalecia a imagem do Harlem como modelo de civilidade e respeito de
uma burguesia negra, mais do que um lugar que sofreu as consequências da
exploração urbana e da segregação residencial. Já em 1940, ao escrever
Native Son, Richard Wright contraria a ideia de romantizar o Harlem e passa a
apontar seus problemas extremos, posicionando-se contra a boemia decadente
dos escritores que haviam enaltecido e romantizado a região (GATES, op. cit.).
A terceira renascença foi chamada “The Black Arts Movement” e durou
de 1965 até o início dos anos 1970. Os artistas do Black Arts Movement se
opunham à Renascença do Harlem, afirmando um nacionalismo cultural negro
mediante a criação de uma facção do movimento “Black Power”. Amiri Baraka,
Larry Neal e Sonia Sanchez relacionavam a arte negra com a liberação política
contra o racismo branco. Apesar de ter durado um curto período, essa terceira
renascença influenciou muitos artistas negros. Amiri Baraka tornou-se marxista
em 1973, e em 1975, com o Black Arts Movement extinto, departamentos de
estudos negros encontravam-se em situação precária. Com o crescimento da
disco music homogeneizada, muitos intelectuais e artistas passaram a refletir
sobre a identidade da arte negra e a crise enfrentada. No entanto, dez anos
mais tarde, escritores negros, artistas visuais, músicos, dançarinos e atores
voltariam a se engajar num período criativo de grande importância para a
história estadunidense (GATES, 1997).
Muitos teóricos se recusaram a reconhecer antecedentes literários para
o Black Arts Movement, o que revela a tendência do movimento de citar
referências não-literárias – em especial, músicos de blues e de jazz – como
modelos de expressão autêntica negra considerados mais significativos do que
certas obras literárias escritas por negros (SMITH, 1991). A música é uma arte
fundamental para as artes e a literatura negra, compartilhando com ela temas,
sentimentos e posicionamentos.
A música não é um mero adereço ou apêndice, mas está incorporada à
tradição afro-americana, faz parte da vida das pessoas e se faz presente na
dança, nos cultos, nas ocasiões sociais e entretenimentos (SMITH, op. cit.).
Angela Y. Davis (1990) ressalta que as tradições étnicas musicais da
comunidade negra, forjadas originalmente no continente africano, remodeladas
pelas condições da escravidão, os anos da Reconstrução e as duas grandes
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guerras mundiais, mostram esse contínuo que permaneceu atrelado à herança
étnica, histórica e sociológica dos afro-americanos e tem sido uma expressão
estética central, capaz de influenciar todas as outras formas de arte.
As histórias e origens sociais da literatura e da música negra são
diferentes. Os spirituals, cânticos religiosos negros, derivaram em ampla
medida dos hinos europeus e provam que modelos negros autênticos podem
se desenvolver partindo de modelos diversos (SMITH, op. cit.). Quando Sidney
Bechet, Coleman Hawkins, Charlie Parker e John Coltrane apropriaram-se do
instrumento patenteado por Antoine-Joseph Sax em 1846, alteraram o jazz,
que foi adaptado ao saxofone. Esse exemplo mostra que a expressão musical
negra não está limitada a instrumentos oriundos da África. Assim, também, a
literatura negra não está limitada a modelos estritamente africanos (SMITH, op.
cit.).
Escritores comprometidos com “A Estética Negra” privilegiam o ritmo,
que participa tanto do mundo literário quanto do universo musical. Além disso,
tais escritores valorizavam o som da rima, além do seu padrão formal e da
dicção baseada nas normas de conversação (SMITH, op.cit.). Na mesma
direção, o uso de alusões segue mais o espectro da experiência histórica negra
e a cultura popular do que referências puramente literárias (SMITH, op. cit.).7
Em outras palavras, uma das principais características da literatura afroamericana diz respeito aos modos de convergência da oralidade para o modo
narrativo (SMITH, op. cit.), pois a consciência negra sempre esteve alerta ao
uso e significado das palavras. Um exemplo desse tipo de inovação é a obra
Slave Ship (1969), de Amiri Baraka, que reproduz sons, cheiros e sentimentos
de dentro de um navio negreiro no palco.
Escritores, público e crítica foram afetados por essas inovações.
Enraizar a literatura na cultura negra vernacular foi uma característica definitiva
da teoria da Estética Negra (SMITH, op. cit.).8 Smith (1991) considera Henry
Louis Gates, Jr., Stephen E. Henderson e Houston A. Baker como as principais
7

Tais características estarão presentes no espetáculo for colored girls, de Ntozake Shange, a
ser analisado posteriormente.
8
Como exemplo dessa estética, veremos nos poemas do espetáculo for colored girls (1975) o
modo de falar dos afro-americanos, as contrações, abreviações, gírias e expressões que estão
muito presentes nas declamações dos choreopoems (poemas coreografados) das atrizes da
peça.
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referências do movimento negro. Henry Louis Gates Jr. escreveu The
Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism em 1988.
Stephen Evangelist Henderson é o autor de Understanding the New Black
Poetry: Black Speech and Black Music as Poetic References, escrito em 1972.
Houston Baker redigiu Modernism and The Harlem Renaissance, em 1987.
Além dos três autores citados, é fundamental retomarmos o nome de Amiri
Baraka (que antes assinava Leroy Jones), pensador, crítico da arte negra,
poeta e defensor do Black Arts Movement.
Como a exploração dos afro-americanos originária do processo de
colonização dos Estados Unidos não terminou, mas, ao contrário, foi
modificada ao longo do tempo, houve a necessidade de fortalecimento e luta
política por parte dos negros para combater a discriminação racial e a
desigualdade social. Assim, a arte e a política caminharam juntas. A música,
uma das expressões artísticas mais fortes e valorizadas na cultura afroamericana, fez parte

da Marcha a Washington de 1963,

um dos

acontecimentos políticos do Movimento dos Direitos Civis de maior importância.
Durante a Marcha, canções pertinentes às causas afro-americanas foram
cantadas e artistas negros apresentaram-se publicamente, televisionados para
todo o país.
Cultivando princípios e referências dos movimentos artísticos e políticos
negros, a renascença negra atual mantém o foco nas experiências dos homens
e

mulheres

negros

nos

Estados

Unidos,

ressaltando

sua

história,

ancestralidade, dificuldades, potenciais, além de suas artes.
Os críticos literários datam a atual Renascença de maneira variada.
Alguns relacionam sua origem ao ressurgimento da literatura e da crítica negra
de mulheres, no início dos anos 1980, especialmente por meio das obras de
Ntozake Shange, Michele Wallace, Alice Walker e Toni Morrison. Essas quatro
autoras e suas sucessoras conseguiram alcançar simultaneamente leitoras de
classe-média, mulheres em geral e um novo público de leitoras: as mulheres
negras (GATES, 1997). O crescimento desse grupo de novas leitoras provocou
o surgimento de inúmeros romances a partir de 1980. Um mercado literário
afro-americano versando sobre a experiência negra cresceu e se desenvolveu
de forma intensa a partir de então.
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Mesmo que seja arbitrário datar um movimento cultural, Gates destaca
um crescimento expressivo da criatividade negra em 1987, quando August
Wilson estreou Fences na Broadway e Toni Morrison publicou sua obra prima,
Beloved. Os dois artistas receberam o prêmio Pulitzer. Ainda em 1987, a PBS
apresentou Eyes on the Prize, de Henry Hampton, um documentário sobre a
era dos direitos civis, e Martin Bernal publicou uma história revisionista
intitulada Black Athena, que localizava as origens da civilização grega clássica
na África. Os slogans “Black By Popular Demand” (“Negro Por Demanda
Popular”) e “It’s a Black Thing, You Wouldn’t Understand” (“É Coisa de Negro,
Você Não Entenderia”) espalharam-se pelo país, vindos de universidades
negras. Além da revolução do rap, que já acontecia, Spike Lee destaca-se no
cinema e Wynton Marsalis no jazz. De 1987 até hoje a produção artística negra
tem vivido um grande desenvolvimento, produzida especialmente em Nova
Iorque (GATES, op. cit.).
Na dança, destacam-se Bill T. Jones Judith Jamison; na literatura, Toni
Morrison e Terry McMillan, Walter Morley e John Edgar Wideman; no teatro,
August Wilson; na poesia, Rita Dove; na ópera, Anthony Davis e Thulani Davis;
no jazz, Wynton Marsalis e Cassandra Wilson. Também sobressaem
intelectuais como Cornell West, bell hooks, Greg Tate, Lisa Jones; artistas
visuais como Martin Puryear e Lorna Simpson; os músicos de rap das bandas
Public Enemy e Queen Latifah; os diretores de cinema Spike Lee, Julie Dash e
John Singleton, entre muitos outros (GATES, op. cit.).
O fortalecimento artístico dos anos 1960 e 1970, que permitiu a
emergência de produções artísticas afro-americanas, tem relação com a
existência e as lutas do Movimento dos Direitos Civis. Tal movimento procurou
exterminar o preconceito racial, articular defensores dos grupos ativistas a
favor dos negros e pressionar a Suprema Corte a efetuar mudanças políticas e
sociais, graças às manifestações variadas, organizadas por todo o país, que
buscavam garantir, mesmo enfrentando a polícia racista de vários estados, a
conquista de direitos e de melhores condições de vida para os afroamericanos. A brutalidade do governo e a incansável forma de luta dos afroamericanos fizeram do Movimento dos Direitos Civis um dos acontecimentos
mais marcantes do século XX. A própria Ntozake Shange, durante uma
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palestra, afirma: “Nós devemos nossas almas e nossa dignidade a Martin
Luther King Jr”.9
O Movimento dos Direitos Civis estadunidense foi um esforço de luta
contra a discriminação racial e a favor do empoderamento social e cultural dos
afro-americanos que reivindicava a conquista de diferentes tipos de direitos,
como o simples direito de um afro-americano ser atendido em um balcão de
loja, lanchonete ou restaurante, como foi o caso do primeiro sit-in na Farmácia
Read’s em Baltimore, Maryland, em 1955. Além disso, o Movimento dos
Direitos Civis reivindicava o direito dos negros se sentarem em um assento de
ônibus sem serem obrigados a ceder seus lugares a um passageiro branco
(como Rosa Parks fez em Montgomery, em 1955). O movimento reivindicava
ainda os direitos fundamentais a qualquer cidadão, tais como o direito ao voto,
emprego e moradia.
Ao longo de sua história, o Movimento lutou também pelo fim do racismo
na legislação dos Estados Unidos, no trabalho e em diversas áreas sociais. O
preconceito racial dificultava a mudança de leis baseadas em premissas
preconceituosas que desfavoreciam os afro-americanos e causavam um
imenso prejuízo para a sociedade, como afirmam Steven F. Lawson e Charles
M. Payne (2006). Os afro-americanos precisaram arriscar tudo, inclusive sua
própria vida, durante muitos anos, em nome de suas reivindicações,
enfrentando ambientes hostis e perigosos em marchas pacíficas brutalmente
reprimidas pela polícia.
O preconceito racial no Sul dos Estados Unidos sobreviveu à
escravidão10, persistindo mediante os ataques da Ku Klux Klan (criada em
1865), dos linchamentos, assassinatos e enforcamentos. As autoridades locais
muitas vezes contribuíram para o racismo dentro do próprio sistema judiciário,
na medida em que não apoiavam as decisões da Suprema Corte ou reagiam
às manifestações dos negros com intolerância e violência (LAWSON; PAYNE,
2006). A persistência da ação e mobilização dos afro-americanos e o nível de
dificuldades que enfrentaram, somados à extrema perspicácia de suas
9

Palestra
proferida
por
Ntozake
Shange.
Disponível
em:
http://www.youtube.com/watch?v=cdrDULXbIoU.
10
A escravidão foi abolida em 1863, durante a Guerra Civil Americana, com a Proclamação da
Emancipação feita pelo então presidente Abraham Lincoln.
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estratégias, tornaram o Movimento dos Direitos Civis um extraordinário modelo
de resistência social e reforma política e cultural.
De fundamental importância nesse contexto foi a atuação do líder Martin
Luther King Jr. e o papel da Southern Christian Leadership Conference (SCLC),
formada em 1957, que reagiu contra o racismo branco sulista perante uma
grande plateia nacional, adquirindo seu apoio. A luta pelos direitos civis foi
transformada em luta nacional, o que forçou o governo federal a tomar medidas
necessárias em prol da igualdade entre negros e brancos (LAWSON; PAYNE,
op. cit.).
A Segunda Guerra Mundial e o repúdio a Hitler estimularam protestos
contra o racismo, que continuaram durante os mandatos dos presidentes
Franklin D. Rooselevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Einsenhower, John F.
Kennedy e Lyndon B. Johnson. O período que engloba esses mandatos
implicou significativas mudanças, como a dessegregação no campo militar e no
campo imobiliário, bem como o direito ao voto.
A renascença do final do século XX caracterizou-se por uma consciência
específica das tradições negras anteriores, ecoadas, imitadas, parodiadas e
revisadas de forma autoconsciente. Essa preocupação com o passado cultural
negro e o crescimento da consciência de um pós-modernismo negro em uma
tradição negra nacionalista somam-se a uma certa nostalgia pelas políticas
culturais do “Black Power” dos anos 1960 e dos filmes do cinema
blaxploitation.11
No entanto, diferentemente dos movimentos anteriores, esse movimento
se define por uma certa abertura que permite a realização de paródias, tais
como a peça de George Wolfe, The Colored Museum (1986), Hollywood
Shuffle (1986), de Robert Townsend, I’m Gonna Git You Sucka (1988), de
Keenen Ivory Wayans, paródia da blaxploitation, e Fear of a Black Hat (1994),
de Rusty Cundieff, uma sátira à geração hip-hop (GATES, 1997).
Tradicionalmente, a arte negra se divide em duas escolas de
representação. A primeira implica um modernismo lírico, quase-autobiográfico,
que pode ser visto em Their Eyes Were Watching God, de Zora Neale Hurston,
11

Movimento cinematográfico que surgiu no início da década de 1970, em que os filmes eram
dirigidos e protagonizados por atores e diretores negros.

29

e na obra Invisible Man, de Ralph Ellison, nas quais um protagonista enfrenta e
vence condições racistas opressivas. Na segunda escola, relacionada ao
realismo e ao naturalismo, ilustrada por Native Son (1940), de Richard Wright,
e The Street (1946), de Ann Petry, as escolhas dos protagonistas e o destino
são determinados por forças sistêmicas, como o capitalismo e o racismo, que
são insuperáveis, a não ser que o sistema inteiro seja transformado por
violência e revolução. Boa parte da literatura de ficção escrita por mulheres
negras consiste em relatos sobre a transição da adolescência para a idade
adulta, ficando a política racial em segundo plano, enquanto prevalece uma
consciência gendrada12 (GATES, op. cit.).
Dentro dessa renascença afro-americana, especialmente no cinema
negro, encontra-se também um naturalismo politizado em Boyz N The Hood, de
John Singleton; no gangsta rap, como na canção do Public Enemy It Takes a
Nation Of Millions To Hold Us Back ou no rap-meets-poetry movement.13 A
obra Beloved, de Toni Morrison, e o filme Do The Right Thing, de Spike Lee,
são formas artísticas de grande sutileza e sofisticação e trazem as duas
tendências juntas, o lirismo quase-autobiográfico da primeira escola e as
abordagens realistas e naturalistas da segunda, criando uma nova forma que
Gates compara a um super-naturalismo lírico.
A literatura criada durante a Renascença do Harlem, em particular a
poesia de James Weldon Johnson, Langston Hughes e Sterling Brown, e as
ficções de Jean Toomer e Zora Neale Hurston, focalizaram o vernáculo musical
afro-americano e as tradições orais, dando origem a formas modernistas afroamericanas que atualmente são consideradas canônicas.
12

As produções de Shange que enfocam o período da adolescência são o romance Betsey
Brown (1985), o romance Sassafrass, Cypress & Indigo (1982) e também os poemas de for
colored girs who have considered suicide/when the rainbow is enuf: a choreopoem (1975),
especialmente “graduation nite”, “toussaint” e “abortion cycle #1”. Os contos de transição da
adolescência para a idade adulta enfocam a adolescência ao lado de questões sobre o
empoderamento das mulheres negras.
13
Segundo Cristin O’Keefe Aptowicz (2008), o hip-hop emergiu no final dos anos 1970 e era
uma arte urbana criada por e para os moradores da cidade. A música rap é uma parte da
cultura hip-hop que inclui MC’s, DJ’s, beatboxing, breakdancing e a arte do graffiti. Henry Louis
Gates Jr. (1995) aponta que os artistas brancos Bob Holman e Bill Adler participaram de um
movimento em um café chamado Nuyorican Poetry Café, em Lower East Side, Loisaida, de
propriedade de Bob Holman, nos anos 1980. Em 1993, Holman e Adler começaram uma série
que juntaria rappers e poetas da palavra-falada, promovendo mais fusão do que distinção entre
eles (GATES, op. cit.). Essa série era conhecida como Rap Meets Poetry, mas oficialmente
chamada The Ayatollah's Granola, devido a uma letra de LL Cool J.

30

Olga Barrios (2003) destaca as décadas de 1960 e 1970 como o período
mais importante e produtivo para a história e as artes afro-americanas. Na
década de 1960, o movimento de teatro afro-americano, o Black Theatre
Movement, surgiu visando re-imaginar e reconstruir as artes, a história e a
cultura das comunidades negras de forma a desenvolver uma estética própria.
O Black Theatre Movement influencia as dramaturgas afro-americanas
que “começaram a buscar suas próprias vozes dentro de suas comunidades,
adicionando uma perspectiva de gênero que ampliou e completou o
delineamento estabelecido pelos artistas de teatro do sexo masculino”.14
(BARRIOS, op. cit., p. 611). Contudo, essa tradição literária só foi devidamente
reconhecida quando surgiram as críticas e escritoras afro-americanas nos anos
1970 (MITCHELL; TALYOR, 2009).
Os anos 1960 fomentaram a efervescência literária afro-americana dos
anos 1970, marcando uma importante mudança em nível político e
educacional, que concedeu visibilidade à literatura afro-americana, em especial
àquela produzida por mulheres. Por meio de suas reivindicações políticas, o
Movimento dos Direitos Civis implantara uma reforma educacional que
expandiu o cânone literário. Com o fim da segregação legal e a conquista do
direito ao voto em 1964, universidades estadunidenses tradicionalmente
brancas começaram a diversificar seu corpo discente e seus currículos e a
incorporar os estudos sobre os afro-americanos. Foram criados programas de
estudos da literatura afro-americana, os chamados Black Studies. A literatura
afro-americana e sua crítica tornaram-se mais conhecidas, e o movimento de
liberação das mulheres – fortalecido em nível nacional e internacional com as
reformas dos anos 1960 – introduziu os programas de Women’s Studies nas
universidades.
Com a nova inclusão dos estudos negros e dos estudos das mulheres,
houve a necessidade de encontrar novas ferramentas críticas, já que aquelas
da época, o estruturalismo/formalismo e o New Criticism, não ofereciam
considerações críticas a respeito de raça e gênero (MITCHEL; TAYLOR, op.
cit.). A teoria literária feminista, auxiliada pelas reflexões de teóricas francesas
14

“began a search to find their own voices within their communities, adding a gender
perspective that widened and completed the delineation established by male theater artists”
(BARRIOS, op. cit., p. 611).
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oriundas do pós-estruturalismo, tornou-se uma ferramenta útil nas análises
literárias que enfocavam o papel do gênero e os papéis do patriarcado e do
sexismo na sociedade e na cultura estadunidenses, mas a raça continuava
ausente dessas reflexões. Raça e gênero só passam a ser considerados
relacionalmente na crítica literária e cultural por meio do discurso de
acadêmicas como Barbara Christian, Mary Helen Washington, Nellie McKay e
Claudia Tate.
As produções de Ntozake Shange estabelecem um diálogo com os
acontecimentos do século XX, criando efeitos sociais marcantes e firmes
vínculos entre arte e política. Entre esses acontecimentos, destacamos o
Movimento dos Direitos Civis, o Black Arts Movement, o Black Theatre
Movement, bem como o movimento das mulheres, que implica o feminismo e o
feminismo negro. A combinação de todos esses movimentos políticos e
artísticos e seus referenciais e propostas fornece uma visão mais ampla da
literatura, da dramaturgia e das artes negras, ampliando a leitura e
compreensão das produções de Ntozake Shange. No universo artístico afroamericano, encontramos muitas constelações, líderes que iluminaram a luta
negra, artistas que avançaram no caminho do fortalecimento da comunidade,
da política e da arte negras, multidões de ativistas anônimos que enfrentaram a
polícia racista do Sul dos Estados Unidos e de Los Angeles. A dimensão
poética não está separada da dimensão política na obra de Shange. A autora
consegue conjugar denúncia do racismo a múltiplos modos de viver bem,
combinando depoimentos dramáticos de mulheres com uma linguagem criativa,
humor, dor e superação. Ao participar da coragem do Movimento dos Direitos
Civis, da experimentação artística do Teatro Negro, da fundação de novos
parâmetros para a Arte Negra do Black Arts Movement e da consciência
gendrada oriunda do feminismo negro, Shange conta suas histórias e amplia a
visão de seus leitores.
Barbara Christian (1989) enfoca a conjunção entre o Black Arts
Movement (BAM) e o movimento das mulheres como uma ligação fundamental
para

compreendermos

contemporâneas.

a

literatura

de

escritoras

afro-americanas
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Em 1974, a história da literatura afro-americana contemporânea foi
marcada por duas publicações fundamentais: o ensaio “In Search of Our
Mother’s Gardens” (1974), de Alice Walker, e uma edição da revista Black
World contendo artigos sobre Zora Neale Hurston. A redescoberta da escritora
afro-americana Zora Neale Hurston (1891-1960), dez anos após sua morte, foi
muito importante para a literatura afro-americana por valorizar a escrita de
mulheres negras de gerações passadas. Em agosto de 1974, a Black World
publicou em sua capa um retrato de Zora Neale Hurston, autora de uma das
obras fundamentais da literatura afro-americana: Their Eyes Were Watching
God (1935). Não foi a primeira vez que uma escritora afro-americana aparecia
em uma capa da Black World: a poeta Gwendolyn Brooks (1917-2000),
primeira afro-americana a ganhar um prêmio Pulitzer em poesia com Annie
Allen (1950), já havia figurado ali anteriormente. Análises literárias de obras de
escritoras afro-americanas também já haviam sido publicadas, mas a edição de
Black World de 1974 teve importância pelo tom de cada artigo e pelo efeito de
sua justaposição (CHRISTIAN, 1989).
Nessa edição, a Black World lançou o ensaio “Black Women Image
Makers”, de Mary Helen Washington, sobre Zora Neale Hurston, reconhecido
atualmente como um clássico. Todos os demais textos da edição de 1974 da
Black World criaram um ambiente em que a arte das escritoras afroamericanas poderia ser valorizada e destacada.
Em 1970, Toni Cade Bambara editou a antologia The Black Woman. A
edição da Black World de 1974, junto com a publicação do mencionado ensaio
de Alice Walker na edição de maio do mesmo ano da revista Ms., surgem como
marcos da literatura afro-americana de mulheres. Christian chama atenção
para o caráter dessas publicações, que sustentaram reflexões fundamentais, já
que Ms. era uma revista popular oriunda do movimento das mulheres e Black
World uma publicação desconhecida por muitos acadêmicos. Discussões
seminais sobre a literatura afro-americana eram propostas por essas revistas, e
não

necessariamente

em

publicações

universitárias,

indicando

a

marginalização da escrita negra nos Estados Unidos.
No referido ensaio de Alice Walker, que marcou a crítica literária afroamericana, a autora faz uma reflexão sobre a condição de milhares de
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mulheres negras do passado que morreram sem terem tido a oportunidade de
desenvolver seus dons artísticos, sofrendo com o regime da escravidão e
variadas formas de violência. Walker dialoga com o célebre texto de Virginia
Woolf, A Room of One’s Own (1929), acrescentando aos exemplos de Woolf
uma perspectiva centrada na mulher afro-americana. Em seu ensaio, Virginia
Woolf afirmara que, para escrever ficção, uma mulher precisa necessariamente
de um quarto com chave e dinheiro para se sustentar. Para ilustrar a situação
dramática das mulheres negras, que em face de grandes dificuldades ainda
conseguiram desenvolver seus talentos individuais, Walker retoma a figura de
Phillis Wheatley (1753-1784), poeta escrava que não possuía, sequer, a posse
de seu próprio corpo.
Além de mencionar as formas de violência que incidiram sobre milhares
de mulheres afro-americanas, Walker reflete sobre a trajetória de sua própria
mãe, que exercia seus talentos artísticos por meio de atividades cotidianas,
como narrar histórias, decorar a casa com buquês de flores e cultivar seu
jardim. Walker ressalta ainda outras atividades artísticas exercidas por
mulheres afro-americanas talentosas, como cantar e bordar quilts, colchas ou
painéis confeccionados que apresentavam personalidades importantes ou
cenas bíblicas, cuja autoria era muitas vezes desconhecida. A “procura pelos
jardins de nossas mães”, como denota o título do ensaio, funciona como
metáfora que afirma a importância da tradição afro-americana e da experiência
feminina e remete à busca e ao reconhecimento do talento e da arte das
mulheres negras de gerações anteriores, bem como de suas histórias.
O ensaio de Alice Walker e a edição de 1974 da Black World discutem o
passado artístico das afro-americanas e valorizam sua herança artística. As
duas publicações impactaram a consciência das escritoras e do público em
geral e demarcaram a existência de uma tradição literária de escritoras e
artistas negras que deu suporte e valorizou as produções daquelas que
escreviam nos anos 1970, além de influenciar obras subsequentes.
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1.2 Mitos e estereótipos

No contexto que relaciona a vida política e as artes negras, faz-se
necessário considerar os mitos e estereótipos sobre a sexualidade de homens
e de mulheres negras, que fomentaram não só representações deturpadas,
mas tratamentos sexistas e exploradores que foram combatidos nas produções
das escritoras negras de 1960 e 1970. Durante a análise da produção literária e
teatral de mulheres afro-americanas faz-se necessário, portanto, considerar as
rupturas de sua arte com essas figurações de raça e gênero, a começar por
aquelas estabelecidas no contexto da colonização, em que se dava a
exploração dos escravos, para manter o sistema econômico da colônia em
funcionamento.
Uma das teóricas de destaque do feminismo negro, bell hooks (1981),
em Ain’t I a Woman,

considera o sexismo tão amplo quanto o racismo

enquanto força opressiva que atuou sobre as vidas das mulheres negras. O
sexismo institucionalizado, que corresponde ao patriarcado, formou a base da
estrutura social estadunidense junto ao imperialismo racial. hooks demonstra
que os colonizadores tratavam suas escravas de maneira brutal e que esse
tratamento revelava um ódio contra estas e seus corpos, como consequência
direta de atitudes misóginas que prevaleciam na sociedade estadunidense
como um todo. As razões dessa brutalidade, para hooks, estão relacionadas às
visões sobre as mulheres e sua sexualidade, provenientes do ensino religioso,
no qual eram retratadas como tentações diabólicas sexuais. Acreditava-se que
as mulheres haviam trazido o pecado ao mundo e que a luxúria se originara
com elas, enquanto os homens teriam sido as vítimas de seu poder lascivo. Um
sentimento de hostilidade contra as mulheres foi gerado a partir dessa visão,
que as apontava como responsáveis pela queda moral dos homens.
A sexualidade, uma vez interpretada de forma restrita, negativa e ligada
ao pecado da luxúria, acabou sendo mal elaborada internamente pelos
homens, que projetaram nas mulheres concepções de pecado, lascívia ou
possível dano à sua moralidade. Assim, os homens brancos do período colonial
expressaram seu medo e ódio contra as mulheres institucionalizando a
discriminação e a opressão sexistas.
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No século XIX, houve uma mudança marcante observada por hooks na
concepção dos homens sobre as mulheres: uma crescente prosperidade
econômica fez com que os norte-americanos brancos se afastassem dos
austeros ensinamentos religiosos da doutrina cristã, o que alterou sua
percepção sobre o feminino. As mulheres brancas não foram mais retratadas
como tentações sexuais; ao contrário, foram associadas à virtude, à pureza, à
inocência, sendo consequentemente dessexualizadas. O problema dessa
inversão é que, enquanto as mulheres brancas tiveram seu status elevado ao
de deusas, aparentemente livrando-se do estigma que o cristianismo lhes havia
incutido, a idealização das mulheres brancas por parte dos homens brancos
implicava que não poderiam ter quaisquer sentimentos sexuais. Uma vez que
essas mulheres foram ligadas a mitos e vistas como puras e virtuosas,
aproximaram-se simbolicamente da imagem da Virgem Maria. Considerando as
inúmeras vezes em que essas mulheres engravidavam e as dificuldades para a
realização de partos no século XIX, era compreensível que as mulheres
brancas

não

sentissem

apego

à

sua

própria

sexualidade,

embora

incorporassem a nova identidade imposta pelos homens brancos. Entretanto,
para hooks: “a idealização das mulheres brancas não mudou o básico
desprezo que os homens brancos sentiam por elas”.15 (op. cit., p. 32).
Paralela a essa mudança, houve uma massiva exploração sexual das
escravas negras, motivada por um profundo ódio contra as mulheres, incutido
na psique dos brancos pela ideologia patriarcal e os ensinamentos religiosos
que viam a mulher como fonte de pecado. Ao chegar à colônia, homens e
mulheres negras enfrentaram uma sociedade que iria impor sobre o africano,
deslocado o rótulo de “selvagem sexual.”
Se as mulheres em geral eram vistas como fontes do pecado, as
mulheres negras em particular foram vistas como a personificação do mal e da
luxúria, além de serem acusadas de afastar os homens brancos da pureza
espiritual. A formação de estereótipos e mitos sobre a sexualidade negra é
pertinente para a presente análise porque as figurações da sexualidade
feminina negra como algo exacerbado, ao longo do tempo, ao invés de se
15

“Idealization of white women did not change the basic contempt white men felt towards them.”
(hooks, op. cit., p. 32).
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extinguirem, foram perpetuadas, mas também enfrentadas, questionadas e
desconstruídas pelas escritoras e dramaturgas do teatro negro estadunidense.
Os mitos e estereótipos sobre as sexualidades negras foram combatidos
por inúmeras ativistas, dramaturgas, romancistas e teóricas; portanto, estudar
as artes afro-americanas amplia nosso conhecimento sobre estratégias de luta
política tornadas possíveis por meio da arte e suas reflexões. Ressalto também
a existência de conflitos econômicos, políticos e sociais envolvidos em tais
mitos. Conhecer os mitos e estereótipos sobre a sexualidade dos negros, longe
de ser um exercício apartado da condição atual, torna-nos ainda mais
conscientes das tensões e disputas, dos conflitos ideológicos que essas
representações ainda ilustram e reforçam.
Patricia Hill Collins, em Black Sexual Politics (2005), realiza uma análise
dos mitos associados às mulheres negras, dialogando com os apontamentos
de bell hooks. Collins relaciona as imagens de mulheres negras desde o
passado, para mostrar que a associação entre estas e o estereótipo de
“selvagem” tem perdurado até hoje. Como exemplo disso, Collins relembra a
figura de Sarah Bartmann, nascida na África do Sul e vítima da moral do século
XIX, que a transformou em uma atração circense. Sara Bartmann faleceu em
1816, depois de passar anos sendo explorada em Londres e Paris como “A
Vênus de Hottentoth”. Foi enjaulada, usava um vestido justo, de cor marrom,
recebia cutucões da plateia e era observada pelo tamanho de suas nádegas.
Foi também objeto da curiosidade médica de seu tempo, que a transformou
numa espécie de “cobaia” do campo científico denominado “frenologia”, que
buscava inferir as características dos seres humanos a partir de sua anatomia.
Sarah Bartmann serviu ao público inglês e ao público francês como um sinal da
diferença racial para justificar a crescente crença na superioridade da
civilização branca e a inferioridade dos chamados povos primitivos para o
colonialismo. A maneira com que Sarah Bartmann foi tratada, como exemplo
de mulher primitiva e selvagem, é intrigante: “Seu tratamento ajudou a criar os
estereótipos sexuais modernos de Jezebel, Mamãe e Rainha Próspera, que
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nos Estados Unidos ajudaram a apoiar a escravidão, a segregação Jim Crow e
a guetoização racial”. 16 (COLLINS, op. cit., p. 28).
Outro exemplo de objetificação da mulher negra é o de Josephine Baker,
uma afro-americana nascida em 1925 em St. Louis, Missouri, que se exibia em
Paris com muito sucesso em um show, trajando apenas uma saia de folhas de
bananeira e com os seios à mostra em um cenário que imitava uma selva.
Como prova de que a estereotipia em torno da mulher negra não é uma
questão superada, Collins destaca, em pleno ano 2000, uma fotografia inserida
no terceiro CD do grupo Destiny’s Child, que mostra três afro-americanas de
mão dada, vestindo biquinis com peles de animais. A líder do grupo, Beyoncé
Knowles, compôs “Bootylicious”, canção em que compara suas nádegas a uma
deliciosa “gelatina”. Finalmente, Collins aponta a figura de Jennifer Lopez,
cantora nascida em Porto Rico, frequentemente citada na mídia pelo tamanho
de suas nádegas e pelo valor que teria pago por um seguro dessa parte de seu
corpo.
Collins aproxima as quatro mulheres negras famosas no mundo do
entretenimento estadunidense de diferentes épocas e conduz seus leitores à
conclusão de que, mesmo no século XXI as mulheres afro-americanas
continuam associadas ao mito da mulher “selvagem” e sexualmente voraz,
ecoando o evolucionismo e o etnocentrismo europeu.
O estereótipo de “selvagem” não é gratuito e está relacionado ao
processo de formação dos Estados-nações. Durante a ascensão do
nacionalismo europeu, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha,
Holanda e Itália procuraram definir-se como Estados-nações e cada um desses
países seguiu um caminho específico para construir sua própria identidade
nacional e a de suas colônias. O tratamento em relação às mulheres foi
importante tanto para cada Estado-nação quanto para suas colônias:

Ideias de feminilidade pura Branca que foram criadas para
defender as mulheres da terra natal demandavam um
correspondente grupo de ideias sobre Latinas de sangue
quente, exóticas: Suzy Wongs, jezebéis lascivas, e estóicas
16

“Her treatment helped create modern Black sexual stereotypes of the jezebel, the mammy,
and the welfare queen that, in the United States, helped uphold slavery, Jim Crow segregation,
and racial ghettoization.” (COLLINS, op. cit., p. 28).
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índias nativas. Os Estados-nações civilizados precisavam de
colônias não civilizadas atrasadas para sua identidade nacional
ter significado, e o status das mulheres nos dois lugares era
central para esse empreendimento inteiro. Nesse contexto, as
mulheres negras tornaram-se um ícone de hipersexualidade
(COLLINS, op. cit., p. 30).

Os colonizadores estadunidenses consideravam os afro-descendentes
como dotados de um grande apetite sexual, mas com uma característica
adicional: tinham uma predileção pela violência. A questão do “civilizado”
contraposto ao “primitivo” ocorre com a sexualidade das mulheres negras,
associadas à voracidade e à selvageria, mas também com a sexualidade dos
homens negros, sinônimos de impulso sexual excessivo, que desemboca na
violência e no primitivismo, em oposição ao homem branco.
Ao investigarmos a relação entre a imagem das mulheres como fontes
de pecado e queda moral oriundas do ensino religioso cristão, os estereótipos
e mitos que incidem sobre as sexualidades de homens e mulheres negros no
século XIX e as consequentes figurações de gênero da sociedade
estadunidense contemporânea, podemos compreender com mais acuidade os
avanços políticos e culturais resultantes do emprego de estratégias de luta por
parte das dramaturgas afro-americanas das décadas de 1950, 1960 e 1970
que influenciaram o trabalho de Ntozake Shange.

1.3 O Teatro Negro

É fundamental esclarecer quais as estratégias desenvolvidas pelo Teatro
Negro e a literatura negra em geral para reafirmar a cultura, as múltiplas
identidades e o feminismo negro, em resposta às figurações hierárquicas de
raça e gênero, de forma a permitir que as vozes silenciadas na sociedade
estadunidense e as vivências da comunidade negra pudessem ser expressas.
Dentro de uma visão de mundo eurocêntrica, o negro só é pensado a
partir do branco, representado como “sujeito universal, uno e absoluto”
(MARTINS, op. cit., p. 40). Depois de 1851, a imagem do negro passa a ocupar
mais a cena teatral, e o negro como signo cênico é projetado de três formas:
como escravo fiel, submisso ao seu senhor, como elemento pernicioso e/ou
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criminoso e como negro caricatural de comportamento ridículo ou grotesco
(MARTINS, op. cit.). O imaginário branco projeta um discurso cênico dramático
que extingue a alteridade do sujeito negro.
Desde o século XVIII, quando aparecem as primeiras manifestações
teatrais nos Estados Unidos, a figuração do negro esteve ligada a uma imagem
“elaborada pela via da hipérbole e da caricatura degenerativa” (MARTINS, op.
cit., p. 45).

As peças Padlock (1769), The Fall of British Tyranny (1776),

Robinson Crusoe and Harlequim Friday (1786) e Triumph of Love (1732) já
fomentavam, segundo Lionel Mitchell (1967), uma futura imagem ridicularizada
do negro como alguém a quem também era negada a humanidade.
O negro foi atrelado a estereótipos encarnados em tipos como o Jim
Crow, que promovia a diversão nos shows de menestréis.
Depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, houve a demanda por mão
de obra desqualificada e barata para sustentar a economia capitalista
efervescente. Essa mão de obra foi preenchida pela minoria negra recémemancipada.

As

leis

de

segregação

racial

foram

institucionalizadas,

contrariamente aos ideais da Reconstrução, ignorando os direitos de cidadania
das populações negras. A pretensa inferioridade racial dos negros foi divulgada
em textos teóricos de Jefferson, Kant, Hegel e outros, penetrando o
inconsciente da população branca e institucionalizando o racismo, evidenciado
na prática do apartheid e dos linchamentos, o que deixou reflexos sobre o
Teatro Negro:
O Teatro Negro, como um espelho refletor da época, mimetiza
a mesma violência no nível artístico e cultural, disseminando
nas metáforas cênicas as teorias da desigualdade social e
popularizando algumas imagens emblemáticas, tais como a
trágica mulata, octoroom, o uncle Tom e a mummy, modelos de
servilidade e submissão absoluta, e o negro selvagem brutal.
(MARTINS, op. cit., p. 45)

Habitando o imaginário do discurso racista, essas imagens são
articuladas de forma a criar um efeito de linguagem e poder, visto não apenas
no plano simbólico do palco, mas também no cotidiano das relações sociais.
Em 1906, uma peça de Thomas Dixon, The Clansman, posteriormente
celebrizada no filme The Birth of a Nation, enaltecia o grupo Ku Klux Klan,
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enquanto mostrava os negros como brutos selvagens e estupradores, cuja
emancipação era tratada como um grave erro, legitimando, dessa forma, a
violência racial que assolava os Estados Unidos.
Eugene O’Neill (1888-1953) se destacou na década de 1920 ao
ficcionalizar o negro de forma alternativa, em peças como The Emperor Jones,
Dreamy Kid e All God’s Chillum Got Wings. O dramaturgo foi criticado por não
buscar necessariamente uma nova caracterização para Brutus Jones, a
personagem negra principal da peça. A mesma polêmica se repetiu na
montagem de Les Negrès, de Jean Genet. Como Jean Genet, Eugene O’Neill
“procura situar o negro através de um contraponto comum, o branco, como se
ambos fizessem parte de uma dualidade ontológica, imagens duplas e
intercambiáveis de um mesmo fenômeno universal”. (MARTINS, op. cit., p. 46).
Diversos dramaturgos, atores, diretores, produtores e críticos procuraram
rasurar e romper com as estruturas discursivas e cênicas tradicionais, em um
movimento de desconstrução que resultaria na ruptura definitiva realizada pelo
Teatro Negro dos anos 1960.
Mesmo com o apartheid e o racismo institucional, os negros criaram
instituições paralelas, fomentando sua resistência mediante atividades
políticas, artísticas, sociais e religiosas.
O Teatro Negro buscou, com suas expressões alternativas, “romper e/
ou

desviar-se

das

formações

tradicionais

de

discurso

e

de

saber,

reapropriando-se de uma voz pessoal que erige um sujeito falante e não
apenas dito” (MARTINS, op. cit., p. 49).
A peça for colored girls, de Ntozake Shange, ao abordar as dificuldades
das mulheres afro-americanas em relação a temas raciais e a questões de
gênero, segue essa tradição combativa do Teatro Negro. Como exemplo, o
texto denuncia o perigo de assalto e estupro vivenciado pelas mulheres afroamericanas no poema “i usedta live in the world”. O mesmo ocorre no romance
Sassafrass, Cypress & Indigo por meio dos embates entre Sassafrass e seu
parceiro Mitch, que a agride fisicamente. Essas questões serão mais
detidamente analisadas nos próximos capítulos.
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1.4 O discurso de dupla voz (double-voiced discourse) e a dupla
consciência (double consciousness)

Henry Louis Gates Jr., em sua obra seminal intitulada The Signifying
Monkey, afirma que a tradição afro-americana é de “dupla-voz” (GATES, 1988,
p. xxv). O texto versa sobre a relação da tradição vernacular negra com a
tradição literária afro-americana. Gates busca identificar uma teoria crítica que
esteja inscrita na tradição vernacular negra e que revele a forma da tradição
literária. Para tanto, o teórico se concentra sobre a tradição vernacular – o
modo de falar do negro, as brincadeiras de rua, as operações linguísticas e
semânticas – a fim de criar uma teoria crítica que não seja autoritária e
impositiva e adaptar seus pressupostos a essa tradição, tornando-a útil na
investigação da literatura afro-americana.
Gates amplia as experiências de leitura dos textos negros por meio da
identificação de seus níveis de significado e expressão. Entre as concepções
mais importantes de Gates está a ideia de “duplicidade da voz” (double voice),
que marca as formas de expressão afro-americanas. Segundo o autor, essa
duplicidade está presente não apenas na formulação do sentido, mas também
em formações discursivas e comportamentais de dupla referência, que
estabelecem um diálogo com as formas de expressão africanas e ocidentais.
A técnica de dupla voz está presente em muitas manifestações do ethos
africano nos novos continentes. Com a escravidão, os negros precisaram criar
uma técnica de sobrevivência registrada mais tarde no teatro afro-americano.
Essa técnica de sobrevivência é de duplo sentido, na qual as coisas nunca são
o que parecem ser, pois, quando vistas e ouvidas pelos brancos, não tinham o
mesmo sentido que os negros lhes atribuíam. O duplo sentido foi também
explorado pelos praticantes das primeiras formas de expressão artística, das
quais o teatro afro-americano derivou (MOLETTE, op. cit.).
Partindo da tipologia dos discursos elaborada por Mikhail Bakhtin, Gates
propõe que o terceiro tipo de discurso definido pelo teórico russo seria o mais
interessante para o estudo da tradição literária afro-americana. Trata-se do
discurso de dupla voz, em que “um ato de discurso determina a estrutura
interna de um outro, o segundo afetando a voz do primeiro por ausência, por
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diferença”.17 (GATES, op. cit., p. 111). Em outras palavras, “os textos no
cânone afro-americano configuram-se dentro de relações baseadas em
padrões de repetição e revisão inerentes à paródia e ao pastiche”. 18 (GATES,
op. cit., p. 110).
W. E. B. Du Bois, em The Souls of Black Folk (1903), discorre sobre
outro conceito relevante para as discussões sobre raça nos Estados Unidos,
muitas vezes comentado, analisado e retomado por diversos teóricos: a
double-consciousness ou “dupla consciência”. Na passagem mais famosa
sobre esse conceito, Du Bois afirma:

Depois dos egípcios e indianos, dos gregos e romanos, dos
teutões e mongóis, o negro é uma espécie de sétimo filho,
nascido com um véu, e agraciado com uma segunda visão
neste mundo americano – um mundo que não fornece a ele
nenhuma autoconsciência verdadeira, mas apenas lhe permite
ver a si mesmo através da revelação do outro mundo. É uma
sensação peculiar, essa dupla consciência, esse sentido de
sempre estar olhando para o próprio eu através dos olhos de
outros, de medir a própria alma com a fita métrica de um
mundo que olha você de cima com divertido desprezo e pena.
A pessoa sempre sente essa duplicidade – um americano, um
negro; duas almas, dois pensamentos, duas lutas
irreconciliáveis, dois ideais antagônicos em um corpo escuro,
cuja obstinada força é a única coisa que o impede de ser
dilacerado.19 (DU BOIS, 1903, p. 3).

As heranças africana e estadunidense pertencem aos afro-americanos.
O problema reside na dificuldade de reconhecimento tanto da legitimidade da
nacionalidade estadunidense, que não é vista como pertencente aos afroamericanos, quanto da legitimidade de sua herança africana.

17

“(...) one speech act determines the internal structure of another, the second effecting the
voice of the first by absence, by difference.” (GATES, op. cit., p. 111).
18
“The texts in the Afro-American canon can be said to configure into relationships based on
the sorts of repetition and revision inherent in parody and pastiche.” (GATES, op. cit., p. 110).
19
“After the Egyptian and Indian, the Greek and Roman, the Teuton and Mongolian, the Negro
is a sort of seventh son, born with a veil, and gifted with second-sight in this American world,- a
world which yields him no true self-consciousness, but only lets him see himself through the
revelation of the other world. It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of
always looking at one’self through the eyes of others, of measuring one’s soul by the tape of a
world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his twoness, – an American, a
Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body,
whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder.” (Du BOIS, 1903, p .3).
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W.E.B. Dubois ressalta o sentimento de estranheza sentido pelos afroamericanos que deriva do fato de os membros da comunidade negra
encontrarem representações deturpadas de si mesmos feitas por brancos, o
que provoca, por um lado, a dupla-consciência da representação criada a partir
de uma perspectiva branca e, por outro, a consciência das características
próprias da comunidade negra, que contrariavam os estereótipos dessas
representações.
No romance Sassafrass, Cypress & Indigo temos exemplos de duplaconsciência elaborados a partir das três irmãs da história. Indigo, a irmã mais
nova e musicista, ganha um violino de presente de seu amigo Uncle John, em
um contexto em que o violino seria um amigo, um substituto das bonecas que
ela não deseja largar mesmo quando mais crescida. Ao presenteá-la com o
violino, Uncle John fala sobre a importância da música para a comunidade
negra nos tempos mais difíceis do passado estadunidense. Uncle John conta
que, apesar de terem retirado e jogado fora os pertences dos negros, inclusive
seus tambores, afirmando a fé cristã e negando outros deuses, os brancos não
conseguiram cortar a conexão deles com o mundo espiritual. O violino funciona
para chamar os deuses e proporcionar um pouco de esperança aos negros, e a
música é vista por Uncle John como algo ligado ao mundo espiritual e à luta
política dos negros: “O que você achar que a música é, o que você achar que o
blues seja, & o que aquela música feliz de igreja significa, mas fale com o irreal,
que é mais real do que a maioria das pessoas pode imaginar” 20 (SCI, 1982, p.
27). Assim, Indigo começa a tocar o violino de maneira intuitiva, por vezes

incomodando seus vizinhos e, outras vezes, de modo a manter contato com
forças, espíritos ancestrais negros e transformar a realidade de seus ouvintes,
trazendo-lhes calma. Ao mesmo tempo em que a jovem mantém o contato com
espíritos ancestrais negros africanos por meio da execução de sua música, ela
também toca composições de artistas negros estadunidenses celebrados do
século vinte:

De vez em quando Indigo até tocava canções. Um pouco de
cantoria negra. Tina Turner, B. B. King, Etta James: as canções
20

“What ya think music is, whatchu think the blues be, & them get happy church music is about,
but talkin’ wit the unreal what’a mo’ real than most folks ever gonna know” (SCI, 1982, p. 27).
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deles. Esse era um segredo. Indigo tinha algum orgulho & não
admitiria para aqueles que afirmavam que ela fazia barulho o
tempo todo que ela tinha percebido a diferença entre sua livre
comunhão com o universo, vôos primários implacáveis, &
melodia.21 (SCI, p. 36).

Cypress, a dançarina de ballet, também vive as influências da dança
africana, dos espíritos africanos na dança e dos fundamentos ocidentais do
ballet clássico em sua arte. Assim, procura aprender os fundamentos
tradicionais da dança, mas busca criar seu próprio modo de manifestar-se por
meio de uma arte própria, um estilo que implica a conexão com movimentos e
espíritos africanos, como veremos posteriormente. Da mesma forma,
Sassafrass, a mais velha das irmãs, vivencia um encontro com o espírito da
cantora Billie Holliday, que a convoca a criar canções e histórias, ao lembrá-la
dos cantores Ma Rainey, Mamie Smith, Big Mama Thornton, Freddie
Washington, Josephine e Carmem Miranda:
Você não sabe que nós somos todas damas tristes porque nós
temos o blues, e mulheres alegres porque nós temos nossas
canções? Então faça-nos uma canção, Sassafrass, nós
precisamos que você cante o melhor que puder; esse é nosso
alimento, é como nós vivemos. (...) Então faça-nos alguns
poemas e algumas histórias, para que possamos cantar uma
canção de liberação. Liberte-nos de todos esses modos tristes
e desolados.22 (SCI, p. 81)

1.5 O Teatro Negro de mulheres

O ano de 1940 marca o fim da “Harlem Renaissance” com a publicação
do livro Native Son, de Richard Wright. Entretanto, antes dessa data, muitas
dramaturgas afro-americanas já haviam começado a escrever suas peças,
21

Every once in a while Indigo even played songs. Some color singing. Tina Turner, B.B. King,
Etta James: they songs. This was a secret. Indigo had some pride & couldn’t admit to those
who claimed she made noise all the time that she’d found out the difference ‘tween her free
communion with the universe, primal unrelenting flights, & melody. (SCI, p. 36)
22

“Don’t ya know we is all sad ladies because we got the blues, and joyful women because we
got our songs?” “Make you a song, Sassafrass, and make it so high all us spirits can hold it and
be in your tune. We need you, Sassafrass, we need you to sing the best as you can; that’s our
nourishment, that’s how we live.” (…) “So make us some poems and some stories, so we can
sing a liberation song. Free us from all these blues and sorry ways.” (SCI, p.81)
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frequentemente caracterizadas por protesto racial e político (CHINOY; JEKINS,
1981). Além disso, desde o século XIX, elas vinham incorporando em suas
produções canções, música, dança, jogos de criança, poemas e preces. Mais
tarde, vários tipos de tecnologia, como slides, projeções em vídeo e microfones
foram também incorporados (BARRIOS, op. cit.).
Entre 1916 e 1935, nove dramaturgas negras se destacaram: Angelina
Weld Grimke, Alice Dunbar Nelson, Georgia Douglas Johnson, May Miller,
Mary Burrill, Myrtle Smith Livingston, Ruth Gaines-Shelton, Eulalie Spence e
Marita Bonner. Os temas desenvolvidos por elas, em peças que geralmente
continham apenas um ato, versavam sobre a classe média e o senso comum, e
incluíam paixão e apatia, amor e ódio, vida e morte, esperança e desespero,
autoanulação e orgulho racial e igualdade de raças e sexos (SHARADHA, op.
cit.).
Para W. E. B. Du Bois, o teatro negro deveria ser escrito por negros,
sobre negros e encenado por negros para uma plateia negra. Essa filosofia foi
seguida por muitas dramaturgas. Mesmo sem terem recebido treinamento
específico em teatro durante a Renascença do Harlem, as escritoras
produziram, dirigiram e encenaram suas peças em diversos lugares: halls de
escolas, cozinhas, porões de biblioteca, alojamentos, quintais e igrejas
(PERKINS, s/d.).
O teatro das afro-americanas caracterizava-se pela transgressividade,
decorrente do fato de as peças revisarem, reconstruírem e expandirem a
história dos afro-americanos, além de fornecer um espaço para que as
mulheres pudessem desenvolver suas necessidades sociais, pessoais e
sexuais (BARRIOS, 2009). Uma das características marcantes no teatro afroamericano e também do teatro de Ntozake Shange, especialmente na peça for
colored girls, é a abordagem da cura de traumas físicos e psicológicos e da
superação, reservadas às personagens femininas.
O caráter terapêutico dessas peças se estende também aos atores que
ensaiam no espaço teatral centrado nas experiências das mulheres, bem como
aos leitores ou ao público que entra em contato com esses modelos
alternativos (BARRIOS, op. cit.) e que têm a chance de refletir e ver suas
próprias experiências, dores, alegrias e dificuldades encenadas no palco. O
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público adquire, assim, uma consciência de sua dupla opressão (enquanto
mulheres e negras) e passa a compreender as causas e formas de reação e
superação de suas dificuldades.
Ao comparar as imagens da cultura e da identidade étnica em duas
grandes dramaturgas negras estadunidenses, Lorraine Hansberry (pioneira do
teatro de protesto e reflexão) e sua herdeira, Ntozake Shange, Sharadha
(1998) verifica que em ambas o teatro adquire uma nova dimensão. A questão
das raízes africanas é extensamente trabalhada por Hansberry e Shange, que
“retratam em suas peças uma busca por identidade”.23 (SHARADHA, op. cit., p.
7). A descoberta das raízes africanas é desenvolvida nos níveis temático e
formal, implicando um design dramático que contém mímica, dança, ritual,
coreografia e outros elementos pertencentes à ancestralidade e às visões de
mundo africanas.
Entre as grandes dramaturgas do século XX, Sharadha destaca Lorraine
Hansberry e Ntozake Shange, que, além de desenvolverem temas raciais e de
protesto em suas produções, criaram personagens não subservientes e
insubmissas.

1.6 Precursoras de Ntozake Shange

No artigo “African American women in the performing arts”, Olga Barrios
(2009) observa que no final dos anos 1950 as dramaturgas afro-americanas
começaram a ser notadas; no entanto, apenas a partir da década de 1970 veio
o reconhecimento pela academia e pela crítica, graças ao trabalho de diversos
acadêmicos, que publicaram antologias importantes sobre dramaturgas e
artistas afro-americanas anteriores a 1950.
Durante os anos 1950, vários países africanos iniciaram seus processos
de independência, influenciando o período de luta por direitos civis nos Estados
Unidos. Em 1955, Rosa Parks recusa-se a ceder seu lugar a um branco em um
ônibus em Montgomery, Alabama, fomentando um boicote dos transportes
públicos que estimulou o Movimento dos Direitos Civis. Por sua vez, o
23

“portrait in their plays a quest for identity” (SHARADHA, op. cit., p. 7).
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Movimento dos Direitos Civis contribuiu para o nascimento do Black Arts
Movement e do Black Theater Movement dos anos 1960, que defendiam uma
estética negra baseada na tradição afro-americana e contraposta aos
parâmetros ocidentais (BARRIOS, op. cit.). Ambos os movimentos estimularam
também os movimentos de liberação de gays e de mulheres, futuramente
ampliados e fortalecidos pelo pensamento feminista formulado por intelectuais
oriundas dos Estados Unidos, Caribe e África.
As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pela presença de
dramaturgas pioneiras que contribuíram significativamente para o cânone
dramático afro-americano, tornando-se referência para suas sucessoras. Entre
elas está Alice Childress, com a peça Trouble in Mind (1955), vencedora de um
Obie Award por melhor produção fora da Broadway em 1956; Lorraine
Hansberry, com a obra A Raisin in the Sun (1959), a primeira peça de teatro
escrita por uma mulher negra, produzida na Broadway em 1959 e premiada
com o New York Drama Critics Award; e Adrienne Kennedy, também
vencedora do Obie Award com Funnyhouse of a Negro (1964).
Alice Childress e Loraine Hansberry são consideradas por muitos críticos
como precursoras do Black Arts Movement e do Black Theater Movement dos
anos 1960. Nessa época, Sonia Sanchez e Barbara Ann Teer seguiam a
filosofia do Black Arts Movement e do Black Theater Movement. Já Adrienne
Kennedy criou um estilo teatral revolucionário que, mesmo não tendo sido
completamente reconhecido na época, influenciou as artistas afro-americanas
das décadas seguintes.
Adrienne Kennedy é uma referência fundamental para o estudo de
Ntozake Shange, uma vez que esta “continuou o estilo experimental de
Kennedy” (BARRIOS, op.cit., p. 199), mostrando o sexismo que as mulheres
negras sofriam dentro da comunidade negra.
Entre outras dramaturgas inovadoras, encontram-se Alexis De Veaux,
Aishah Rahman, Sybil Kein, Adrian Piper (com performances em lugares
públicos), a percussionista Edwina Lee Tyler e Bernice Johnson Reagon,
formadora de um grupo de mulheres negras chamado “Sweet Honey in the
Rock”,

que

utilizava

música

afro-americana

tradicional

com

diversos

instrumentos, performance e palavras. Dramaturgas e performers afro-
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americanas dos anos 1980 devem muito às inovações dos anos 1960 e 1970.
As técnicas de performance solo, teatro-dança, o uso de tecnologia e o teatro
experimental figuram entre as técnicas de performance que se somam às
novas perspectivas das dramaturgas afro-americanas e aos seus estilos de
escrita. Entre as dramaturgas afro-americanas do teatro experimental,
destacam-se Thulani Davis, Suzan-Lori Parks, Robbie McCauley, Judith Alexa
Jackson, Anna Deavere Smith, Urban Bush Women, Kia Corthron e a poeta e
performer Sapphire. Pearl Ceage também figura como uma importante
dramaturga que se considerava nacionalista e feminista radical. Barrios salienta
que muitas dessas mulheres combinavam diferentes habilidades, pois muitas
delas eram escritoras (poetas e dramaturgas), dançarinas, atrizes, musicistas
e, algumas vezes, diretoras de suas próprias produções. É o caso de Ntozake
Shange, Robbie McCauley e Anna Deavere Smith. A tradição afro-americana
de produzir obras coletivas foi mantida, já que muitas dessas artistas
colaboravam umas com as outras em diferentes projetos (BARRIOS, op. cit.).
Alice

Childress

e

Lorraine

Hansberry,

assim

como

as

dançarinas/coreógrafas Katherine Dunham e Pearl Primus, estimularam
significativamente as gerações seguintes. A intertextualidade dos autores afroamericanos pode ser verificada nos frequentes exemplos de criações artísticas
que dialogam entre si. Nos anos 1940, Pearl Primus usou a canção “Strange
Fruit”, do compositor Chandler Carter e do letrista Joan Ross Sokin,
interpretada pela cantora de jazz Billie Holiday, para criar uma peça sobre
linchamento. Em 1953, Katherine Dunham criou o ballet Southland, também
inspirado em “Strange Fruit”. Nesse ballet, uma cena de linchamento foi
dramatizada no palco numa apresentação em Santiago, Chile. O Departamento
de Estado dos Estados Unidos pediu que Katherine Dunham retirasse a cena
de linchamento da peça, mas ela negou-se a fazê-lo e por essa razão seu
ballet nunca foi apresentado nos Estados Unidos (BARRIOS, op. cit.).
Alice Childress (1916-1964) questionou os papéis estereotipados
reservados aos atores negros no cinema e no teatro em Trouble in Mind (1956)
e Florence (1950). Já na peça The Wedding Band (1966), Childress analisa as
implicações de um relacionamento interracial no sul dos Estados Unidos. Em
Wild in the Wilderness (1969), Childress discute o que significa ser mulher,
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negra e pobre nos Estados Unidos, mostrando a ligação entre o sexismo, o
racismo e as relações de classe social. Segundo Barrios (2009), a maior parte
dos personagens de Alice Childress são trabalhadores. Mesmo escrevendo em
um estilo que poderia ser considerado realista, ela o modifica, incluindo música
tradicional afro-americana, liturgia da Igreja negra, elementos do folclore e de
fantasia e mitologia africanas. Alice Childress é a única mulher cujas peças
foram escritas, publicadas e produzidas por quatro décadas consecutivas
(BARRIOS, op. cit.).
Em The Sign in Sidney Brustein’s Window (1965), Lorraine Hansberry
enfoca o diálogo entre os brancos e negros como algo necessário, mas no final
de sua vida opta pela ação como algo fundamental à obtenção de direitos,
como exemplificado em Les Blancs (produzida em 1970). Mesmo tendo como
cenário o continente africano, a peça é construída de modo a promover uma
reflexão sobre o que poderia ser feito nos Estados Unidos (BARRIOS, op. cit.).
Revisar e reconstruir diferentes períodos históricos e heróis foi uma escolha
estética não só de Lorraine Hansberry, mas também de outras dramaturgas
afro-americanas de períodos anteriores. A escravidão é tema de The Drinking
Gourd (1961), de Lorraine Hansberry; já Toussaint L’Ouverture é o líder negro
da revolução haithiana focalizado em Toussaint: A Work in Progress (1961), da
mesma autora.
Adrienne Kennedy (1931-), por sua vez, difere de Alice Childress e
Lorraine Hansberry por produzir uma obra mais experimental e enfocar o
estado psicológico de suas personagens. Na sua peça mais famosa,
Funnyhouse of a Negro (1964), expõe seu corpo para a plateia e confronta seu
eu em agonia com o mundo externo que a amedronta (BARRIOS, 2003). A
peça, que tem um estilo expressionista e surrealista, é repleta de imagens que
apelam para os sentidos. Além disso, Funnyhouse of a Negro representa o
hibridismo e a mestiçagem entre a cultura negra e a anglo-saxônica,
aproximando-se do conceito de uma nova consciência mestiza, que implica
constante transição, segundo propõe a teórica mexicana Gloria Anzauldua
(1987) em Boderlands/ La Frontera: The New Mestiza. A luta de Sarah em
Funnyhouse of a Negro (1964) é um exemplo desse tipo de teatro que explora
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a dor e a luta da personagem principal em busca de um lugar para si. Na peça,
incapaz de suportar e superar a dor, Sarah comete suicídio.
Ressaltando a importância de Adrienne Kennedy e seu legado, Barrios
comenta:

Kennedy usa seus próprios sonhos (na verdade seus
pesadelos) para mostrar os efeitos destrutivos causados por
uma sociedade racista em um estilo surrealista/ expressionista
e numa linguagem muito poderosa e poética. Funnyhouse foi
produzida na época do Black Arts Movement, que promovia o
orgulho negro, mas a peça foi considerada fora dos parâmetros
defendidos pelos intelectuais negros. Contudo, nenhuma outra
escritora afro-americana daquela época foi tão ousada quanto
Kennedy em representar e dar voz à dor individual interna
sofrida por muitos negros. O exorcismo de dor de Kennedy na
verdade permitiria a outras dramaturgas e performers afroamericanas seguir seu exemplo. Essas dramaturgas, como
Sonia Sanchez e Ntozake Shange, começariam não apenas a
expressar suas dores mas também sua raiva e suas
necessidades enquanto mulheres24. (BARRIOS, op. cit., p. 201202).

Adrienne Kennedy enfoca as personalidades de suas personagens, suas
mentes avassaladas por sofrimentos, criando um processo de cura individual
que também pode ser visto na obra de Sonia Sanchez e Barbara Ann Teer. Já
Ntozake Shange, em for colored girls (1975), cria espaço para a representação
da raiva e das necessidades das mulheres, transformando o palco em um lugar
de desabafo para os depoimentos poéticos de sete atrizes negras.
Enquanto a solidão de Sarah conduz ao suicídio em Funnyhouse of a
Negro, em for colored girls as mulheres relatam suas experiências e
experimentam o toque curativo das mãos umas das outras na parte final da
peça, descobrindo seus potenciais, “quebrando o silêncio de gerações
24

“Kennedy uses her own dreams (actually nightmares) to show the destructive effects caused
by a racist society in a surrealistic/expressionistic style and in a very powerful and poetic
language. Funnyhouse was produced at the time of the Black Arts Movement that promoted
black pride, but the play was considered outside the parameters defended by black intellectuals.
However, no other African-American writer of that time was as daring as Kennedy in depicting
and voicing the individual internal pain suffered by many blacks. Kennedy’s exorcism of pain
would actually facilitate other African-American women playwrights and performers to follow her
example. Theses playwrights, such as Sonia Sanchez and Ntozake Shange, would start not
only expressing their pain but also their rage and their needs as women.” (BARRIOS, op. cit., p.
201-202)
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passadas” (BARRIOS, op. cit., p. 203) e unindo-se em uma coletividade. Esse
vínculo emocional é crucial para que elas adquiram autoestima e celebrem a
divindade dentro de si mesmas. Poesia, música e dança e sete atrizes de pés
descalços apresentam esse choreopoem, em que Shange exprime suas
habilidades literárias e de performer (como poeta, romancista e dançarina)
“seguindo a tendência já estabelecida por Kennedy e ampliando as
possibilidades de encontrar novos espaços transformativos para as mulheres
negras e o teatro” (BARRIOS, op. cit., p. 203).
Sonia Sanchez (1934 - ) foi uma das poucas mulheres que fizeram parte
dos movimentos Black Arts Movement e Black Theatre Movement, e como
poeta fazia declamações de seus poemas nos anos 1960. Sanchez, como
Kennedy, negava os pressupostos realistas e criava poemplays, escritos em
linguagem bem visual. Em Sister Son/ ji (1969), Sanchez criou um monólogo
representado por uma mulher de cinquenta e cinco anos retratando sua luta
como afro-americana. Em The Bronx is Next (1968), a autora dirige-se aos
homens, reivindicando que respeitem as mulheres negras. Barbara Ann Teer
abandonou o teatro comercial e fundou em 1968 o National Black Theatre of
Harlem, no qual explorou a forma do ritual em suas criações, por considerá-lo
um recurso “coletivo e participatório” (BARRIOS, op. cit., p. 202).
Lorraine Hansberry (1930-1965) é uma das autoras mais importantes do
teatro afro-americano do século XX, que revolucionou ao suscitar reflexões
valiosas para a discussão das identidades afro-americanas. Em sua peça mais
bem sucedida, A Raisin in the Sun (1959), Hansberry enfoca uma família de
afro-americanos que luta para garantir sua sobrevivência em Chicago, após a
Segunda Guerra. Essa foi a primeira peça escrita por uma autora afroamericana a estrear na Broadway e a primeira a ser dirigida por um homem
negro, Lloyd Richards. Paralelamente, Lorraine Hansberry tornou-se a primeira
dramaturga negra e a mais jovem estadunidense a ganhar o prêmio do New
York Drama Critics Circle de melhor peça da temporada teatral de 1958-1959.25
(SHARADHA, 1998).

25

Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun and The Sign in Sidney Brustein’s Window. New
York: New American Library, 1966, p. 186-318.
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O título A Raisin in the Sun foi extraído de um trecho do poema Harlem:
A Dream Deferred (“Harlem: Um Sonho Adiado”), inserido na obra Montage of
a Dream Deferred (1951), do poeta afro-americano Langston Hughes26 (19021967). Nesse poema, a luta política afro-americana é travada a partir da
metáfora de um sonho adiado e suas possíveis consequências:

O que acontece a um sonho adiado?/ Ele resseca/ Como uma
uva passa ao sol?/ Ou inflama como uma ferida –/ E depois
corre?/ Ele fede como carne podre/ Ou incrusta sob açúcar/
Como um xarope doce?/ Talvez ele apenas ceda/ Como um
fardo pesado./ Ou ele explode?27

A peça tornou-se uma referência indispensável para o estudo da
dramaturgia e literatura afro-americanas, bem como para o feminismo negro
estadunidense. Robert Nemiroff (1994), na introdução de A Raisin in the Sun,
destaca os temas principais ali encenados: o sistema de valores da família
negra, conceitos de beleza e identidade afro-americanas; conflitos de classe e
geração; relacionamentos entre maridos e esposas, homens e mulheres negros
e o feminismo. As escritoras afro-americanas enfrentavam um ambiente sóciopolítico hostil e racista contra o qual lutavam em seus escritos.
Assim também as produções de Ntozake Shange estão relacionadas às
condições sócio-históricas, culturais e políticas que circunscrevem a literatura
afro-americana escrita por mulheres no século XX. Muitas de suas
personagens desenvolvem talentos artísticos: a tecelã Hilda Effania e suas
filhas Sassafrass, Cypress e Indigo, no romance Sassafrass, Cypress & Indigo
(1982), e Liliane e suas aquarelas e desenhos, no romance Liliane:
ressurrection of the daughter (1994). Criar obras que incluem personagens
afro-americanas e o desenvolvimento de suas artes é uma escolha marcante
nas produções dessa autora, em que o empoderamento é promovido por meio
da arte e da espiritualidade, fortalecendo a cultura negra e articulando as
26

Langston Hughes foi um poeta negro estadunidense que lutou pelo movimento dos direitos
civis e possui uma obra profícua. Hughes contribuiu para a arte afro-americana ao desenvolver
em seus poemas temas como a África, a escravidão, as identidades negras, a sonoridade do
jazz e do blues, os spiritual, e ao escrever ensaios seminais entre os quais se destaca “The
Negro Artist and the Racial Mountain” (1926).
27
No original: “What happens to a dream deferred? / Does it dry up/Like a raisin in the sun? / Or
fester like a sore – / And then run? / Does it stink like rotten meat / Or crust and sugar over – /
Like a syrup sweet? / Maybe it just sags / Like a heavy load. / Or does it explode?”
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influências religiosas cristãs e africanas. Ntozake Shange, com for colored girls,
tem sido apontada como uma das dramaturgas afro-americanas que mais se
destacaram em um período de significativa produção literária e artística nos
Estados Unidos: a década de 1970.
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Capítulo 2 – Ntozake Shange: vida e obra

Ntozake Shange nasceu Paulette L. Williams, em Trenton, New Jersey,
Estados Unidos, em 18 de outubro de 1948, sendo a mais velha de quatro
filhos do casal Paul T. Williams, cirurgião, e Eloise Williams, assistente social e
educadora. A escritora viveu seus primeiros anos em uma base militar, pois
seu pai era cirurgião da Força Aérea. Quando a guerra da Coréia terminou,
Shange, aos oito anos, mudou-se para St. Louis, Missouri, uma cidade
racialmente segregada, e, sendo leitora e estudiosa, sofreu com a tumultuada
época.28
Apesar do racismo daqueles tempos, Shange cresceu em um ambiente
familiar muito rico. Sua mãe fazia leituras de Shakespeare, seu pai tocava
conga, os filhos tinham contato com artes diversas, tocavam instrumentos,
acompanhavam espetáculos, ouviam música latina, jazz e sinfonias. Os
visitantes de sua casa incluíam nomes importantes da música e da política
negra, como Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Chuck Berry, Miles Davis e o
ativista, sociólogo e crítico W. E. B. Du Bois. A música Negra, a cultura do
Terceiro Mundo e o ativismo político fizeram parte da formação de Ntozake
Shange desde o ambiente familiar.
Em 1966, a autora entra na Barnard College, onde terminou a graduação
em 1970, atravessando um período de crise aos dezoito anos, com o fim do
seu casamento com um estudante de Direito. Esse período de sofrimento
abarca quatro tentativas de suicídio. Além de superar a fase dramática e
graduar-se com honras em 1970, a autora fez um mestrado em Estudos
Estadunidenses na University of Southern California, onde conviveu com
muitos artistas, escritores, dançarinos e músicos.

28

No artigo A Revolution of Values: The Promise of Multi-Cultural Change (bell hooks, 1993),
bell hooks escreve sobre um dos dramas que afetaram profundamente Ntozake Shange: a
experiência de estudar em escolas racialmente segregadas e depois, devido à dessegregação,
precisar estudar em uma escola de brancos. Aos oito anos de idade, Ntozake Shange mudouse para Saint Louis e teve de estudar em uma escola de brancos, onde foi atormentada por
outros alunos. Viveu na pele a conturbada época do caso Brown versus Board of Education,
que está intimamente ligado à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O romance Betsey
Brown tem traços autobiográficos e discorre a respeito da dessegregação nas escolas.
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A vida na Califórnia trouxe uma grande mudança para a autora. Foi ali
que Paulette L. Williams adotou o nome de Ntozake Shange, batizada por dois
amigos sul-americanos. No dialeto Xhosa, o nome Ntozake Shange significa
“aquela que veio com suas próprias coisas”, e em Zulu, “aquela que caminha
como um leão” (EFFIONG, 2000).
Concluindo o mestrado em Estudos Americanos em 1973, Shange
muda-se para a área da baía de San Francisco, onde lecionou humanidades e
estudo de mulheres no Mills College, em Oakland, e na Sonoma State College.
Em Sonoma, Shange trabalhou com poetas, dançarinos e professores, com
feministas negras e brancas que a estimularam a escrever poemas e refletir
sobre as experiências de opressão e violência sofridas por suas congêneres.
Lecionando durante o dia, Shange escrevia e encenava seus poemas à noite,
desenvolvendo gradualmente múltiplos estilos e gêneros.
No início dos anos 1970, a escritora participou da Third World Women’s
Cooperative, juntando-se a diversas escritoras e dançarinas de diferentes
proveniências culturais, apresentando poema, teatro e dança na área da baía
de San Francisco. Shange participou da produção teatral de The Evolution of
Black Dance, apresentada em escolas públicas em Oakland e Berkeley em
1973 e 1974, desenvolvendo suas experiências artísticas e acumulando outras
que resultariam na sua obra mais destacada.
A autora fez parte da companhia de dança de Halifu Osumare,
educadora de dança, coreógrafa, dançarina e acadêmica. Depois de deixar a
companhia, no verão de 1974 começa a trabalhar com a dançarina Paula Moss
com poema, música e dança, que depois se transformariam em for colored girls
who have considered suicide/ when the rainbow is enuf: a choreopoem (1975).
Moss e Shange foram para Nova Iorque apresentar a peça no Studio
Rivbca. O produtor Woodie King Jr. assistiu a uma das apresentações e ajudou
Oz Scott a encenar a peça no New Federal Theatre, onde a peça foi encenada
durante oito meses, rumando em seguida para o New York Shakespeare
Company’s Anspacher Public Theatre e depois para o Booth Theatre.
Em 1976, for colored girls estreia na Broadway e sua autora recebe
diversos prêmios, reafirmando a presença de um espetáculo fundamental na
história do teatro negro estadunidense. Em 1994, no aniversário de vinte anos
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de for colored girls, teatros de todo o país apresentaram a peça que influenciou
muitos teatrólogos e afro-americanos da década de 1970 e das décadas
subsequentes.
A escrita de Ntozake Shange liga-se tematicamente a dois eixos
principais: a luta política negra e as experiências das mulheres negras, temas
que se relacionam a movimentos importantes, como o Black Arts Movement, o
Black Theatre Movement, o Movimento dos Direitos Civis e o movimento das
mulheres, especificamente o feminismo negro.
O compromisso de Shange com os afro-americanos é flagrante em sua
obra, na qual homenageia e reforça a memória de personalidades importantes
do movimento e da cultura negra. Como exemplos, temos o boxeador e ativista
negro Muhammad Ali, personagem central de Float like a butterfly: Muhammad
Ali, the Man Who Could Float like a Butterfly and Sting like a Bee (2002); a
cantora de jazz Billie Holiday, que aparece para aconselhar a personagem
Sassafrass, em Sassafrass, Cypress & Indigo (1982); o compositor, pianista e
líder de orquestra Duke Ellington e diversos ativistas e intelectuais negros
presentes em Ellington Was Not a Street (1983); bem como a viúva de Martin
Luther King Jr., Coretta Scott, que o sucedeu como ativista do Movimento dos
Direitos Civis, representada em Coretta Scott (2009), entre diversos outros
nomes da música, da política e das artes negras citados em romances como
Sassafrass, Cypress & Indigo, Betsey Brown e Liliane.
Em geral, a autora aborda a discriminação racial mediante narrativas
alegres, contendo cenas de afeto entre as personagens, como em Betsey
Brown e também Sassafrass, Cypress & Indigo. Entretanto, sua escrita não se
limita à denúncia da discriminação racial ou à defesa do empoderamento dos
negros. É exatamente na mistura entre alegria e dor, superação e trauma,
passado e presente que Shange fortalece a luta política afro-americana e a
conscientização de seus leitores. Seus textos podem mostrar dificuldades
oriundas da discriminação, mas suas personagens principais caminham
fortalecendo-se, ligadas aos ancestrais, às artes, às suas famílias e aos seus
ideais.
Shange também se mostra preocupada com as experiências das
mulheres negras, o que a liga ao feminismo negro. Ao longo de sua produção
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encontram-se personagens femininas dotadas de espírito independente,
insubserviente, criativo, talentoso e alegre. São exemplos de mulheres negras
independentes e fortalecidas as personagens Indigo e Cypress, do romance
Sassafrass, Cypress & Indigo, Liliane, de Liliane: ressurrection of the daughter,
Betsey Brown, de Betsey Brown, e as garotas negras de for colored girls.
Ao percorrer a produção de Shange, percebemos que sua obra revela
um caráter educador, refletindo sua atuação como professora universitária e
revelando seu conhecimento da tradição literária e artística negra e de seus
mecanismos e formas de consolidar memórias e culturas e fortalecer suas
artes e seu público. Shange incrementa o repertório cultural de seus leitores
sobre a história e a cultura negra estadunidense e fortalece a consciência do
seu público e de seus leitores sobre questões de raça e gênero. A autora
também escreveu livros para pré-adolescentes, como Betsey Brown, que
retrata a época da dessegregação nas escolas sob a perspectiva de uma
garota negra; e Sassafrass, Cypress & Indigo, sobre três irmãs com talentos
artísticos e vidas diferentes. A obra de Shange revela as múltiplas identidades
de

mulheres

negras

e

suas

jornadas

pessoais

autoafirmativas

e

empoderadoras.
Shange compartilha a percepção das dificuldades e das alegrias das
mulheres negras, sejam elas pré-adolescentes, adultas ou idosas, o que
funciona politicamente em prol das mulheres negras, cujas dificuldades e
sensibilidades podem ser conhecidas por meio das produções da autora. Na
entrevista “Ntozake Shange: Portrait of a Literary Feminist”, realizada por
Edward K. Brown (1993), a autora comenta sobre a relação entre o contexto
sócio-histórico de sua época e sua atuação como escritora:

Eu não conseguia encontrar nada que verdadeiramente
refletisse o que eu pensava ser minha realidade e a realidade
de outras mulheres da minha idade. Já que eu não podia
encontrar, o único recurso responsável foi escrever algo eu
mesma. Estávamos no auge do período nacionalista negro, o
Black Arts Movement, 1969-1970. Era um ambiente de guerra
muito masculino, muito patriarcal para os intelectuais e
pessoas negras na época.29 (BROWN, 1993, p. 1).
29

No original: “I couldn’t find anything that truly reflected what I thought was my reality, and the
reality of other women my age. Since I couldn’t find it, the only responsible recourse was to
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Enfrentando

uma

situação

política

adversa,

marcada

pela

marginalização social, política e cultural dos afro-americanos e por conflitos
entre manifestantes e a polícia, ou mesmo a Guarda Nacional, e assassinatos
injustificáveis, Shange conseguiu projetar um Teatro Negro de consciência
gendrada para seu público nos Estados Unidos em for colored girls,
ressaltando as experiências das mulheres negras com um enfoque que
abrangia sua intimidade, seus corpos, desejos, frustrações e momentos de
felicidade.
Arlene Elder (1992) afirma que Shange incorpora elementos de uma
tripla tradição: a africana, a afro-americana e a ocidental, uma vez que a autora
explora a música, os feitiços, a poesia, as cartas e trabalha a narrativa fora dos
moldes disponíveis. Concomitantemente, Shange aborda as lutas políticas afroamericanas e os traumas do racismo nas relações interpessoais e sociais de
suas personagens.
Além de inserir personalidades ativistas em seus livros infantis e infantojuvenis, como Duke Ellington e Muhammad Ali, de forma a salvaguardar a
memória cultural afro-americana por meio de personalidades que contribuíram
para a causa negra, Shange utiliza expressões artísticas e religiosas afroamericanas ao percorrer a culinária, a dança contemporânea, a música, o
bordado, os rituais e as receitas curativas e de proteção espiritual, como ilustra
o romance Sassafrass, Cypress & Indigo. Questionada sobre a experiência que
pretendia compartilhar com seus leitores, Shange afirma:

(...) A escravidão, o racismo e o sexismo negaram nossas
esperanças e nossos sonhos. Consequentemente, as
imaginações das mulheres de cor são particularmente
sagradas para mim. Estas são coisas que nós não
conseguimos
amar
se
estamos
sendo
agredidas
constantemente. Essas imaginações são a primeira coisa a que
recorremos. Sassafrass, Cypress & Indigo e Betsey Brown são
tipos de estilos de vida alternativos de pessoas negras,
pessoas de cor. Eu estava interessada em observar os nossos
vários modos de vida e as muitas manifestações diferentes de
write some myself. It was at the height of the Black Nationalist Period, The Black Arts
Movement: 1960-1970. It was a very male, very patriarchal, war like environment for black
people, black intellectuals at the time.” (BROWN, 1993, p. 1).

59

nós que existem, e os conflitos que ocorrem ou não entre
esses estilos de vida – de que modo o passado afeta nossas
decisões mesmo que nossas famílias nunca nos tenham
contado explicitamente histórias sobre ele, ou ao decidirmos
como nos tornamos negros, o que isso significa quando somos
crianças. As personagens são pessoas muito novas nesses
livros, e vê-las negociar [ser negro] num país falante de inglês
é muito interessante tanto em suas próprias famílias quanto
nas
fronteiras
da
sociedade.30
(BROWN, 1993, p. 2).

A obra mais celebrada de Ntozake Shange é for colored girls who have
considered suicide/ when the rainbow is enuf: a choreopoem (1975),
frequentemente chamada de “for colored girls” ou “para jovens negras”.
O estilo do espetáculo mistura diversas formas de expressão artística:
dança, declamação de poemas, coro, música, coreografia e expressão
corporal. Shange batizou seu espetáculo de choreopoem, que poderíamos
traduzir como “poema coreografado”. Há muitas inovações nesse espetáculo,
tanto pela forma de sua apresentação, com recursos dramáticos variados,
quanto pelas escolhas estéticas da autora. Sete atrizes afro-americanas
encenam a peça incorporando seus papéis sob o anonimato das designações
de “lady” (“dama”). As sete damas, cada uma usando um vestido de uma cor,
representando o arco-íris, dirigem-se à plateia declamando coreopoemas que
tratam de experiências positivas e negativas relevantes para as mulheres
negras.
Os coreopoemas declamados são significativos por dois motivos: por
seus temas e por seu formato linguístico. Sobre o eixo temático, os
coreopoemas abordam situações dramáticas como traição, aborto clandestino,
AIDS, estupro ou situações emocionalmente marcantes como a reconstituição

30

No original: “Slavery, racism, and sexism denied our hopes and our dreams. Therefore the
imaginings of women of color are particularly sacred to me. Those are things we cannot afford
to love when we are being beaten down constantly. Those [imaginings] are the first thing to go.
Sassafrass… and Betsey Brown are alternative kinds of lifestyles of black people, people of
color. I was interested in looking at many different ways we live, and how many different
manifestations of us there are, and when those lifestyles come into conflict, and when they don’t
– how the past influences decisions we make even if we were never explicitly told stories about
the past by our family, or how we decided how we got black, what that means when we’re
children. Those are very young people in those books. So watching them trying to negociate in
an English-speaking country is very interesting in their own families as well as in the borders of
society”.
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da amizade, a paixão pela dança (como a salsa) e por líderes políticos (em
particular o líder da revolução do Haiti, Toussaint L’Ouverture). Sob o eixo
linguístico, os coreopoemas resultam de uma mescla entre uma linguagem
extremamente coloquial, cotidiana e acessível, com imagens poéticas
sofisticadas e figuras de linguagem. Metáforas, ironia e um humor contundente
misturam-se à coloquialidade dos relatos, enriquecendo-os.
Conhecedora das propostas do Black Arts Movement, do Black Theatre
Movement e do movimento das mulheres, Shange constrói um espetáculo que
marcou profundamente seu público e sua geração. Das influências do Black
Arts Movement, fica evidenciado o objetivo de reimaginar a América, o que a
autora realiza colocando em evidência a arte negra da diáspora, influenciada
pela salsa de Willie Colón, o blues de Billie Holiday, o cristianismo e as
religiões africanas.
A influência do Black Theatre Movement se evidencia, ainda, mediante o
ato de dirigir-se à plateia, o que Shange faz por meio dos depoimentos
contundentes das atrizes que falam sobre seus sofrimentos. Também o título
da peça “for colored girls”31 demonstra que o espetáculo está endereçado
especialmente às mulheres negras, algo que foi em si importante na época, já
que

essas

mulheres

muitas

vezes

foram

marginalizadas

política

e

culturalmente, mesmo tendo contribuído politicamente na luta pelos direitos
civis e desenvolvido seus talentos artísticos nos Estados Unidos desde o
século XVI, por meio da culinária, da jardinagem, da narrativa de histórias, dos
rituais religiosos e do bordado, passando posteriormente ao blues e à literatura.
As influências do movimento das mulheres ficam evidentes na peça de
Shange, que se dirige às mulheres negras e fala sobre a experiência das
31

O título “for colored girls” (“para jovens negras”) chocou espectadores na época, pois a
palavra “colored” foi usada na época das leis jim crow de segregação entre brancos e negros,
instituindo a separação. Cartazes eram comuns no Sul dos Estados Unidos dizendo “For
Whites Only” ou “For Coloreg Only”, indicando lugares reservados só para brancos e lugares
reservados para os “de cor”. Ao utilizar “colored”, um substantivo que ficou impresso no
imaginário coletivo da comunidade negra, Shange utiliza a dupla-voz e cria um espaço cênico
para jovens negras que consideraram o suicídio diante das dificuldades sociais vivenciadas. Ao
mesmo tempo em que a palavra “colored” pode ter uma conotação negativa devido às leis jim
crow, seu significado também aponta para o adjetivo “colorido”, ou seja, de múltiplas cores,
evocando o arco-íris e as múltiplas identidades de cada uma das mulheres negras retratadas
na peça.
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mulheres, sobre o corpo das mulheres, sobre a perda da virgindade, o perigo
do estupro, a traição, mas também sobre a possibilidade de auto-descoberta,
união e autorrealização.
A peça provocou dois tipos de recepção: as mais emocionadas, por
parte tanto de homens quanto de mulheres, e uma indignação equivocada por
parte de alguns críticos que consideraram os depoimentos sobre a violência
física e psicológica sofrida pelas personagens como um desrespeito a todos os
homens afro-americanos. Ainda assim, muitos compreenderam o espetáculo
de forma positiva e absorveram a peça pelo que ela tinha de melhor: uma
forma inovadora de fazer arte que, por meio da solução formal da mistura de
gêneros artísticos, conseguiu dirigir-se diretamente à plateia feminina negra e
apontar problemas graves enfrentados, como a violência sexual, a violência
psicológica e a discriminação racial.
Em vez de restringir-se à denúncia de problemas que afligiam as
mulheres afro-americanas, Shange vai além, propondo a autorrealização e a
comunhão como caminhos estratégicos de superação de experiências
traumáticas, o que confere à peça uma perspectiva empoderadora para as
mulheres afro-americanas e uma visão positiva dos poderes artísticos das
mulheres.
Depois de for colored girls, Shange escreveu três peças que foram
produzidas mas não alcançaram sucesso comercial: Three Pieces (1979)
(SHARADHA, op. cit.). Essas três peças – Spell #7 (1979), A Photograph:
Lovers in Motion (1977, 1979) e Boogie Woogie Landscapes (1979) – são uma
resposta ao encontro criativo de Shange com o teatro norte-americano, suas
tradições e técnicas.
Considerando que nos Estados Unidos o teatro se inspirava em modelos
eurocêntricos e adotava uma visão europeia, Shange tematiza a arte e os
sofrimentos dos negros, evocando os musicais, e busca inserir o teatro de seu
tempo no contexto da vida dos negros. Spell # 7, a primeira peça da trilogia,
acontece dentro de um bar e contém nove personagens, atores e atrizes
negras, que conversam sobre a situação de opressão dos negros e dos artistas
negros nos Estados Unidos. Sharadha (op.cit.) observa que o sexismo é uma
preocupação do trabalho de Shange enquanto feminista, mas ressalta que a
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autora, nessa peça, privilegia apenas as questões de raça. O racismo e a
vinculação da negritude à negatividade, à feiura e à vergonha são também
enfocados no texto.
Enquanto as garotas de

for colored girls (1975) passam da

externalização de seus traumas para uma busca de si mesmas, uma
comunhão fraterna e uma comunhão com a espiritualidade, atravessando um
processo de cura, Spell # 7 (1979) não oferece uma resolução otimista para os
problemas percebidos e internalizados (SHARADHA, op.cit.). Menos idealista e
com personagens menos abstratos que as garotas de for colored girls, Spell #
7 mostra a inevitabilidade dos estereótipos de raça e gênero e a necessidade
de fantasia individual como ferramenta para sobreviver socialmente e de
descarte dos estereótipos e mitos, bem como de celebração dos aspectos
positivos da identidade negra (SHARADHA, op.cit.).
Conhecedora profunda das artes afro-americanas, a autora trabalha com
a dupla voz, mencionada por Gates (1998). Assim, Spell # 7 dialoga
expressivamente com os shows de menestréis dos Estados Unidos, mediante o
prólogo de sua peça, e usa uma grande máscara de menestréis que fica
suspensa sobre o palco. Na abertura, um mágico promete jogar um feitiço na
América negra, e anuncia que vai fazer os negros amarem ser de cor.
Enquanto Martins (1995) observou que, nos shows de menestréis
realizados pelos negros, estes “ironizavam o modus vivendi e a ignorância dos
senhores e riam, burlescamente, do próprio negro, de seus trejeitos e
maneirismos, de forma lúdica e catártica” (MARTINS, op. cit., p. 62), Sharadha
(1998) desperta nossa atenção para a particularidade da utilização da
referência do show de menestréis em Spell # 7, afirmando que existe uma
diferença importante entre o show de menestréis de Shange e os tradicionais.
Na peça de Shange, não há um alívio cômico estereotipado por meio de seus
retratos; ao contrário, a dramaturga lembra a dor da história de subserviência
dos negros aos brancos.
Na peça A Photograph: Lovers in Motion (1979), cinco personagens
interagem. Sean David é um jovem fotógrafo; Nevada é uma advogada que
deseja tirar Sean David do gueto e dar-lhe conforto material; Claire é uma
modelo, viciada em cocaína, ninfomaníaca, que deseja possuir Sean David;
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Michael, a parceira escolhida por Sean no final da peça, é uma dançarina que o
ajuda a realizar seus sonhos. A peça, como ocorre em for colored girls,
também incorpora música, dança e poesia. Segundo Sharadha, A Photograph
é mais visualmente orientada do que for colored girls ou Spell #7, pois seus
personagens continuamente interagem fisicamente uns com os outros –
brigando ou abraçando-se. Sharadha associa as peças Wedding Band e Wine
in the Wilderness, de Alice Childress, e A Raisin in the Sun (1959), de Lorraine
Hansberry, e A Photograph: Lovers in Motion (1979), pois em tais peças a ação
dramática está relacionada às experiências dos afro-americanos, enraizadas
em rituais africanos. Além disso, as personagens vivenciam um crescimento
espiritual e atravessam desafios pessoais e às vezes políticos à procura de sua
inteireza.
Mediante os conflitos entre seus personagens, Shange revela nesse
texto a desigualdade de intenções e expectativas entre um fotógrafo parasita e
violento e suas amantes. A criação de conflito envolvendo um homem
autocentrado e egoísta, que não toma as rédeas de sua própria vida e mantém
relações de dependência com suas parceiras, instiga essas mulheres a
repensarem seu valor e atuação num relacionamento fadado ao fracasso.
Considerada a peça mais experimental de Three Pieces, Boogie Woogie
Landscapes (1979) refere-se ao boogie woogie, um estilo de tocar jazz ao
piano caracterizado por um ritmo e um padrão melódicos regulares que
descrevem

a

atmosfera

musical

da

peça,

estruturada

acompanhamento improvisado de jazz (SHARADA, op. cit.).
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como

um

Nessa peça,

Shange experimenta técnicas expressionistas. Os personagens entram e saem
por paredes do cenário. Além disso, a peça tem uma atmosfera de sonho e
enfoca os desejos das mulheres negras, que são personificados. O tema e o
conteúdo de Boogie Woogie Landscapes são parecidos com os temas e
conteúdos da peça for colored girls; porém, a primeira desenvolve com mais
profundidade o tema da identidade psicológica das mulheres negras. A peça é
estruturada sob a forma de um sonho em que as tensões raciais e sexuais não
se resolvem, mas a mente oprimida é dramatizada.
32

Geveva Smitherman, em Talking and Testifying: The Language of Black America (Boston:
Houghton Mifflin, 1977, p. 256), informa que o boogie woogie era também um estilo de dança
popular nos anos 1930.
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A família negra criada por Shange em Boogie Woogie não é pobre,
como era comum nos palcos estadunidenses, mas de classe-média. Além
disso, a imagem do pai de família negro é positiva, mostrando que Shange se
contrapõe ao mito de que os pais negros não se responsabilizavam por seus
filhos. Muitos sonhos da peça ressaltam e denunciam a vitimização das
mulheres em nível político, social e sexual; contudo, a personagem principal,
Layla, também celebra a vida e sua identidade em momentos de sua infância e
idade adulta na peça, pois “Layla é uma mulher negra que supera a dupla
vitimização através da dança e de recordações de tempos mais felizes”.33
(SHARADHA, op. cit., p. 118).
Nessa peça, Shange mescla traços autobiográficos com ancestralidade
cultural, individual e social, pois, para a autora, tanto ela quanto todos os
escritores negros possuem uma responsabilidade “de explorar e documentar
nossas vidas...Exploração leva à descoberta e documentação leva à história.
Nós precisamos ter uma base muito sólida de compreensão sobre o lugar de
onde viemos e sobre quem somos”. (NOEL, 1987, B2)34.
Vale destacar, ainda, entre as produções da autora, sua adaptação da
peça original de Bertolt Brecht, intitulada Mãe Coragem e Seus Filhos35, que se
passa durante a Guerra dos Trinta Anos, de 1618 a 1648. Na adaptação de
Mãe Coragem feita por Shange, a trama se passa na época pós-guerra civil
nos Estados Unidos, quando soldados afro-americanos foram recrutados para
ajudar a massacrar os índios estadunidenses no Oeste. A adaptação de
Shange recebeu um prêmio Obie e estreou no Public Theatre de Nova Iorque.
Sassafrass, Cypress & Indigo (1982) foi o primeiro romance produzido
por Ntozake Shange. O texto se caracteriza pela exploração das múltiplas
33

“Layla is a black woman who overcomes her dual victimization through dance and
recollections of happier times.” (SHARADHA, op. cit., p. 118)
34
“to explore and document our lives...Exploration leads to history. We need to have a very
solid base of understanding about what we’ve come from and who we are.” (H. Maria Noel,
“Ntozake Shange writes Characters, not Messages,” Chattanooga Times, 4 abril, 1987, B2).
35
Mãe Coragem e Seus Filhos (em inglês, “Mother Courage and her Children”) foi escrita
originalmente em 1939 pelo dramaturgo e poeta Bertolt Brecht (1898-1956) com contribuições
de Margarete Steffin. Diversos críticos consideram-na uma das mais importantes peças teatrais
do século XX e uma das melhores peças antiguerra de todos os tempos. Mãe Coragem é uma
das nove peças escritas por Brecht na tentativa de conter a ascensão do fascismo e do
nazismo e foi escrita em resposta à invasão da Polônia em 1939 pelo exército alemão de Adolf
Hitler. Therese Giehse, em 1968, afirmou que a genialidade de Brecht destaca-se na mistura
de humor com grandes tragédias (RUSSELL; COHN, 2012).
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identidades femininas afro-americanas, apresentadas por meio das três irmãs
que protagonizam o romance. A caçula, Indigo, passa da infância para a
adolescência; Sassafrass vivencia um relacionamento violento; e Cypress leva
uma vida de variadas experiências, sexuais e artísticas, dedicando-se à dança.
As

artes

fundamentais

para

os

afro-americanos

(música,

dança

e

tecelagem/escrita) são abordadas a partir do talento dessas jovens negras,
levando a uma mensagem de empoderamento.
O texto também representa os enfrentamentos políticos contra o
sexismo travados pelas três irmãs que deflagram o feminismo negro de
Shange. Nota-se ainda a importância das artes para as personagens (a
música, para Indigo; a dança, aprimorada por Cypress; e a escrita e a
tecelagem, desenvolvidas por Sassafrass), que fortalecem o desenvolvimento
pessoal delas e relacionam-se à identidade e à luta política afro-americanas.
Outro elemento característico reside na espiritualidade, como caminho de cura,
descoberta de si e reação contra a violência masculina; a ancestralidade, o
contato com espíritos e a sabedoria antiga nas figuras de Uncle John, Aunt
Haydée, Hilda Effania e a Irmã Maria Luiza (Sister Mary Louise). Por fim,
observa-se na peça a luta contra a discriminação racial em uma época pósdireitos civis.
As múltiplas identidades das personagens femininas são abordadas
nessa obra a partir das identidades das três irmãs. A tecelã e viúva Hilda
Effania teve três filhas com seu marido Alfred: a mais velha, Sassafrass, a do
meio, Cypress, e a caçula, Indigo. Todas vão percorrer uma jornada pessoal de
crescimento. No caso de Indigo, dá-se a passagem da pré-adolescência para a
adolescência: a primeira menstruação e o desafio de deixar de brincar com
suas bonecas negras de pano confeccionadas por ela mesma. Essa fase
crucial é testemunhada por uma figura masculina, Uncle John, um senhor
misterioso, habitante de um vagão e dono de um cavalo. Uncle John dá a
Indigo um violino que potencializa sua expressividade artística e chega a mudar
o estado de espírito de seus ouvintes, causando-lhes muita irritação no início,
mas depois de aprender a tocá-lo, a jovem causa emoção nos clientes do
estabelecimento onde se apresenta. Indigo é uma das personagens mais
impressionantes do livro porque não parece estar no mundo real, deixa sua
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imaginação se ampliar e também é definida como próxima ao mundo espiritual
já no primeiro parágrafo da história, quando o narrador afirma:
Onde existe uma mulher existe magia. Se há uma lua caindo
de sua boca, ela é uma mulher que conhece sua magia, que
pode compartilhar ou não compartilhar seus segredos. Uma
mulher com uma lua caindo de sua boca, rosas entre suas
pernas e tiaras de musgo espanhol, esta mulher é uma
consorte dos espíritos. Indigo quase não falava. Havia uma lua
em sua boca. A lua em sua boca mantinha-a rindo. Quando
sua mãe tentava tirar o musgo de sua cabeça, ou cortar as
rosas em volta de suas coxas, Indigo ria. “Mamãe, se você
arrancá-las, elas simplesmente irão nascer de novo. É meu
sangue. Eu tenho sangue da terra, preenchido com os
Geechees, mortos há muito tempo, e o mar.”36 (SCI 1982, p.
3).37

O sangue da terra que corre nas veias de Indigo alude à sua natureza
inapreensível, um tesouro que pode ser arrancado, como as rosas e o musgo,
mas que crescerá novamente. A terra remete aos ancestrais e ao mundo
mágico ligado à natureza, à espiritualidade e às religiões que cultuam os
orixás. O sangue, misturado com o dos Geechees, mostra sua proveniência,
onde se falava um dialeto local de forma não padronizada. 38 Com sua
imaginação, Indigo transforma o mundo e ajuda os negros. Se não houvesse
ninguém no cais além de brancos, ela os fazia negros. Se na quitanda os
brancos estivessem comprando todas as couves e quiabos, Indigo os fazia
desaparecer e os colocava nos carrinhos de vegetais que iam para os negros.
36

No original: “Where there’s a woman there is magic. If there is a moon falling from her mouth,
she is a woman who knows her magic, who can share or not share her powers. A woman with a
moon falling from her mouth, roses between her legs and tiaras of Spanish moss, this woman is
a consort of the spirits.
Indigo seldom spoke. There was a moon in her mouth. Having a moon in her mouth kept her
laughing. Whenever her mother tried to pull the moss off her head, or clip the roses round her
thighs, Indigo was laughing. “Mama, if you pull’em off, they’ll just grow back. It’s my blood. I’ve
got earth blood, filled up with the Geechees long gone, and the sea.” (SHANGE, 1982, p. 3).
37
Neste trabalho, opto nas citações por inserir apenas as iniciais dos títulos das obras de
Ntozake Shange, seguidas das páginas, buscando, assim, trazer uma referência mais direta e
objetiva das obras citadas.
38
A palavra geechee pode ser explicada pela palavra gullah, que denomina os afro-americanos
que habitam a região que inclui a Carolina do Sul (terra natal das personagens de Sassafrass,
Cypress & Indigo) e a Geórgia. Gullah era uma palavra usada por pessoas de fora da região,
mas tornou-se um meio para os falantes se identificarem e à sua linguagem. As comunidades
da Geórgia se denominam “saltwater geechee” e “freshwater geechee”, dependendo da
proximidade com a costa. Os gullah são conhecidos como a comunidade que mais preserva
sua herança cultural e linguística nos Estados Unidos. Falam uma língua creole, com base no
inglês e com palavras e influências gramaticais e estruturais africanas.
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Sassafrass e Cypress são as irmãs que saem da terra natal, Charleston
(Carolina do Sul), no Sul dos Estados Unidos, para tentar a vida em outras
cidades, como Los Angeles e Nova Iorque. Sassafrass vai enfrentar um
relacionamento com o músico Mitch, que a agride física e emocionalmente, o
que a faz fugir para a casa de Cypress. Esta vive uma vida tumultuada e tem
uma convivência importante com as artistas do grupo Azure Bosom. O clima da
vida de Cypress é parecido com alguns momentos da vida de Liliane, do
romance Liliane. Tanto Cypress quanto Liliane personificam as vivências de
uma mulher negra independente e artista, que se deixa envolver por pessoas,
eventos e ambientes de efervescência criativa.
O nome de cada uma das irmãs é significativo e reforça o contexto
artístico que percorre a obra. Sassafrass significa “açafrão” em português. A
partir do açafrão, são feitos pigmentos para tecidos; portanto, esse nome
remete às artes e artesanatos com tecidos e bordados tipicamente afroamericanos39. O açafrão também é usado como um tempero e remete,
portanto, à culinária afro-americana. Cypress é o nome de uma árvore, o
cipreste, uma planta medicinal, que remete às receitas curativas e rituais
oriundos de religiões africanas. Por fim, Indigo é a cor de um pigmento de azul
usado na tecelagem, no tingimento de tecidos e também é o nome de uma
famosa composição de Duke Ellington, “Mood Indigo”.40
Ao evocar, por meio do nome de suas personagens, a tecelagem e a
culinária, os rituais, as sabedorias antigas e curas com plantas medicinais e a
música afro-americana, Shange evidencia sua consciência das tradições afroamericanas e suas artes, por ela resssaltadas e valorizadas.
A história começa e termina em Charleston, Sul estadunidense, com as
três irmãs reunidas na casa da mãe, felizes e conscientes de seus potenciais,
39

Em Sassafrass, Cypress & Indigo (1982), temos, citado em um trecho de um poema da
personagem Sassafrass inserido no romance: “didn’t ya name me for yr favorite natural dye”
(SHANGE, 1982, p. 91). Sassafrass confirma a origem de seu nome, portanto: “você não me
nomeou com a sua tinta natural favorita?” (SHANGE, 1982, p. 91).
40
Na obra A Daughter’s Geography (1983), há um poema chamado “Mood Indigo”, também
nome de uma famosa composição do músico negro Duke Ellington. Esse poema de Shange
posteriormente transformado no livro infantil Ellington Was not a Street (1983), em cuja capa
uma garota negra aparece segurando um disco de Duke Ellington com a música “Mood Indigo”.
Assim, Shange homenageia Duke Ellington escrevendo um poema com o mesmo nome de sua
composição em A Daughter’s Geography (1983), repassando esse poema para um livro infantil
em Ellington Was not a Street (1983) e retomando o nome Indigo no romance escrito no
mesmo ano, Sassafrass, Cypress & Indigo.
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encerrando seu ciclo de aventuras com a gravidez de Sassafrass e um ponto
de vista marcado pela esperança na vida e pela comunhão.
Outra personagem jovem de Shange que, como Indigo, enfrenta a
passagem da adolescência para a idade adulta é Betsey Brown. Betsey Brown
(1985) é um romance infanto-juvenil sobre a garota negra Betsey e sua família,
que moram em uma casa em estilo vitoriano, em St. Louis, na época da
dessegregação das escolas nos Estados Unidos. Na casa moram Jane, a mãe
de Betsey, Greer, seu parceiro, a avó de Betsey, Vida, as irmãs Margot e
Sharon, o irmão caçula Allard e o primo Charlie. Betsey Brown é caracterizada
como a mais velha dos quatro irmãos, uma garota introspectiva que gosta de
descobrir lugares secretos da casa, contemplar o pôr do sol, e que reflete sobre
a afirmação negra. Em um primeiro momento do romance, Betsey treina a
declamação de um poema do famoso poeta afro-americano Paul Laurence
Dunbar, que, no verso que se repete na mente de Betsey, incita os negros a se
autoafirmarem: “Speak Up, Ike, an’ ‘spress yo’se’f” (“Fale alto, Ike, e expresse a
si mesmo”) (BB, p. 4).
Os anos 1950 foram marcados pela segregação racial. As leis Jim Crow
separavam lugares públicos ou bebedouros para “os de cor” e “os brancos” e
Shange, como em outras produções, mistura momentos dramáticos e
contextos racistas com momentos leves, alegres, de união familiar, primeiro
enamoramento, cultura negra e ativismo negro. A família de Betsey precisa
enfrentar a época de dessegregação nas escolas, que foi injusta e traumática
para muitas crianças afro-americanas. Charlie, o primo de Betsey, por exemplo,
chega com uma camiseta rasgada e um olho roxo depois de um dia de
integração, ou seja, depois de ser obrigado a pegar outro ônibus e ir para uma
escola de alunos predominantemente brancos. Charlie conta que os “guineas”
(porquinhos da índia) o chamaram de “niggah” (nego). Sobre o preconceito, o
narrador declara:

Acontece que as crianças não a odiavam na verdade, elas
apenas não sabiam o que fazer com ela. Elas nunca tinham
visto alguém de cor que não trabalhasse para elas ou que não
estivesse brincando em alguma parte da cidade em que
ninguém queria viver. Mas enquanto as palavras Gana, Nigéria,
Serra Leoa, e Senegal rolavam da língua de Betsey, elas
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soavam tão românticas e elegantes quanto França, Alemanha,
Alsácia-Lorena ou Bulgária (BB, p. 84).

Por outro lado, a história também gira em torno de relações amorosas e
de extrema amizade e delicadeza, como a relação entre Jane, mãe de Betsey,
e Greer, e o vínculo entre Betsey e Eugene Boyd, que vivem um amor préadolescente, honesto e delicado. Casos de crimes conhecidos, como a morte
de Emmet Till, o episódio em Little Rock, a intolerância da polícia sulista e os
linchamentos e assassinatos de negros, também perpassam o romance. Ainda
assim, o tom geral de Betsey Brown é alegre, semelhante ao tom encontrado
em Sassafrass, Cypress & Indigo. A narrativa se concentra no crescimento de
Betsey, frente ao amor e à política negra.
Liliane (1994), o próximo romance de Ntozake Shange, contém doze
capítulos, chamados “Room in the Dark” (“Quarto no Escuro”) e precedentes
capítulos com títulos diferentes. O livro é dedicado ao pai da autora, que “viveu
no espírito & dignidade do nosso povo” (SHANGE, 1994, s.n). Todos os
capítulos intitulados “Room in the Dark” são compostos exclusivamente de
diálogos.
Logo no primeiro capítulo, o leitor é levado a testemunhar o discurso da
personagem principal, participando como ouvinte de um momento reservado
apenas a duas pessoas: uma sesssão de terapia. Ao apresentar somente os
diálogos entre o terapeuta e Liliane, a autora faz com que o leitor se torne um
cúmplice das confissões da personagem, ouvindo-as de dentro do espaço de
intimidade da sessão de terapia. A primeira sessão de Liliane começa com a
personagem contando que, quando está em silêncio, escuta um estranho
barulho em sua cabeça. Quando está em silêncio, não consegue respirar,
segura suas mãos “como se minhas mãos fossem mãos curativas”, diz ao
terapeuta (L, 1994, p. 5). Liliane revela, durante sua primeira consulta, que, no
dia de sua apresentação, um conhecido tentou estrangulá-la na Sheridan
Square: “Agora, quando uma melodia acaba, eu sinto os dedos dele em minha
garganta”.41 (L, p.6). A jovem conta que, durante o ataque, as pessoas
passaram, atravessaram a rua indo para o parque e ninguém disse nada nem
41

No original: “Now, whenever a melody ends, I feel his fingers on my throat”. (SHANGE, 1994,
p. 6)
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fez nada enquanto o agressor gritava “Quem você pensa que é?”42 (L, p. 7). O
terapeuta diz a Liliane: “Talvez ele não aguentasse ouvir a música em você” 43
(L, p. 7).
Liliane é uma narrativa centrada na vida de uma mulher negra, jovem e
artista, e também pode ser considerado um momento em que Shange enfoca a
vida particular de uma de suas garotas de cor. Transportado para a intimidade
do tratamento terapêutico da jovem, o leitor vai aos poucos conhecendo como
os traumas da discriminação e do sexismo reverberam na vida das mulheres
negras. No caso de Liliane, um ataque contra sua própria vida por parte de um
ex-parceiro amoroso na noite de uma apresentação, ou seja, em um momento
em que se esperaria apoio e incentivo, sugere o quanto a hostilidade, a
competição e a violência masculina ainda estão presentes nas relações entre
homens e mulheres negros.
A personagem principal da história é caracterizada como uma mulher
desenvolta em relação à própria sexualidade, de espírito aventureiro e
explorador: “Eu viajo muito. E olho para os homens e levo alguns para casa ou
deixo o país, fronteiras nunca me intimidaram” (L, p. 14). Se Audre Lorde
(1984) trabalha a sexualidade como um tema empoderador das mulheres
negras, Shange escreve Liliane (1994) nessa mesma direção discursiva. Lorde
argumenta que os opressores corrompem e distorcem as fontes de poder
inerentes às culturas dos oprimidos. Em relação às mulheres, a dimensão
erótica, considerada uma “fonte de poder e informação”, foi suprimida. Lorde
especifica que quando fala sobre o erótico o relaciona à afirmação da força de
vida das mulheres, que implica sua linguagem, trabalho, amores, história,
dança e vida.
Liliane afirma: “Eu acredito em honra, cores e bom sexo” (L, p.14). Aqui,
em uma frase, identificamos a questão da luta política em prol da comunidade
afro-americana e a questão do feminismo. A honra está relacionada à
fidelidade dos negros a suas famílias, antepassados, comunidades, líderes,
ativistas, artistas, enfim a seus irmãos negros e sua cultura. Liliane também
acredita em “cores”, e obviamente podemos relacionar essa palavra à peça for
42
43

No original: “Who do you think you are?” (SHANGE, op. cit., p. 7)
No original: “Maybe, he couldn’t stand to hear the music in you”. (SHANGE, op. cit., p. 7)
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colored girls, às múltiplas identidades afro-americanas e às cores de suas
peles, mas também a seus dons artísticos e sua espiritualidade. Já o “bom
sexo” surge na lista das coisas em que Liliane acredita, reforçando uma
sexualidade livre, alegre e potencialmente espiritualizada. No romance, a luta
política negra contra o racismo e pela justiça social, assim como o feminismo
negro, são somados à questão da sexualidade positiva, euforizada e
vivenciada pela personagem, diferente daquela mostrada nos estereótipos
impostos aos homens e mulheres negros no século XIX.
Liliane é uma colcha de retalhos formada por conversas de sessões de
terapia, narradores-personagens que falam sobre Liliane e o discurso do
narrador. Como em outros livros de Shange, encontramos os sofrimentos dos
negros ligados ao racismo, as alegrias e criações artísticas de Liliane, seus
amantes, sua arte, suas convicções, seu aborto e o assassinato de uma de
suas amigas por um parceiro violento; tudo isso conferindo a impressão de que
o leitor flutua entre os pensamentos, sentimentos e histórias de vida.
O tema da cura perpassa também Liliane, que sofre o ataque por parte
do parceiro, um aborto, a perda de uma amiga assassinada por seu parceiro,
as ameaças da Ku Klux Klan, o sexismo nas relações, os conflitos e as
agressões físicas e verbais de homens negros às mulheres negras.
A questão do aborto, desenvolvida anteriormente em um dos poemas de
for colored girls, retorna em Liliane. Num dos capítulos, a protagonista declara
que abortou, pois não poderia suportar a ideia de que uma criança pudesse
amá-la: “e tudo o que eu seria capaz de dizer é que eu não sei como fazer isso
e quem quer que seja seu pai ele não se importa comigo ou com você o
suficiente para fingir que se importa” (L, p. 77). A respeito da maternidade,
Liliane confessa:

Eu nunca gostei de ver mulheres com bebês. Elas parecem tão
abatidas, cobertas com equipamentos de bebê, somente uma
mamãe, não uma mulher com um nome ou sentimentos, como
um animal de carga ou algo assim. Eu não tenho nenhum lugar
para colocar um bebê. 44(L, p. 77)

44

“I never did like to see women with babies. They looked to beatdown, covered with baby
equipment, just mommy, not a woman with a name or a feeling, like a pack animal or
something. I don’t have any place to put a baby.” (L, P.77).
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Desta forma, Liliane é uma personagem que afirma outros papéis que
não o papel de mãe de família, tradicionalmente reservado às mulheres, e
desenvolve seus talentos e suas artes, fortalecendo a si mesma.
Some Sing, Some Cry (2010), por sua vez, é um romance histórico
escrito por Ntozake Shange e sua irmã Ifa Bayeza. Em uma crítica para o jornal
New York Times, Kaiama L. Glover comenta que o livro é uma mistura de
narração de história com história afro-americana e descreve sete gerações de
mulheres negras que, por meio da música, conseguem superar dificuldades,
sobrevivendo à violência. A história começa com Betty Mayfield, uma escrava
recém-emancipada que se prepara para deixar Sweet Tamarind, uma
plantação em uma ilha da costa da Carolina do Sul, com sua neta Dora. As
relações entre raça e gênero são complexificadas já com a primeira
personagem, pois a estrutura familiar de Betty Mayfield resultou de um
processo cruel de exploração. A mãe de Betty Mayfield era uma escrava e seu
pai um poderoso fazendeiro branco. Além de aproveitar-se de sua mãe, o pai
de Betty também se torna seu amante e com ela tem três filhas. É chamado de
“pa-lover” (“pai-amante”). A história familiar de Betty Mayfield, portanto, já
indica sua situação de exploração física e emocional, fruto do regime da
escravidão e da discriminação racial. Por outro lado, Betty sente-se feliz por ter
sido a escolhida de seu patrão, e por carregar três de suas filhas, o que não
invalida ou justifica a violência pela qual passou.
Durante a história, as autoras descrevem os descendentes da família
Mayfield, apresentando mulheres negras batalhadoras que são quase ou
realmente arruinadas pelos homens. Dora, a neta de Betty Mayfield, é um caso
particular de violência contra a mulher negra relacionada ao racismo. A jovem
consegue montar um negócio de beleza que é muito bem sucedido, mas sofre
um estupro coletivo de um grupo de homens brancos ricos. Esse ataque leva
ao nascimento de sua primeira filha; portanto, repete-se a estrutura familiar
devastada na vida dessa personagem feminina. Dora ainda realiza um
casamento desesperado com o pai de sua segunda filha. Elma e Lizzie, as
filhas de Dora, acabam vivenciando situações parecidas que alternam
momentos de prosperidade com quedas (GROVER, op. cit.).
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As produções infantis e infanto-juvenis de Ntozake Shange articulam
preocupações políticas e culturais e revelam seus objetivos estratégicos, entre
os quais está o desejo de preservar a memória de grandes líderes políticos e
artistas afro-americanos, especialmente em Ellington Was Not a Street (1983),
em que ela retoma seu ambiente familiar e a influência dos grandes músicos de
jazz e ativistas negros frequentadores de sua casa.
A discriminação racial e as estratégias para enfrentá-la estão presentes
em Whitewash (1997), em que uma garota e seu irmão sofrem um ataque
racista na rua. A garota, também narradora da história, conversa com sua
amiga Chrystal na sala de aula quando a professora chama a sua atenção e
pede a ela que responda a uma pergunta. O que parece ser uma questão
estritamente matemática, “multiplicar ou dividir”, ganha um novo sentido a partir
da história, revelando como Shange consegue introduzir o problema da
discriminação racial de maneira não convencional, mediante um problema
matemático. A garota não sabe a resposta, diz que “deve ser um ou o outro”. A
professora responde então que cem por cento dessa aula multiplicado por
muitos dias de castigo darão o resultado certo se a garota não se comportar
corretamente.
Ao voltarem da escola para casa, ela e o irmão Maurício são atacados
por um grupo de racistas que espancam o garoto, mancham o rosto da garota
com spray de tinta branca, xingam-lhes de “mud people”(“gente-de-lama”) e
perguntam se eles não sabiam falar inglês. A jovem lembra-se de frases soltas
proferidas pelos integrantes do grupo racista durante o ataque, algo sobre
“ensiná-la a ser americana”. Ao chegar a casa, a menina é confortada por sua
avó. Na televisão, as manchetes trazem os dizeres: “vítima de spray de tinta” e
“branca por um dia”. Sua avó, ao contrário, afirma-lhe que ela é uma heroína
da raça e uma garota de coragem. Passada uma semana, os amigos vão à sua
casa e dizem que se todos ficarem juntos, ninguém vai incomodá-la, o que
ressalta a necessidade de união dos afro-americanos contra o racismo. Esse
livro infantil de Shange apresenta uma reflexão sobre os danos da
discriminação social e sobre as alternativas de luta, mostrando que o racismo
existe e pode ser superado coletivamente por meio da união dos afro-
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americanos. Somadas ao texto, as ilustrações de Michael Sporn transmitem
emoção e dramaticidade à história, fazendo de Whitewash um livro marcante.
Outra obra que evidencia a preservação da memória de líderes afroamericanos é Float like a butterfly: Muhammad Ali, the Man Who Could Float
like a Butterfly and Sting like a Bee (2002). O livro conta a história do lutador de
boxe, ativista e filantropista Cassius Marcellus Clay, Jr., conhecido como
Cassius Clay, e depois por Muhammad Ali, nomeado por Elijah Muhammad
após unir-se ao Nation of Islam45 (N.O.I.) em 1964. Um ícone cultural,
Muhammad Ali venceu lutas históricas, inclusive o campeonato mundial de
pesos pesados. Ficou famoso por suas vitórias, por provocar os adversários
por meio de xingamentos rimados e por sua postura política.46
A questão feminista mostra-se fortemente em Daddy Says (2003). A
narrativa gira em torno da história de duas irmãs, Annie-Sharon e Lucie-Marie,
filhas de uma estrela de rodeio afro-americana. Segundo o narrador, a mãe das
meninas, Twanda, falecida, classificou-se em primeiro lugar “em mais eventos
do que qualquer outra mulher no circuito de rodeio, e especialmente nos
eventos geralmente reservados apenas aos homens”. (DS, p. 5). O livro aborda
as relações familiares e a questão da mulher negra vencedora em um setor
reservado tradicionalmente aos homens, reforçando a problemática feminista
negra que sempre foi prioridade da autora.
Já em Coretta Scott (2009), a autora retrata a vida da ativista Coretta
Scott (1927-2006), viúva de Martin Luther King Jr, abordando a segregação
45

A N.O.I., Nation of Islam, é um grupo religioso fundado em Detroit, em 1930, por Wallace
Fard Muhammad, que buscava melhorias sociais, morais e econômicas para os negros e
estava ligado à religião muçulmana. Acreditava na separação entre brancos e negros e na
superioridade dos negros sobre os brancos. Malcom X (1925-1965) chegou a integrar e
promover a N.O.I., mas rompeu com o líder Elijah Muhammad em 1964, visitou Meca e
convenceu-se da inutilidade do racismo ao ver homens de diferentes cores rezando juntos. Em
1965, Malcolm X fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, mas foi assassinado
enquanto pregava para um grande número de pessoas em Nova York.
46
Em um ato histórico, Ali, segundo George Plimpton (1999), recusou-se a se alistar no
exército estadunidense e declarou que não tinha conflitos com nenhum vietcongue, pois
46
nenhum deles lhe chamou de nigger , palavra pejorativa para negro em inglês. Com essa
declaração, Muhammad Ali inspira os movimentos antiguerra que eclodiriam nos anos 1960
nos Estados Unidos. O boxeador enfrenta a Suprema Corte, gasta milhões de dólares, perde
seu título em 1967, mas mantém sua convicção. Sete anos depois de readquirir o título pela
New York State Athetic Commission, Muhammad Ali, segundo Max Wallace (2000), dedicou-se
à luta pela justiça econômica e por direitos humanos. O esportista e ativista descrevia seu
estilo usando as metáforas “flutuar como uma borboleta” e “picar como uma abelha”, que
Shange reaproveita para o título de seu livro.
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racial do ponto de vista da personagem quando criança. Retomar essa figura
pública fundamental para o movimento dos direitos civis se justifica pela
atuação de Scott, que, além de apoiar seu marido, também trabalhou
exaustivamente em prol dos afro-americanos. Participou do famoso Boicote de
ônibus em Montgomery, em 1955, que impulsionou o Movimento dos Direitos
Civis desencadeado pela ativista Rosa Parks, e trabalhou para o Ato dos
Direitos Civis em 1964. Além disso, Coretta Scott tomou as rédeas do
movimento após a morte de Martin Luther King Jr. e incluiu as causas do
feminismo, do movimento LGBT, questões econômicas e a paz mundial, entre
outras. O tema da dessegregação mais tarde é desenvolvido em profundidade
no romance Betsey Brown (1995) e também em We Troubled the Waters
(2009), que aborda questões como a segregação racial nos Estados Unidos, as
leis Jim Crow, a Ku Klux Klan e o Movimento dos Direitos Civis.
Entre as obras ensaísticas da autora, destacam-se See No Evil:
Prefaces, Essays & Accounts, 1976-1983 (1984) e If I Can Cook You Know
God Can (1998). Em See no Evil, Shange apresenta poemas, ilustrações,
apontamentos e ensaios. A autora o publica como um novo prefácio à edição
de for colored girls e aborda temas variados, como os preconceitos contra
poetas devido ao seu local de origem (algo que não ocorreu com músicos), o
racismo do público branco e relembra sua adaptação de Mãe Coragem, de
Bertolt Brecht.
Em If I Can Cook You Know God Can, Shange explora o mundo da
culinária, articulando-a às questões históricas, políticas, sociais, econômicas e
culturais dos afro-americanos. Mediante uma narrativa pessoal, a autora
fornece relatos entrelaçados a considerações históricas, procurando combater
estereótipos sobre a culinária negra e refletir a respeito da situação dos afroamericanos, dos ingredientes dos pratos típicos de sua infância e do contexto
social de cada prato, como, por exemplo, as datas comemorativas.
Shange usa a culinária não só como referência, mas como tema inserido
dentro de outro maior, que engloba as identidades culturais negras. Essa
opção formal por escrever um livro de gênero literário híbrido, que mistura
apontamentos políticos típicos do ensaio com uma prosa confessional própria
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dos romances para falar de culinária não é nova: faz parte de uma tradição
literária de livros de receitas.
Em Sassafrass, Cypress & Indigo (1982) Ntozake Shange reproduziu o
contexto desse tipo de livro de receitas que entrelaça história pessoal e história
política por meio da vida de suas personagens. Os eventos que ocorrem na
vida das personagens são acompanhados de receitas, sugerindo muitas vezes
estratégias de sobrevivência às quais as mulheres negras podem recorrer,
ancoradas em uma tradição que não implica só a culinária, mas também rituais
sagrados de origem africana e de origem cristã.
O panorama acima nos deixa perceber a variedade de interesses da
autora e sua habilidade de escrever em diversos gêneros literários dirigidos a
um público também variado. Uma vez que as temáticas da discriminação racial
e da desigualdade de gênero perpassam a maior parte de suas obras, o
enfoque de duas de suas principais obras poderá revelar, com maior acuidade,
as características do feminismo negro da autora, o que será objeto do próximo
capítulo.
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Capítulo 3 – Infinitas cores: a bagagem de Ntozake Shange

eu quero minhas coisas de volta/ meus ritmos & minha voz
Ntozake Shange

Proponho que o conceito de “bagagem” pode se mostrar útil para se
compreender a tradição artístico-literária afro-americana e a relação que as
produções de Ntozake Shange estabelecem com esta.
Shange possui uma formação literária diversificada, assumindo, como
será mostrado neste capítulo, um diálogo profícuo com artistas, escritores,
músicos, dançarinos e performers afro-americanos e de países latinoamericanos, como Argentina e Brasil.
No que se refere à tradição literária afro-americana, a autora demonstra
conhecimento da bagagem dessa produção em dois sentidos. Primeiramente,
conhece as variadas artes, artistas e ativistas que mudaram a história dos
negros nos Estados Unidos e os homenageia em livros infantis sobre sua
biografia e ao longo de seus romances. Paralelamente, Shange demonstra
estar atenta ao processo de “arrumar as malas”, preparar e selecionar a
bagagem cultural e política que seus leitores irão acessar a partir da leitura de
suas produções. Assim como Henry Louis Gates Jr., sabe que a literatura e as
artes afro-americanas possuem características próprias, entre elas a dupla-voz,
que significa revisar formalmente elementos familiares ou tradicionais mediante
procedimentos como a paródia e o pastiche, criticando representações
deturpadas da comunidade negra e fortalecendo ao mesmo tempo suas
expressões artísticas à medida que funda parâmetros novos e perspectivas
alternativas aos modelos existentes.
O substantivo “bagagem” denota tanto os elementos da tradição literária
negra quanto as técnicas e processos de elaboração artística e literária.
No poema “somebody almost walked off wid alla my stuff”, Shange
brinca com elementos referentes a seus pertences, reforçando a importância
da auto-preservação das mulheres, do amor próprio e da plena realização
pessoal. O conhecimento que cada mulher precisa adquirir durante sua jornada
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pessoal é metaforizado na imagem da bolsa, da bagagem e dos pertences no
referido poema.
Além do autoconhecimento, metaforizado nessa bagagem de mão, a
bolsa feminina, Shange advoga um conhecimento da tradução e história afroamericanas, ao destacar a biografia de grandes músicos, ativistas e esportistas
negros.
Quando a personagem Cypress recebe de sua mãe no Natal o livro The
Souls of Black Folk (1903), de W.E.B. Dubois, temos um efeito de justaposição.
Sendo esta uma das obras seminais da tradição literária negra, ela não é
apenas citada, é inserida como referência na narrativa. Como um presente
dado de mãe para filha, The Souls of Black Folk expressa claramente a
ancestralidade, a história e a filiação das diferentes gerações de negros que
passam uns para os outros as referência de sua tradição. Assim, também, a
autora fornece a seus jovens leitores e leitoras referências fundamentais que
podem fazer parte de sua babagem na vida adulta.
A literatura e as artes negras comportam-se de forma a promover uma
luta por afirmação e fortalecimento ao longo da história dos Estados Unidos.
Recuperar, citar, dialogar, mudar o sentido são procedimentos próprios da
literatura e das artes em geral, mas se destacam nas produções negras. Diante
das dificuldades de autoafirmação face ao racismo institucional e interpessoal e
das dificuldades sociais e culturais que enfrentavam, artistas afro-americanos
desenvolveram movimentos criativos em que dialogavam uns com os outros.
Esses procedimentos são exemplificados no trabalho das tecelãs de colchas de
retalhos e painéis bordados tradicionais (os chamados quilts) que costuram
retalhos diversos, assim como os escritores que “costuram”, em suas obras,
nomes, músicas, referências e citações. A tradição negra continua, assim, a ser
alimentada pela via não da complementação, mas do suplemento, ganhando
novas cores, formas, imagens e elementos.
A bagagem foi relacionada à metáfora da bolsa, dos pertences, do
autoconhecimento das mulheres negras, que permite um fortalecimento
preventivo contra relações racistas, sexistas e abusivas. A bagagem pode estar
relacionada ao conhecimento não só de si mesmo, mas também da própria
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comunidade. Nesse sentido, destaca-se a importância do auto-fortalecimento
por meio do conhecimento das personalidades negras estadunidenses e
diaspóricas destacadas nas produções da autora. Betsey Brown declama o
poema “Encouragement”, de Paul Laurence Dunbar, afirmando-se socialmente
como uma jovem negra corajosa que sabe expressar-se. Em for colored girls,
no coreopoema intitulado “toussaint”, a protagonista encontra uma referência
para a sua formação: um líder revolucionário da revolução no Haiti. Com esses
exemplos, percebe-se que conhecer a bagagem da tradição cultural afroamericana torna-se fundamental para as jovens negras recém-saídas da
adolescência e que enfrentam dificuldades sociais e pessoais.
Além de a bagagem estar relacionada ao repertório pessoal e coletivo
dos afro-americanos, na dimensão metafórica do termo, e com as técnicas e
procedimentos

formais

de

escritores

e

artistas

negros,

que

criam

intertextualidades e intratextualidades em seus trabalhos, pode-se também
enfocar a bagagem em sua relação com o corpo das mulheres.
Se, por um lado, tem-se uma bagagem coletiva recebida da tradição, há
também uma bagagem de mão, pessoal e íntima, que possui um duplo
aspecto. Por um lado, diz respeito à bagagem escolhida por uma mulher, seus
pertences, objetos, memórias. Por outro lado, pode ser uma bagagem não
escolhida, como a herança ou as normas culturais. Assim, a bagagem pode ser
voluntária, composta dos elementos materiais e imateriais que consideramos
importantes para uma viagem, mas inclui também aquilo que se adquire, como
uma bagagem involuntária.
Se considerarmos o corpo como instrumento das vivências femininas,
considerando que tais vivências podem ser marcadas pelo racismo e pelo
sexismo, é possível ver o corpo como espaço de memória da dor. Por meio
deste, as mulheres geram a vida, enfrentam a violência, a desigualdade, e
situações como a iniciação sexual, a gravidez, o aborto, o estupro, a violência
doméstica e o assédio moral. Um corpo violentado carrega não só o que ele
escolhe, mas também a bagagem indesejada do trauma.
Há diversos escritos relacionados ao trauma, feitos por autoras como
Adrienne Kennedy e Ntozake Shange, ambas dramaturgas que exploram
enfaticamente o corpo feminino. Shange instrumentaliza esteticamente o
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sujeito para que este seja o agente de sua própria cena. Quando desenvolve a
forma e o conteúdo com a afirmação da comunidade negra, escrevendo sobre
os grandes artistas negros ou inserindo-os em passagens de seus romances, a
autora compartilha referências valiosas da cultura e política negras que
enriquecem a formação de seus leitores e leitoras. Ao construir seus
coreopoemas, desenvolve, tanto no plano da forma quanto no plano do
conteúdo, uma construção articulada entre dança, texto e movimento,
destacando o corpo e a voz que também são lugares de inscrição e revisão da
memória.
Vários são os tipos de memória que se pode registrar: a memória do
texto, a memória do corpo, a memória da língua (daí a importância do Black
English), a memória da história e a memória do trauma, seja este relacionado
ao legado da escravidão ou à violência simbólica, material e física que fazem
parte do repertório involuntário de gerações de homens e mulheres negras.
Quando Shange provoca na plateia a catarse com os depoimentos
poéticos das atrizes negras em for colored girls, também fornece estratégias de
empoderamento como a reação, a raiva, a denúncia, o autoconhecimento, a
união entre as mulheres, com outras mulheres e com a espiritualidade. Shange
não menospreza a catarse aristotélica, pois o trauma está ligado à identificação
do sujeito com a cena revisitada. No entanto, a autora não se limita a essa
forma de catarse, pois quer romper a cadeia de representação das mulheres
como vítimas. O experimentalismo de Shange com seus coreopoemas dialoga
com a tradição artística negra, criando novas representações e fornecendo
estratégias de luta.
Ao instrumentalizar o sujeito para que ele viva a sua própria cena,
expresse-se e conte sua história, a autora cria uma relação entre as atrizes e o
público que reestrutura o sujeito, acionando o agenciamento para a superação
de conflitos e traumas.
Enquanto a “literatura feminina” é identificada com cartas, diários que
também estão presentes nos coreopoemas “one” e na série “no more love
poems” de for colored girls, Shange cria o coreopoema, um corpo negro e
feminino, um corpo-forma que evoca a dança, a música, a expressão corporal,
a escrita e superação do trauma. O coreopoema é uma forma nova que dialoga
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com os pressupostos do Black Arts Movement e do Black Theatre Movement,
que buscam estéticas próprias relevantes aos afro-americanos. Neles, Shange
utiliza o Black English como língua e parte do particular, das dificuldades das
mulheres negras nos Estados Unidos nos anos 1970 para o universal,
dialogando com as dificuldades de mulheres de diversas partes do mundo.
Em diversos trechos dos poemas de for colored girls, Shange realiza
uma fusão entre imagens poéticas e a ideia de seus pertences, ou sua
bagagem. No coreopoema “somebody almost walked off wid alla my stuff”
(FCG, p. 63-65), que significa “alguém quase foi embora com todas as minhas
coisas”, a autora descreve seus pertences por meio de construções de caráter
poético: “essa é uma viagem de mulher e eu preciso das minhas coisas”

47

(FCG, p. 63), reclamando seus pertences roubados, sua identidade, seu mundo
particular e, em última análise, seu eu. A autoafirmação das mulheres negras
pode ser ouvida em: “esse é meu nome/ ntozake ‘suas próprias coisas’”48
(FCG, p. 64). A autora mostra que em seu próprio nome está contida a questão
dos seus pertences, pois este, em zulu, significa “aquela que vem com suas
próprias coisas e caminha como um leão”.
Entre os pertences que a jovem quer de volta estão “meus ritmos &
minha voz / minha boca aberta”
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(FCG, p. 64), elementos da identidade

pessoal e cultural negra. A falante reivindica ainda a devolução de outros
elementos: “eu quero meu braço com a cicatriz de ferro quente / & minha perna
com a picada de pulga”50 (FCG, p. 64). A maneira de escrever sobre sua
bagagem em for colored girls está ligada ao tema do corpo das mulheres
negras, o que pode reforçar o valor da própria existência corpórea ou do corpo
feminino como um tema político que se liga à defesa do aborto.
Nessa passagem, Shange enfoca traços, vestígios, marcas da vida
impressas no corpo, enquanto exalta possíveis memórias de infância. A dama
de verde também reinvindica suas memórias: “& me dê minhas memórias”51
(FCG, p. 64), mais uma vez reportando à sua ancestralidade africana.
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No original: “this is a woman’s trip & i need my stuff” (p. 63).
No original: “this is mine/ntozake ‘her own things’/that’s my name” (p. 64).
49
No original: “my rhythyms & my voice/my open mouth” (p. 64).
50
No original: “i want my arm wit the hot iron scar/& my leg wit the flea bite” (p. 64).
51
“& give me my memories” (FCG, p. 64).
48

82

Uma das frases mais contundentes a respeito de suas posses é: “por
que você não pega suas próprias coisas / & larga esse meu pacote para o meu
destino”52(FCG, p. 65). A facilidade com que Shange consegue sintetizar uma
enorme mensagem dentro de uma frase é digna de comentário. Nesses versos
de conclusão de for colored girls – que reforçam a autodescoberta, a
valorização do eu, a espiritualidade, a cura por meio de um repousar de mãos
fraterno e afetuoso entre as amigas negras e o seu empoderamento

–, a

autora sublinha a necessidade de a mulher negra superar a vitimização e os
comportamentos suicidas, orientando-se para o amor-próprio, a cura e o
autofortalecimento. Assim, podemos dizer que em for colored girls há uma
jornada de união entre cada jovem negra e suas companheiras e também uma
jornada pessoal de autodescoberta, cura e fortalecimento, que leva ao
empoderamento pessoal e coletivo e à superação de traumas, estereótipos e
preconceitos.
Entretanto, outro enfoque pode ser dado ao tema da bagagem. Mesmo
que a autora tenha definido, sutilmente, em algumas passagens de for colored
girls, seu próprio conceito de bagagem baseado em seus “pertences”, podemos
estender a compreensão desse termo, enquanto metáforas da identidade
própria ou coletiva, como “influência artística”, não no sentido de uma
subserviência intelectual a predecessores, mas de experiências ligadas aos
movimentos artísticos, ao conhecimento dos temas que perpassam a tradição
literária a que a autora se liga, bem como aos escritores e artistas que
possivelmente constituem sua herança literária, resultante de leituras e
vivências diversas, que funcionaria como repositório de suas preocupações,
temas e valores. A seguir, procedo ao exame da “bagagem” de Ntozake
Shange.

3.1 A dupla consciência e a dupla-voz

Um dos críticos mais eminentes da literatura afro-americana, Henry
Louis Gates Jr., escritor, professor da universidade de Harvard, diretor do
52

“Why dont ya find yr own things/ & leave this package of me for my destiny” (FCG, p. 65).
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Instituto W.E. B. Du Bois de Pesquisa Africana e Afro-Americana e autor de
The Signifying Monkey (1988), figura como referência significativa para um
estudo sobre Ntozake Shange por ter feito considerações fundamentais sobre a
literatura e a tradição negra.
Evitando um modelo de leitura eurocêntrica, Gates (1988) propõe que o
Black English, o inglês falado pelos afro-americanos, seja um dos principais
elementos constituintes da literatura, do teatro e da vida dos afro-americanos.
Gates informa que a literatura afro-americana é criada por autores conscientes
de uma longa tradição literária com a qual estão em constante diálogo, um
diálogo frequentemente subversivo e desconstrutor.
A literatura afro-americana faz uso de referências ressignificadas,
evidenciando uma consciência dos efeitos de significados, além de sua
orientação para a luta política afro-americana, no sentido da afirmação dos
direitos civis e da cultura negra. Gates destaca a presença de suas figuras
tricksters em grande parte da literatura afro-americana.
A primeira figura é Esu-Elegbara, conhecido no Brasil como Exu, um
orixá de fundamenal importância para as religiões de origem africana. A
segunda é o signifying monkey. Leda Maria Martins (1995) assim explica a
importância de Exu para a cultura africana:

Exu simboliza um princípio estrutural significante da cultura
negra, um operador semântico da alteridade africana na sua
intersecção cultural nos Novos Mundos. Senhor das
encruzilhadas, principalmente da encruzilhada dos sentidos e
dos discursos, ele é um trickster, uma instância de mediação e
significação através da qual a mitologia iorubá desliza pela
religião cristã, mantendo uma enunciação diferenciada e
descentralizadora. Exu é um princípio dinâmico de individuação
e, simultaneamente, de comunicação e interpretação. Seu
caráter de ambivalência, multiplicidade, e sua função, no
panteão dos orixás, como elemento de mediação entre os
universos humano e divino e como instância propulsora e
promulgadora de interpretação fazem dele um topos discursivo
e figurativo que intervém na formulação de sentido da cultura
negra. (...) Henry Louis Gates Jr. assinala que a imagem de
Exu pode ser usada como metáfora para a atividade crítica da
interpretação, na medida em que representa um eixo de
indeterminação e interpretação53. O autor associa-o, então, ao
signifying monkey das narrativas orais dos negros norte53

Gates, Figures in Black, p. 49.(TM)
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americanos, que, como Exu, existe “no discurso da mitologia
não apenas como uma personagem em uma narrativa, mas
principalmente como um veículo da própria narrativa”.54 Sendo
veículo do processo de instauração de sentido, Exu estrutura a
enunciação própria do negro das Américas. Sua natureza
histriônica permite-lhe operar várias metamorfoses, sem,
contudo, deixar de ser ele mesmo, sem perder sua
originalidade. Essa característica metamórfica, essa ginga (o
mancar de Exu), é um elemento essencial na arte de teatralizar
do negro. Exu simboliza, assim, um mitema retórico, religioso e
dramático, no qual se apoiam algumas formas próprias da
cultura negra, na encruzilhada mesma dos discursos que essa
cultura opera (MARTINS, 1995, p. 56).

Gates não presume que a literatura afro-americana seja completamente
diferente da literatura ocidental, mas destaca a sua diferença específica
baseada sobretudo no recurso da repetição, a adição de algo mais, uma vez
que “repete com uma diferença” (GATES, op. cit., p. xxii), manifesta em um uso
específico da língua. Por isso é importante reportarmo-nos à tradição
vernacular do Black English, o Inglês Negro, o repositório que contém a
linguagem que é ao mesmo tempo a fonte e o reflexo dessa diferença negra.
A intertextualidade presente nos autores afro-americanos alia-se à
exploração do Black English, que desemboca na oralidade constitutiva dos
textos afro-americanos na dramaturgia e na literatura afro-americanas em
geral. A oralidade presentificada e trabalhada no texto afro-americano é
desenvolvida amplamente em romances e peças de teatro, como no romance
epistolar The Color Purple (1982), de Alice Walker, escrito a partir de cartas da
personagem Celie, dirigidas principalmente a Deus, e depois a sua irmã.
Na produção de Shange, o trabalho com a oralidade destaca-se na
montagem de Mother Courage and her Children, adaptação da peça do
dramaturgo alemão de Bertold Brecht Mãe Coragem e Seus Filhos; nas
conversas entre Liliane e seu terapeuta no romance Liliane; nas cartas de Hilda
Effania para suas filhas no romance Sassafrass, Cypress & Indigo; e nos
depoimentos poéticos das mulheres negras na peça for colored girls.
O que está em jogo é mostrar que, além de uma maneira própria de
falar, os negros possuem maneiras próprias de ver e compreender o mundo.

54

Idem, p. 238.
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Valorizar a língua inglesa falada pelos negros significa valorizar sua cultura e
concepções de mundo.
Martins (1995) tece considerações pertinentes para compreendermos o
aspecto de dupla voz da literatura afro-americana a partir das reflexões de
Molette, para quem a experiência da escravidão estimulou os negros a criarem
uma técnica de sobrevivência de duplo sentido. O que diziam diante dos
brancos tinha sempre outro significado oculto, cifrado, além de um primeiro
significado aparente, que era compreendido pelos brancos. Essa técnica de
sobrevivência de duplo sentido foi usada pelos praticantes das primeiras
formas de comunicação artística que incluíam os menestréis, os intérpretes de
spirituals, os contadores de história e os pregadores. Dessas primeiras formas
de comunicação artística teria se originado o teatro negro.
Aliado ao jogo da duplicidade, Martins destaca também “um profundo
sentimento de comicidade irônica” e a assimetria, metaforizada no visual e na
ginga negra, que o inglês traduziu como pimping. O fato de encararem
determinados aspectos da realidade de forma cômica e ao mesmo tempo
irônica mostra que os afro-americanos sabiam ridicularizar e criticar os
estereótipos a que eram expostos e reagir às figurações e discriminações
sociais. O uso da ironia aumenta o poder contestatório das críticas realizadas
pelos autores a respeito das dificuldades que enfrentavam. A assimetria
combate os discursos essencialistas e universalizantes que não dão conta da
especificidade

negra.

A

literatura

afro-americana

é

empoderadora

e

independente e utiliza-se da intertextualidade, formando entre artistas e
escritores uma rede de associações, homenagens e conversas. Os spirituals
são um exemplo do uso do aspecto de dupla voz da arte negra estadunidense,
dos quais Martins oferece uma precisa definição:

Os spirituals são modelos de uma expressão musical
teatralizada, na qual sobrevivem padrões sonoros e imagísticos
africanos, reatualizados numa inovadora linguagem rítmica.
Mais que hinos religiosos, eles constituíam canções de protesto
e código secreto, verdadeiros sinais para os escravos que
fugiam das plantações, anunciando, em sua composição
discursiva, o dia propício para o escape. A polissemia desses
cânticos traduz-se no que alguns críticos denominam de
signifing pattern ou double meaning – modos de expressão de
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dupla significância, através dos quais os escravos conseguiam,
teatralmente, iludir o branco (op. cit., p. 61)

Esse recurso de representação ambígua fica mais claro nos shows de
menestréis que surgiram possivelmente nas plantações do Sul dos Estados
Unidos. Ntozake Shange, em Spell #7, uma das três peças de sua trilogia
Three Pieces (1979), utiliza-se de elementos desses shows de menestréis,
como posteriormente comentaremos, buscando a celebração do fato de ser
negro.55 Já o recurso de dupla voz está presente nos poemas de for colored
girls, além da “comicidade irônica”. Depois de apontar as atitudes omissas de
seu amante, a dama de vermelho conclui o poema “nenhuma assistência”
dizendo que deixou um bilhete para seu amante em uma planta que ela regara
desde o dia em que o conhecera e, enfim, convoca o próprio amante a regá-la
sozinho. Como um exemplo do humor provocador da autora, temos a
brincadeira de Shange com a metáfora de “regar a planta do relacionamento”
presente na fala cotidiana.
No título do poema “um”, a dama de vermelho é mostrada como uma
mulher sensual, enfeitada de gliter e de borboletas, que sai à rua para flertar
com homens que não sejam brancos, chatos e que não a encarem. Mostrando
55

Segundo Mitchell (1967), os shows de menestréis eram espetáculos cômicos com duas
figuras, Mr. Bones e Mr. Tambo. Mr. Bones usava um instrumento feito de ossos, uma espécie
de castanholas, e Mr. Tambo tocava pandeiro. Um grupo de negros, usando vestimentas
próprias, apresentava-se com uma máscara negra, feita de uma tinta especial que os deixava
mais empretecidos, e sentava em semicírculo com o mestre de cerimônias no centro. O mestre
de cerimônias lançava motes e piadas que o grupo replicava. Do outro lado e com a mesma
formação, posicionavam-se cantores, dançarinos e outros integrantes do show. Os líderes
cômicos ficavam na extremidade de cada semicírculo e havia sempre uma banda musical
acompanhando os espetáculos. Martins destaca que, por meio dos shows de menestréis, os
negros “carnavalizavam o sistema escravista e as relações sociais, parodiando a sociedade
branca, expondo suas mazelas, estigmas e limitações” (MARTINS, op. cit., p. 62). Além disso,
ironizavam o modo de vida dos brancos, a ignorância de seus senhores e riam, de forma
burlesca, do próprio negro e “de seus trejeitos e maneirismos, de forma lúdica e catártica”
(MARTINS, op. cit., p. 62). No fim do século XVIII, atores brancos apropriaram-se dessa forma
de espetáculo, obviamente conscientes de seu poder ideológico, e começaram a representar
comercialmente os espetáculos de menestréis, pintando-se de preto. O show de menestréis
tinha uma forma lúdica e catártica, mas foi apropriado pelos brancos, ganhou aceitação das
plateias brancas e se tornou um “veículo de fixação e disseminação de alguns estereótipos do
negro” (MARTINS, op. cit., p. 63). Um dos estereótipos fixados sobre o negro era chamado
jimcrow. Segundo Mitchell (1967), o negro relacionado ao tipo jimcrow era “preguiçoso,
imprevidente, falava alto, andava mal vestido, tinha cabelos muito crespos e lábios grossos, era
viciado em comer melancias, galinhas” (MITCHELL, op. cit., p. 31-32). A máscara negra,
nesses shows, “cumpre a função de uma hipérbole caricatural” (MARTINS, op. cit., p. 63).

87

seu corpo, ela deixa que os homens a examinem, depois passa a noite com um
parceiro, mas, na manhã seguinte, convoca-o a partir e termina o poema
chorando sozinha em sua cama. O título “um” revela o recurso da dupla voz,
pois a princípio evoca a unidade do sujeito, mas, ao longo do poema, é
justamente essa unidade, inscrita na unidade do sujeito ou na soma de dois
parceiros unidos formando um casal, aquilo que não está presente. Vingandose, a personagem quer ser “uma ferida – para cada homem” (FCG, p. 46), diz
aos homens com quem dormiu que tem muito trabalho a fazer e não poderia
acordar “com um homem estranho em minha cama” (FCG, p. 48) e vê o seu
parceiro sair de sua casa. Ao mesmo tempo, o poema convida o leitor a pensar
sobre a unidade de cada um consigo mesmo e sobre a unidade que um casal
pode formar, e mostra como as mulheres podem inverter a situação e se
relacionar com os homens como se eles fossem objetos, algo que, no fim,
também não traz satisfação nem plenitude.
Outros poemas contêm títulos provocadores em for colored girls. O
poema “positivo”, por exemplo, também revela o recurso de dupla voz. Este
trata de uma mulher negra que contrai o vírus da AIDS a partir de um
relacionamento com um homem que, ao ser informado sobre a doença, nega a
situação e ainda a espanca. Em uma das passagens do poema, a dama de
púrpura afirma: “eu estava positiva” (FCG, p. 78) e a dama de amarelo
completa: “&nem um pouco positiva” (FCG, p. 78). O significante “positivo”, um
adjetivo que se refere a coisas boas, alegres adquire conotação contrária, já
que pode estar relacionado ao resultado “positivo” para o teste de HIV.
No romance Sassafrass, Cypress & Indigo, três irmãs afro-americanas
passam

por

rituais

e

períodos

de

amadurecimento,

descobrindo

e

desenvolvendo seus talentos pessoais e suas ligações com os antepassados.
Há uma passagem situada logo na primeira parte do livro que ilustra a noção
de dupla voz. Shange enfoca a passagem da infância para a adolescência da
irmã caçula Indigo, aquela que estabelece uma profunda relação com a música
e a ancestralidade. O significante “lua” aparece na primeira frase do livro:
“Onde existe uma mulher existe magia. Se há uma lua caindo de sua boca, ela
é uma mulher que conhece sua magia, que pode compartilhar ou não seus
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poderes” (FCG, p. 3). A personagem é aproximada do mundo da magia: “Indigo
raramente falava. Havia uma lua em sua boca” (FCG, p. 3).
A lua aparece ligada a uma qualidade empoderadora, pois a mulher com
uma lua em sua boca conhece sua magia. Essa questão é retomada mediante
a articulação desse discurso com um anterior: a chegada do homem à Lua e,
mais especificamente, a chegada de astronautas brancos estadunidenses à
Lua. O evento teve um profundo impacto na sociedade estadunidense e no
mundo como um todo. No romance de Shange, paralelamente, o evento é visto
sob a perspectiva dos afro-americanos, ao ser evocado no discurso de uma
mulher negra mais velha.
Além disso, o significante “lua” aparece ligado a uma receita do tipo
curativa, relacionada às instruções de pais e mães-de-santo de terreiros de
candomblé e outras religiões de origem afro-americana que utilizam ervas
medicinais e estabelecem uma relação com entidades da natureza, os orixás.
No texto, essa receita milagrosa é descrita nos seguintes termos:

Acesso à lua.
O poder de curar.

Visitas diárias aos espíritos.
VIAGENS À LUA
cartografia de Indigo
Encontre uma pedra oval que seja bem macia. Lave-a em água
de rosas, 2 vezes. Deixe-a secar no ar da noite, onde ninguém
vai. Quando estiver seca, segure a pedra firmemente na mão
direita, acaricie toda a face com a mão direita. Repita a mesma
ação com a mão esquerda. Sem vacilar o movimento, feche a
mão esquerda preenchida com a pedra com a mão direita.
Ande até uma árvore que hospede um espírito amigo. Sente-se
embaixo da árvore de frente para a direção do lugar de
nascimento de sua mãe. Segure suas mãos entre seu peito,
apertadas. Faça 5 respirações rápidas e 3 lentas. Feche seus
olhos. Você está no caminho. (SCI, p. 5)56
56

Access to the moon.
The power to heal.
Daily visits with the spirits.
MOON JORNEYS
cartography by Indigo
Find an oval stone that’s very smooth. Wash it in rosewater, 2 times. Lay it out to dry in the
night air where no one goes. When dry, hold stone tightly in the right hand, caress entire face
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Por um lado, a lua remete ao espaço poético do amor, da natureza, da
feminilidade, dos ciclos naturais. Por outro, pode ser vista como um território
filmado

e

“colonizado”

pelos

astronautas

estadunidenses,

como

simbolicamente aparece nas filmagens do evento. O ato de fincar a bandeira
americana sobre a lua e filmar as pegadas do astronauta revelam a
“assinatura” do colonizador sobre o território recém-conquistado, o que remete
às grandes navegações e à colonização européia, ao imperialismo e às
cartografias pós-modernas.
A narrativa alternativa de Shange, que visa desconstruir os discursos
imperialistas, busca a representatividade e o fortalecimento dos dominados da
história, como as comunidades negras estadunidenses.
A versão televisionada da “conquista da lua”, que indicava a corrida
espacial e a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, é contraposta no
romance de Shange, em que a chegada à lua é agora revisitada, recontada,
repetida por meio da “diferença negra” de que fala Gates (1989), sob a ótica
dos afro-americanos, especificamente de uma personagem negra, Tia Haydée,
que conta a Indigo sobre a menor presença de negros na lua:

Nem todas as pessoas negras queriam ir à lua. Mas algumas
queriam. Tia Haydee já tinha ido muito à lua. Ela contara a
Indigo sobre as festas maravilhosas que havia nas mesmas
manchas em que as pessoas brancas colocaram bandeiras e
pularam para cima e para baixo erraticamente. Elas nunca
aprenderam a dançar. Estiveram perto dos camaradas negros
todos esses anos e ainda não sabem manter o ritmo. Mas lá
estavam elas andando na lua, como se nada nunca tivesse
acontecido lá em cima. Como se as mulheres não tivessem
caminhado nos montes lunares todo mês. Como se oceanos de
menstruação pudessem ser retidos por um lançador de
foguetes. Como se as pessoas de cor pudessem desaparecer
com a luz da lua. (SCI, p. 6).

with the left hand. Repeat the same action with the stone in the left hand. Without halting the
movement, clasp left stone-filled hand with the right. Walk to a tree that houses a spirit-friend.
Sit under the tree facing the direction of your mother’s birthplace. Hold your hands between
your bosom, tight. Take 5 quick breaths and 3 slow ones. Close your eyes. You are on your
way. (SCI, p.5-6)
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Tia Haydee conta a Indigo que já tinha ido muito à Lua e que nas
crateras onde os astronautas brancos estadunidenses fincaram a bandeira dos
Estados Unidos os negros, ao contrário, davam festas. Essa imagem é
interessante por ter o poder de questionar a demarcação de território, um ato
típico da época da colonização e da escravidão dos povos africanos. A
“conquista da lua”, portanto, é ressignificada a partir dessa nova perspectiva.
Shange afirma que a lua incide sobre todos, sobre as marés e todos os seres
humanos; incide, inclusive, nas mulheres nos períodos de menstruação, muito
antes da chegada de astronautas brancos à Lua.

3.2 Focos de luta do feminismo negro

O movimento feminista é múltiplo, multifacetado e heterogêneo. Mesmo
tendo surgido inicialmente nos Estados Unidos graças ao protagonismo das
mulheres brancas, de classe média alta, casadas e com filhos, o feminismo
desdobrou-se, representando as experiências e reivindicações de outras
mulheres, como as negras, latinas, europeias, mexicanas, porto-riquenhas, de
Terceiro Mundo, configurando-se assim como um movimento de busca por
igualdade entre homens e mulheres.
O feminismo negro desdobra-se também em diversas vertentes,
abarcando interesses profissionais (por exemplo, a questão da igualdade entre
salários de homens e mulheres), sociais (problematizando as mortes de
mulheres por violência doméstica), problemas de segurança (estupro, assédio
sexual, pedofilia), saúde pública (aborto), cultura (representações, mitos e
estereótipos que circulam na mídia e inferiorizam as mulheres) e religiosos
(como a presença das mulheres em cargos de liderança dentro das Igrejas).
Smith (1995) aponta que as mulheres negras e as do Terceiro Mundo
não se identificaram com o feminismo em grande número devido a um fator
determinante: o racismo das mulheres brancas de dentro do próprio movimento
feminista. Além disso, Smith observa os interesses dos homens de Terceiro
Mundo, que, procurando manter o poder sobre as mulheres, reforçavam seus
medos, difundindo mitos e visões deturpadas sobre o movimento das mulheres
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de forma a impedi-las de descobrir as coisas por si mesmas, organizar-se de
forma autônoma e refletir sobre seus problemas sociais (SMITH, op. cit.).
Homens conservadores ou liberais apontavam a aparente falta de participação
de mulheres negras no movimento para desacreditá-lo e enfraquecer seus
esforços.
Ao confrontar os mitos sobre o feminismo negro, Barbara Smith fortalece
a existência e a luta do movimento, mostrando as falhas nos argumentos que
fundamentam esses mitos e fortalecendo a consciência histórica, social,
política e cultural do movimento. Entre as lutas do movimento negro, Smith
destaca os direitos reprodutivos, o acesso equânime ao aborto, a luta contra a
esterilização indiscriminada, a luta por assistência médica, assistência infantil,
direitos dos deficientes e o enfrentamento de todo tipo de violência contra as
mulheres.
A autora destaca também a área da saúde, os direitos de gays e
lésbicas, a reforma educacional, a habitação, a reforma legal, a questão das
mulheres na prisão, o envelhecimento, a brutalidade policial, a organização
trabalhista, as lutas antiimperialistas, as organizações antirracistas, o
desarmamento nuclear e a preservação ambiental como elementos cruciais à
agenda do feminismo negro, aos quais a obra de Shange é sensível, algo que
será analisado no próximo capítulo.
Michelle Wallace (1995) discute a união entre as mulheres negras de
forma direta e contundente, a partir do relato do isolamento e das dificuldades
enfrentados pela própria autora. Traçando um panorama desde a sua infância,
Wallace relata que conheceu o racismo depois de ter decidido sair na rua para
a escola com seu cabelo natural, no modelo afro, inspirada por uma jovem
negra com o mesmo estilo de cabelo. Essa experiência foi extremamente
traumática para a autora, já que, percorrendo o trajeto habitual, a jovem negra
recebeu cantadas pejorativas e descobriu que, por causa de seu cabelo, havia
sido confundida com uma prostituta. No dia seguinte, Davis retornou ao seu
outro penteado. Em outro momento, em 1968, com dezesseis anos de idade e
inspirada por LeRoi Jones (Amiri Baraka) e Malcolm X, a autora passou
novamente a usar seu cabelo à moda afro, abandonando saltos altos, meias-
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calças e maquiagem para usar vestidos com estampas africanas e sandálias,
bem ao estilo adotado pelos afro-descendentes durante a época.
Três anos mais tarde, Wallace conta que começou a frequentar o
movimento negro e perceber que os discursos que começavam com a frase “o
homem negro...” não a incluíam. Observando criticamente suas novas
liberdades, Wallace pontua que na época diziam que ela não deveria usar
maquiagem, mas preferir saias longas, que dificultavam seus movimentos. Não
deveria ir ao salão de beleza, mas passar horas colocando rolinhos no cabelo.
Não poderia ler revistas como Vogue, mas deveria manter a boca fechada. Não
poderia flertar e aceitar desaforos de homens brancos, mas dormir com
homens negros e aceitar desaforos deles.
Para Wallace, a mensagem do movimento negro, em 1975 (data da
escrita de seu artigo e da criação de for colored girls de Shange), era a de que
ela estava sendo observada, como em um período probatório enquanto mulher
negra, e quaisquer sinais que ela desse de agressividade, inteligência ou
independência poderiam implicar a perda de até mesmo o único papel
destinado a ela: o de esposa, cuidadora da casa, das crianças e queimadora
de incenso. A ameaça dos homens negros era a de abandoná-las.
A questão da irmandade entre homens e mulheres negras revela a
dificuldade que os primeiros tinham em integrar as segundas no Movimento por
meio de papéis atuantes que estivessem fora do ambiente doméstico.
Ao tornar-se feminista, a autora ouviu por diversas vezes que o
feminismo era coisa de brancas, um discurso que deveria implicar a recusa em
aceitar qualquer união entre mulheres brancas e negras em prol de objetivos
comuns.
Dessa forma, a autora mostra que a fraternidade, a irmandade entre
mulheres brancas e negras ou entre homens e mulheres negros não existia nos
anos 1970. Estas enfrentavam, assim, o ódio por parte dos homens que
pertenciam à sua comunidade e por parte de mulheres brancas que pregavam
um feminismo que muitas vezes as excluía.
Diante disso, a necessidade de união entre as mulheres negras torna-se
urgente, e por isso será ressaltado o feminismo negro. Esse aspecto pode ser
observado no espetáculo for colored girls, por meio dos coreopoemas
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“pirâmide” e “um repousar de mãos”, bem como mediante a união entre as três
irmãs e sua mãe e destas com a espiritualidade e a luta política afroamericana.

3.3 Música e erotismo

Angela Y. Davis (2001) empreende um exame relevante sobre o papel
da música na cultura negra. Além de ressaltar que a música do Oeste africano
não era uma facilitadora do trabalho, mas, sim, uma parte do próprio trabalho, a
autora retoma o conceito de Nommo, fundamental para pensarmos as
produções de Ntozake Shange. Mediante esse conceito é possível entender a
ligação entre a força da vida e a palavra. A força da vida é efetivada por meio
do poder da palavra, pois esta dá ao homem o domínio sobre as “coisas”,
fazendo com que possa mudá-las. Dessa forma, quando as atrizes de for
colored girls declamam seus poemas coreografados, além de expor seus
medos e dificuldades, suas alegrias e tristezas, estão também utilizando o
poder da palavra para mudar a sociedade por meio do espaço cênico.
Davis (2001) ressalta que o blues incorporava uma nova consciência
sobre as relações amorosas negadas aos negros escravizados. A autora
comenta que, nas letras de blues, quando se fala em relações pessoais, muitas
vezes se está referindo a relações sociais entre fazendeiros e escravos. Por
exemplo, a busca por “um homem bom” ou “um homem que não me trate mal”,
demonstrava a busca por alívio do sofrimento na América escravocrata.
Davis destaca Gertrude “Ma” Rainey, conhecida como a “Mãe do blues”,
pois foi a primeira cantora negra a utilizar esse gênero musical como base de
seu repertório, reforçando a importância da união entre os negros e de sua luta
dentro da tradição sulista, mesmo quando parte deles já houvera migrado para
o norte e centro-oeste dos Estados Unidos. Enquanto os primeiros cantores de
blues eram homens, Ma Rainey, além de revolucionar o entretenimento
estadunidense por ser uma cantora negra de blues, apresentava-se em circos,
tendas e shows de menestréis, cantando sobre temas que importavam aos
negros e oferecendo a eles novas esperanças e aspirações (DAVIS, op. cit). Ao
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ser capaz de comunicar-se com seu público abordando problemas relevantes,
como a possibilidade de estabelecerem relacionamentos amorosos e de
encontrarem “um homem bom”, a cantora simbolizava o desejo desesperado
dos negros de sair da pobreza e escapar à discriminação. Ma Rainey usava a
música e o Nommo, o poder mágico da palavra, para comunicar seu
reconhecimento das dificuldades da vida social dos negros, contribuindo para
formar uma consciência coletiva.
Lorde (2001) afirma que todo sistema de opressão, para manter sua
existência, precisa corromper ou destruir as fontes de poder dentro da cultura
do oprimido que tenham capacidade de provocar mudanças. Para as mulheres,
a esfera do erótico constitui-se como uma dessas fontes de poder. O erótico,
para Lorde, não se refere apenas ao que fazemos, mas especialmente ao
quanto de realização vivenciamos durante o ato erótico, pois este implica um
sentido interno de satisfação que, uma vez experimentado, pode fomentar o
respeito próprio (e, eu acrescentaria, a autoconfiança e o amor-próprio, que
fortalecem o empoderamento feminino).
O erótico relaciona-se, portanto, à energia vital das mulheres. A autora
aponta que a dicotomia entre o espiritual e o político é falsa, pois resulta de
uma incompreensão do conhecimento do erótico. Para ela, o erótico conecta
ambas as dimensões. Sua força está ligada a um verdadeiro conhecimento,
pois esse elemento nutre os conhecimentos mais profundos.
Criadas para a docilidade, a lealdade e a obediência, as mulheres foram
enquadradas em formas estáticas patriarcais e sexistas. Contudo, a conexão
com o erótico abre-lhes a perspectiva de alcançar alegria e satisfação. O
conhecimento erótico empodera as mulheres, desdobrando-se em parâmetros
por meio dos quais elas examinam diversos aspectos de sua existência.
Vivendo fora de si mesmas, seguindo diretrizes externas às suas
necessidades, as mulheres acabam tendo sua vida limitada por formas
estranhas às suas reais necessidades. Por outro lado, quando decidem olhar
para dentro e manter contato com seu próprio poder erótico, tornam-se
responsáveis por si mesmas no sentido mais profundo. Para Lorde, tocar nossa
fonte criativa mais profunda é um ato de resistência, considerando que as
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mulheres o fazem dentro de uma sociedade racista, patriarcal e antierótica
(LORDE, op. cit.).
De certa forma, Ntozake Shange, com um espetáculo em que atrizes
negras se dirigem à plateia falando de seus problemas, alegrias e violências,
também faz uso do poder mágico da palavra para compartilhar sua consciência
a respeito da condição dessas mulheres. Além de Ma Rainey, outras cantoras
de blues contribuíram para a formação dessa consciência coletiva, tais como
Bessie Smith (com “Poor Man’s Blues”) e Billie Holliday (com “Strange Fruit”).
Quando abre seu espetáculo for colored girls com o coreopoema “frases
sombrias”, Shange articula o poder mágico da palavra com os sofrimentos das
mulheres negras, por meio de metáforas que mostram elementos musicais
dissonantes, e busca a expressividade destas como forma de vencer os
traumas passados e guardados em segredo, como sugere o verso “cante a
canção de uma jovem negra”57 (p. 18).
Se os corpos das mulheres negras foram comparados a elementos
musicais dissonantes ou “danificados” no início de for colored girls, ao mesmo
tempo o corpo das mulheres negras será o instrumento que evidencia o
racismo e o sexismo, mas também o poder do erotismo como em seu último
coreopoema “um repousar de mãos”, o qual evoca a importância do erotismo
para o empoderamento das mulheres negras, conforme propõe Audrey Lorde.
Na

esfera

da

sensualidade,

explorada

positivamente

por

Shange,

especialmente no poema “noite de formatura” e, de forma crítica, no poema
“um”,

as

paixões

amorosas,

em

seu

sentido

mais

profundo,

são

empoderadoras.

3.4 Violência, Saúde e Sociedade

Darlene Clark Hine (1995) discute o estupro das mulheres negras e o
silenciamento em torno desse problema.
Na premissa de Hine, o estupro e a ameaça de estupro produziram uma
“cultura do desacordo” ou “cultura da dissemelhança” em que as mulheres
negras criavam uma aparência de abertura quando, na verdade, escondiam a
57

No original: “sing a black girl’s song” (p. 18).
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verdade sobre sua vida íntima. As questões de estupro e vulnerabilidade estão
presentes não só na vida das mulheres negras, mas também na literatura das
romancistas negras estadunidenses. Há diversas narrativas da escravidão,
feitas por escritoras do século XIX, que abordam o estupro e a vulnerabildiade
sexual, tais como: Incidents in the Life of a Slave Girl (1861), de Harriet Jacobs,
e Behind the Scenes, or Thirty Years a Slave, and Four Years in the White
House (1868), de Elizabeth Kecley, para citar apenas alguns.
Além da preocupação das mulheres negras com a preservação de sua
integridade física, Hine ressalta também o tema da frustração concomitante à
busca de um emprego, em narrativas orais e autobiográficas que evidenciam
as adversidades econômicas enfrentadas por essas mulheres.
O historiador Alan H. Spear (1967) aponta que as mulheres negras
encontravam sérias limitações no campo de trabalho. Reservavam-se a elas os
serviços de caixa ou balconista e apenas algumas podiam tornar-se
professoras.
Em virtude disso, Hine acredita que a migração para o norte dos Estados
Unidos estava relacionada a um desejo por parte das mulheres negras de
alcançar a autonomia pessoal e, ao mesmo tempo, escapar da exploração
sexual que ocorria dentro e fora do ambiente familiar, e do estupro e ameaça
de estupro por homens brancos e negros. Hine destaca que as mulheres
negras buscavam, na migração, reter controle sobre seus corpos e sobre as
crianças que elas carregavam.
Como ressaltado no capítulo anterior, diversos estereótipos, imagens e
concepções negativas sobre as mulheres negras foram criados e propagados
socialmente enquanto faltava o reconhecimento e a valorização de suas
identidades e de suas contribuições para a sociedade como um todo. A
sexualidade negra foi vinculada ao estereótipo do “selvagem” e de “Jezebel”,
indicando comportamento sexual moralmente condenável, bem como ao
estereótipo de “Mammy”58, que reforçava o trabalho doméstico e uma visão
deturpada de matriarca negra. Foram criados também estereótipos de
mulheres negras castradoras, maléficas, como “Saphire”, ou animalizadas,
58

Para maiores informações sobre os estereótipos vinculados às mulheres negras, ver:
http://www.arte-sana.com/articles/mammy_sapphire.htm
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chamadas de “mulas”. Desse modo, era preciso reagir a essas construções,
forjar autoimagens alternativas e ao mesmo tempo protegê-las.
Uma persona secreta permitia às mulheres negras trabalhar como
empregadas domésticas, gerar e educar filhos, suportar a violência de
parceiros desempregados, apoiar igrejas, fundar instituições, engajarem-se em
serviços sociais, ao mesmo tempo em que conviviam com a classe média
estadunidense branca, racista e patriarcal (Hine, op. cit.). Para Hine, a “cultura
da dissemelhança” mostrou que a ameaça do estupro, a busca por autonomia
e a criação de uma persona atuante, mas enigmática, permitiu avanços para as
mulheres negras, que se organizaram e conseguiram promover mudanças
sociais.
Enquanto o linchamento tornou-se o símbolo da opressão dos negros no
país, a cultura da dissemelhança assumiu sua forma mais institucionalizada por
meio da fundação, em 1896, da Associação Nacional de Mulheres Negras, que
ajudou aquelas sem formação profissional e desempregadas, criando casas de
abrigo e centros de treinamento para o serviço doméstico. A independência
econômica dessas mulheres relacionou-se também ao acesso a informações
sobre meios de controle de natalidade.
Angela Y. Davis (1983) realiza um extenso estudo sobre o estupro a
partir de um mito. A autora mostra que um dos artifícios do racismo foi a falsa
acusação de estupro que incidiu sobre os homens negros sob a forma do mito
do negro estuprador, criado em uma época em que a violência extrema contra
a comunidade negra precisava ser justificada.
O estupro foi praticado durante o Movimento pelos Direitos Civis por
policiais racistas. Durante os primeiros estágios do movimento antiestupro, as
circunstâncias que envolviam as mulheres negras vítimas de estupro
mereceram pouca atenção das teóricas feministas. Enquanto muitas mulheres
negras eram violentadas sexualmente e estupradas por homens brancos, os
homens negros inocentes eram acusados de estupro e assassinatos,
mostrando,

assim,

que

o

racismo

criou

mecanismos

insidiosos

de

criminalização.
O estupro é um crime que evidencia a dupla vitimização das mulheres
negras, que sofrem com a violência oriunda do sexismo e do racismo. Antes do
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final do século XIX, essas mulheres organizaram um dos primeiros protestos
públicos contra o abuso sexual. A crença de que os homens brancos,
especialmente aqueles com poder econômico, poderiam possuir um direito
incontestável sobre os corpos das mulheres negras foi uma das ferramentas
históricas do racismo (DAVIS op. cit.).
Os senhores de escravos defendiam a posse do corpo de suas
escravas, expressando seu suposto direito sobre o corpo do povo negro como
um todo (DAVIS, op. cit.). A facilidade de estuprar advinha, portanto, de uma
circunstância econômica de dominação. O padrão de abuso sexual era tão
forte que sobreviveu à abolição da escravatura. O estupro em grupo,
perpetuado pela Ku Klux Klan e por outras organizações no período pósGuerra Civil, tornou-se uma arma contra o movimento por igualdade propalado
pelos negros.
Consciente de todo esse contexto histórico de violência contra a mulher,
Ntozake Shange combate os estereótipos negativos criados e associados às
mulheres negras, opondo-se politicamente a um sistema que explorava
economicamente os negros mediante a escravidão e as mulheres negras, tanto
como força trabalho quanto como escravas sexuais.
No coreopoema “sechita” Shange apresenta uma mulher insubserviente
e no coreopoema “graduation nite” a autora elabora uma personagem que
vivencia uma sexualidade libertadora, combatendo visões deturpadas das
mulheres negras.
Paralelamente, Davis relaciona, entre as estratégias do racismo, a
coerção sexual como uma das estratégias que o fortalecem. Em uma rede
intricada de violências, os homens brancos estupraram as mulheres negras ao
longo da história dos Estados Unidos, sozinhos ou em grupos. Nas palavras de
Davis, “o racismo sempre serviu como uma incitação ao estupro” (DAVIS, op.
cit., p. 177).
Para Davis, a experiência da guerra do Vietnã demonstra claramente
como o racismo funciona como incitação ao estupro, pois os soldados
estadunidenses, convencidos de que estavam lutando contra uma raça inferior,
eram estimulados a estuprar as mulheres vietnamitas, como se esse ato fosse
uma tarefa militar e não um crime.
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A imagem ficcional do homem negro como estuprador sempre reforçou
também a imagem da mulher negra como cronicamente promíscua (DAVIS, op.
cit.). Já que os negros eram estupradores, os brancos podiam estuprar as
mulheres negras sem serem punidos e acusar os homens negros inocentes do
mesmo crime. Ao mesmo tempo, ao serem vistas como promíscuas, as
mulheres negras não eram ouvidas quando protestavam contra o estupro, pois
esse estereótipo de lascívia justificava o ato brutal.
Durante a escravidão, os linchamentos não eram frequentes, pois os
escravos eram mercadorias, propriedades que os senhores relutavam em
perder; por isso os chicoteamentos de homens e mulheres aconteciam junto
com o estupro de mulheres negras como forma de repressão. Os linchamentos
ocorreram antes da Guerra Civil, mas eram direcionados a abolicionistas
brancos.
Com a emancipação dos escravos, os negros perderam o valor de
mercado e o padrão dos linchamentos mudou. Entre 1865 e 1895, portanto nas
últimas décadas do século XIX, Ida B. Wells pesquisou seu primeiro panfleto
contra o linchamento e calculou que ocorreram mais de dez mil.
O lichamento, que se configura como assassinato de indivíduos por um
grupo de pessoas, impedia certamente que os negros conquistassem seus
objetivos de igualdade econômica e cidadania. Tentou-se justificar o
assassinato de negros por meio de teorias da conspiração que afirmavam que
os negros planejavam matar todos os brancos. Já em 1872, a Ku Klux Klan
pregava a supremacia branca e os linchamentos foram representados como
uma medida preventiva contra a supremacia negra.
Depois da Reconstrução, e enquanto a estrutura econômica do PósGuerra Civil se fortalecia, reafirmando a exploração da força de trabalho negra,
os linchamentos continuaram a ocorrer. Nessa época, o estupro foi associado
ao linchamento. Em vez de serem acusados de conspiração contra os brancos
ou de quererem instaurar uma supremacia negra, os negros eram acusados de
estupro, mas de uma forma mais séria. Nesse contexto, os linchamentos
passaram a ser justificados como método para impedir que os negros
estuprassem as mulheres brancas sulistas, já que numa sociedade que
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pregava a supremacia masculina, o homem seria eximido de qualquer culpa
caso estivesse defendendo suas mulheres (DAVIS, op. cit.).
Como consequência da criação do mito do negro estuprador, muitas
pessoas não mais se opuseram aos linchamentos, enquanto outras deixaram
de apoiar a luta dos negros por igualdade. Outro dado significativo é que,
mesmo com a existência do mito do negro estuprador, os linchamentos
aconteciam por outras razões. Durante as três primeiras décadas do pósguerra, qualquer sinal de oposição à hierarquia racial justificava tal crime,
como, por exemplo, a prosperidade dos negros, os movimentos dos
empregados negros por melhores salários, a recusa dos negros a serem
chamados de boy (“menino”) ou de mulheres negras frente aos ataques
sexuais de homens brancos. Além disso, crimes brutais ocorriam quando essas
mulheres eram estupradas e mortas em linchamentos.
Percebendo que o mito do negro estuprador estava ligado ao da negra
prostituta, as mulheres negras organizaram movimentos antilinchamento. A
pioneira Ida B. Wells denunciou o linchamento, dirigindo-se a ministros,
profissionais e trabalhadores e inspirou muitas mulheres a lutarem contra esse
tipo de violência.
Podemos perceber nas considerações de Davis que os problemas
sofridos pelas mulheres negras estavam relacionados àqueles sofridos pelos
homens negros, deflagrando a existência de conflitos interpessoais entre
ambos no interior da mesma comunidade. Esses conflitos e desuniões
escondiam a força das figurações racistas e sexistas criadas pela comunidade
branca, que serviam aos interesses de dominação e exploração econômica e
sobreviveram sob novas feições.
No coreopoema “estupradores latentes”, do espetáculo for colored girls
de Ntozake Shange, o estupro de mulheres negras é enfocado sob uma
perspectiva contemporânea contundente, que será objeto de um exame mais
detalhado nas próximas páginas.
Em seu artigo intitulado “Facing the Abortion Question”, Shirley Chisholm
(1995) observa que a questão do aborto está diretamente relacionada à classe
social. A autora pondera que até 1995 os pobres não iam a médicos ou
clínicas, a não ser em caso de extrema necessidade. Não tinham
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conhecimento sobre anticoncepcionais, nem de onde consegui-los. Assim,
essas pessoas tinham mais filhos, o que perpetuava o ciclo de pobreza em que
viviam. Os pobres tinham mais filhos não por serem imorais ou pouco
inteligentes, mas porque sua condição social os privava de assistência médica
e aconselhamento. A busca pelo aborto é relacionada pela autora ao medo de
um futuro ruim para os filhos, o que fazia com que muitas buscassem essa
solução quando o anticoncepcional falhava.
Em relação aos índices de mortalidade, o aborto mal feito era então a
maior causa de morte das mulheres nos Estados Unidos, particularmente entre
aquelas não brancas. Em 1994, o presidente do New York County Medical
Society, Dr. Carl Goldmark, estimou que oitenta por cento das mortes de
grávidas em Manhattan ocorriam como resultado de abortos mal feitos. As
mulheres pobres enfrentavam não só a falta de assistência médica e
informação sobre contraceptivos e planejamento familiar, mas também a
recusa de muitos hospitais públicos em praticar o aborto, diferentemente dos
hospitais particulares.
Ntozake Shange, em seu espetáculo for colored girls, apresenta um
coreopoema intitulado “ciclo de aborto #1”, em que focaliza uma jovem negra
que faz um aborto em uma clínica clandestina. Nesse coreopoema a linguagem
poética descreve o terror da experiência da jovem, problematizando a saúde e
os direitos das mulheres.
Evelyn Hammonds (1995), no artigo “Missing Persons: African American
Women, AIDS and the History of the Disease”, oferece considerações
relevantes sobre a incidência da AIDS entre as mulheres negras.
A autora problematiza estudos científicos e dados epidemiológicos sobre
a doença que enfocam o motivo da alta incidência de HIV entre as mulheres
afro-americanas e os baixos índices de sobrevivência entre as mesmas.
Hammonds relaciona os métodos de controle da AIDS e de
enfrentamento do estigma relacionado à doença a práticas anteriores em
resposta a epidemias de doenças sexualmente transmissíveis na primeira
metade do século 1920. A autora analisa como as mulheres afro-americanas
foram consideradas na história das doenças sexualmente transmissíveis.
Segundo ela, o fracasso das práticas de assistência pública para o controle de
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doenças sexualmente transmissíveis a mulheres da comunidade afroamericana conduziu à vulnerabilidade destas à AIDS.
Entre os preconceitos que podem recair sobre as mulheres afroamericanas está a alegação de que elas não são responsáveis por si mesmas
ou pelos filhos que carregam. Tais mulheres enfrentam a hostilidade de
funcionários de hospitais e advogados quando querem ter filhos. No que diz
respeito à infecção neonatal, as mulheres afro-americanas são retratadas como
se não fossem pacientes, mas apenas portadoras de uma doença ou um fator
de risco para os filhos. O sentimento de impotência vivenciado pelas mulheres
infectadas pelo HIV foi usado para enfatizar a sua irresponsabilidade. Tais
comentários ignoraram as dificuldades pessoais e econômicas que essas
mulheres enfrentavam ao buscar acesso a uma boa assistência de saúde e
aconselhamento.
Para Hammonds, faltavam nos anos 1990 reportagens que mostrassem
como conviver com a AIDS, como a doença afeta o emprego, a família, as
amizades e os relacionamentos. Além disso, as mulheres negras infectadas
com o vírus HIV eram retratadas como uma ameaça a seus filhos ou aos
homens heterossexuais, sem serem levadas em consideração. Muitas delas
eram retratadas como transmissoras de doenças, usuárias de drogas, ou
mesmo como pessoas vingativas. As dificuldades como a solidão, a
infidelidade e a traição, que assolavam a vida das mulheres afro-americanas,
os preconceitos médicos, as dificuldades com tratamento de saúde e
aconselhamento eram frequentemente ignorados.
Outro problema dizia respeito à idade precoce com a qual muitas
mulheres contraíam o vírus. A idade média das mulheres afro-americanas com
AIDS na época do diagnóstico era de 36 anos, mas muitas delas eram
diagnosticadas quando contavam com apenas vinte anos, o que sugere que
teriam sido infectadas quando ainda adolescentes59, ou seja, quando suas
ideias sobre sexo estavam em formação. Além disso, poucos indivíduos das
comunidades negras de Nova York sabiam que corriam perigo e muitos só
descobriam a doença depois de realizada a autópsia.

59
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No período entre 1900 e 1930, segundo historiadores, as “prostitutas”
eram as únicas fontes de doenças venéreas. Nessa época, as brancas
trabalhadoras imigrantes e nativas foram apontadas como alvos por
especialistas de saúde pública e médicos que tentavam conter o avanço da
sífilis. No entanto, as mulheres afro-americanas também eram alvo do avanço
da sífilis, o que o sistema médico deixou de considerar. Além disso, o termo
“prostituta” deve ser considerado face ao racismo estadunidense, presente
desde a colonização do país, quando o rótulo “prostituta” era frequentemente
usado para todas as mulheres afro-americanas independente da classe social,
do nível de educação ou conduta (HAMMONDS, op. cit.). Junto ao avanço dos
índices de doenças venéreas no século XX, a classe médica propagou teorias
que atribuíam imoralidade inerente às mulheres afro-americanas. Muitos
analistas observaram as altas taxas de sífilis entre as afro-americanas, quinze
vezes maior que as de mulheres brancas, especialmente aquelas com filhos
pequenos. Estatísticas mostram que as mulheres afro-americanas tiveram
maiores taxas de sífilis de 1861 a 1928. Em 1925, as taxas entre homens
brancos e negros e mulheres começaram a decrescer, mas a taxa entre as
mulheres afro-americanas, ao contrário, aumentava.60
Como podemos perceber, “as mulheres afro-americanas foram punidas
porque sofriam de uma doença associada a um comportamento imoral e por
sua dita recusa em submeterem-se à autoridade médica”61 (HAMMONDS, op.
cit., p. 446). Vivendo em um contexto social no qual sua privacidade e
dignidade não eram respeitadas, as mulheres afro-americanas enfrentavam o
problema da limitação de recursos financeiros, o que comprometia também seu
acesso às formas de tratamento. Essas mulheres enfrentavam ainda o
preconceito dos profissionais brancos devido a uma questão intrinsecamente
relacionada ao sexo. Mesmo aquelas que tinham uma boa escolaridade ou
pertenciam a uma classe social mais alta, ao apresentarem uma doença
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Thomas B. Turner. “The Race and Sex Distribution of the Lesions of Syphilis in 10,000
cases”, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 46, no.2, 159-185. Apud HAMMONDS, op. cit., p.
448.
61
“African American women were punished because they suffered from disease associated with
immoral behavior and for their so-called refusal to submit to medical authority.” (HAMMONDS,
op. cit., p. 446)
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sexualmente transmissível foram estigmatizadas, sendo associadas a imagens
antigas de imoralidade e sexualidade descontrolada.
Hammonds afirma ainda que a invisibilidade social e a objetificação a
que as mulheres afro-americanas foram reduzidas durante a epidemia da AIDS
estava relacionada ao tratamento histórico que haviam recebido em relação às
doenças sexualmente transmissíveis. Dessa forma, a autora defende que os
esforços em saúde pública deviam combater um longo estigma que essas
mulheres continuavam a enfrentar. Por último, a autora ressalta a importância
de um movimento feminista negro que consiga intervir nos debates públicos e
científicos sobre a AIDS, esclarecendo o impacto que as políticas de saúde
pública e as políticas médicas teriam sobre as mulheres afro-americanas.
Paralelamente, a autora ressalta a necessidade de uma análise de
gênero para realizar a discussão das relações entre os sexos na comunidade
negra. O sexismo estava relacionado à falta de empoderamento das mulheres
afro-americanas face à AIDS, estigmatizadas de múltiplos modos durante a
epidemia da doença.
Ntozake Shange demonstra preocupação com esse problema, candente
em sua época, em for colored girls, por meio do coreopoema “positivo”. Nele, a
autora aborda a transmissão do vírus HIV a partir das experiências de uma
mulher negra que retoma contato com um antigo parceiro amoroso, sem ter
investigado seu passado ou usado contraceptivo para se prevenir.

3.5 Precursores de Ntozake Shange

Em Nappy Edges (1972), Ntozake Shange cria uma entrevista consigo
mesma e responde a diversos questionamentos sobre sua atuação como
escritora. A autora informa que, entre os nomes daqueles que a influenciaram,
está Leroi Jones/Amiri Baraka, com quem pôde aprender “como fazer a
linguagem cantar & penetrar na alma de alguém”

62

(NE, p. 22) e cita as obras

The Dead Lecturer: Poems (1964), The System of Dante’s Hell (1965), e Black
Magic: Poetry 1961-1967 (1969), de Leroi Jones/Amiri Baraka. Shange ressalta
62

“how to make language sing & penetrate one’s soul” (SHANGE, 1972, p. 22).
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também a influência de Ishmael Reed, especialmente a respeito de dicção e
mito, e cita os romances Yellow Black Radio Broke-down (1969) e Mumbo
Jumbo (1972). A nostalgia e o passado como mito foram descobertos por meio
de David Henderson. Shange cita os poemas de Pedro Pietri e a construção de
um mundo particular criado em seus poemas mediante a linguagem. O poeta
Victor Hernández Cruz também é citado por Shange; ela afirma: “Acho que
Victor Hernandez Cruz me mostra como dizer qualquer coisa que eu pensei ter
visto”.63
Jessica Hagedorn, por outro lado, teria sido aquela que colocou “os
mundos que nós duas compartilhamos em um espectro terrivelmente pessoal &
cosmopolita”.64 Outra escritora afro-americana citada é Thulani Davis, com
quem Shange aprendeu a correr riscos. Shange afirma que a familiaridade de
Thulani Davis com a nova música negra e sua compreensão da relação da
mulher com o universo a encorajam continuamente a expressar seus
sentimentos. Shange cita também Clarence Major, que fez com que ela
encarasse a linguagem como não mais do que a responsabilidade de lhe
fornecer uma imagem (SHANGE, op. cit.).
Ainda em Nappy Edges, encontramos um grupo de escritores que
também influnciaram Shange e que não são estadunidenses. São eles: Julio
Cortázar, Manuel Puig, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, Réné
Dépestre, Gabriel García Márquez, Jacques Roumain, Léon Damas e Pablo
Neruda.
Outras influências estadunidenses seriam: o saxofonista negro David
Murray, com quem Shange aprendeu lirismo, e Romare Bearden, artista e
escritor envolvido no movimento da Renascença do Harlem. A autora faz
questão de frisar que aprendeu sobre beleza com a dança de Carmem
Delavallade, dançarina, coreógrafa e atriz negra, e com a música de Albert
Ayler, saxofonista, cantor e compositor negro.
Além dos escritores citados por Shange em Nappy Edges, devemos
considerar as dramaturgas negras que antecederam a autora e que formaram
novas
63
64

concepções

e

criaram

novos

questionamentos

nas

plateias

“I find victor hernandez cruz shows me how to say anything I thot i saw.” (NE, p. 23)
“puts the worlds we both share in a terribly personal & cosmopolitan realm” (NE, p. 23).
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estadunidenses, destacando-se na história da dramaturgia de mulheres negras
nos Estados Unidos. Dessa forma, Alice Childress, Adrienne Kennedy e
Lorraine Hansberry destacam-se com produções que alteraram as perspectivas
e formatos das peças de teatro de suas épocas, elaborando trabalhos que
enfocavam experiências dos afro-americanos. Seja a pioneira peça Trouble in
Mind (1955) de Alice Childress, que questiona o racismo no teatro usando o
próprio teatro, seja enfocando o nível particular do cotidiano de uma família em
um gueto em Chicago, como Lorraine Hansberry construiu em sua peça A
Raisin in the Sun (1959), seja através da realização de um retrato multifacetado
que representa o estilhaçamento interno e os sofrimentos psicológicos de uma
mulher negra, como Adrienne Kennedy realizou por meio de Sarah em
Funnyhouse of a Negro (1964), as três dramaturgas influenciaram Ntozake
Shange, fornecendo-lhe trabalhos artísticos inovadores com referenciais
pertinentes à comunidade negra e às mulheres, fomentando na autora
concepções que mais tarde se traduziriam na solução dramática de orientação
feminista negra de for colored girls.
A bagagem de Ntozake Shange carrega as heranças das produções das
dramatugas estadunidenses Alice Childress, Lorraine Hansberry e Adrienne
Kennedy. Ao mesmo tempo, essa bagagem é composta não só de influências
de

escritores

negros

estadunidenses,

mas

compõem-se

também

de

dançarinos, poetas e músicos negros da América Latina, mostrando que sua
obra é resultado de um mosaico de influências nacionais e estrangeiras,
envolvendo não só a literatura, mas também outras artes.
A bagagem das produções de Shange mantém vivas as discussões da
agenda feminista sobre a saúde das mulheres e a erradicação da violência
doméstica por meio da jornada pessoal das protagonistas e seus desafios. As
atrizes compartilham sua bagagem com as leitoras e espectadoras que são,
por sua vez, tocadas em seus pertences e bagagens voluntárias e
involuntárias. Contra a cultura do silêncio e a cultura da dissemelhança, autora
e as mulheres da comunidade negra dividem vivências e estratégias de
superação.
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Capítulo 4 – O feminismo negro de Ntozake Shange

4.1 Um espaço de voz e movimento

Em toda a sua obra, Shange enfatiza dois temas caros ao feminismo
negro: a luta política e as experiências das mulheres negras. Para tanto,
explora temas decorrentes desses dois eixos temáticos e propõe uma série de
reflexões por meio de suas histórias, personagens e citações. Em suas
produções, a autora também faz referências a artistas e ativistas negros e
trabalha com temas recorrentes que criam ligações temáticas e formais entre
suas produções. Shange contextualiza politicamente as vidas de suas
personagens ao situá-las, por exemplo, no momento da dessegregação das
escolas estadunidenses, como faz em Betsey Brown, ou no momento posterior
ao Movimento dos Direitos Civis, como em Sassafrass, Cypress & Indigo e em
for colored girls.
Além do diálogo intratextual com seus próprios temas e referências,
Shange dialoga com artistas, escritores, dramaturgos e músicos de várias
nacionalidades. Cita, tece homenagens e insere em seus poemas e romances
referências importantes da política e das artes afro-americanas e portoriquenhas, mexicanas e latinas.
No prefácio de for colored girls65 Ntozake Shange comenta o primeiro
poema da peça, originalmente sob o título “alguém, seja quem for, cante uma
canção de jovem negra” e dedicado a suas alunas negras da California State
College. Posteriormente, o poema ganhou um título mais sintético “frases
sombrias”, de forma a evitar que o mesmo antecipasse o tema central: a
autoexpressão das mulheres negras.
Para o diretor Oz Scott (2010), o poema capta bem o intuito da peça: dar
voz às identidades e experiências das mulheres afro-americanas. Quanto aos
aspectos cênicos, a trama se desenrola num cenário decorado com uma
mandala central em formato de flor, que criava uma atmosfera acolhedora e
65

For colored girls who have considered suicide/ when the rainbow is enuf: a choreopoem foi
editado em 1975. Aqui, porém, trabalho com a edição atualizada da peça, editada em 2010
pela Simon & Shuster.
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protetora para as atrizes. A respeito do figurino, Shange relata que os vestidos
fluidos elaborados por Judy Dearing envolviam cada uma das damas em
uma persona portadora de um único princípio divino, marcando a jornada das
mulheres como um grupo.66 Ainda segundo Shange: “A história pessoal de uma
mulher tornou-se a de cada mulher, a voz solo tornando-se muitas. Cada
poema coube em seu lugar correto, um arco-íris de cores, formas e timbres de
voz”. (op. cit., p. 9-10).
Na didascália67 de for colored girls, verificamos que a peça se inicia com
o palco escuro, ao som de uma música ríspida, enquanto luzes azuis sutis vão
aparecendo. Uma após a outra, as atrizes entram no palco a partir de distintos
pontos. Todas assumem posturas de agonia. O próximo feixe de luz enfoca a
dama de marrom, que começa a movimentar-se e olha para as outras damas.
Depois de chamar pela dama de vermelho e não obter resposta, a dama de
marrom

declama

“frases

sombrias”.

Nesse

coreopoema,

Shange

vai

problematizar a urgência da autoexpressão das mulheres negras, possível
mediante a música e o canto. O canto e a voz são desenvolvidos como
metáforas da autoexpressão, evidenciando dois usos do tema da música. Um
primeiro uso faz de elementos funcionais dissonantes e incompletos a
ilustração dos danos físicos e psicológicos, pessoais e sociais, sofridos pelas
mulheres negras. O segundo uso do tema da música remete à necessidade de
representação e expressão de suas experiências.

frases sombrias de mulher/ por nunca ter sido uma jovem/
seminotas dispersas/ sem ritmo/ sem melodia/ risada
desesperada caindo/ sobre o ombro de uma jovem negra/ é
divertido/ é histérico/ a falta de melodia de sua dança/ não
conte a ninguém, não conte a alma nenhuma/ ela está
dançando sobre latas de cerveja & ripas/ esta deve ser a casa
66

Considerados em conjunto, a mandala, os vestidos coloridos e os pés descalços são itens
representativos das raízes africanas
67
As didascálias (do grego didaskália, ou seja, instrução, ensinamento) eram as instruções dos
poemas dramáticos que, no teatro da Antiga Grécia, eram dirigidas aos atores para a
representação e podiam designar também as próprias representações teatrais ou festivais.
Atualmente, as didascálias (ou rubricas) incluem informações diversas, tais como: a listagem
de personagens, o nome do personagem antes de cada fala, referências aos adereços cênicos,
informações sobre tom de voz, atitudes, gestos, etc. As didascálias são consideradas um texto
secundário, que dá suporte ao texto principal. No caso de for colored girls, as didascálias
iniciais, como “música ríspida é ouvida enquanto luzes azuis turvas aparecem” (p. 17), e a
indicação da entrada das atrizes no palco, “elas todas congelam em posição de agonia” (p. 17),
reforçam a atmosfera de opressão sobre as mulheres negras.
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mal-assombrada/ outra canção sem cantores/ letras/ sem
vozes/ & solos interrompidos/ performances não vistas/ nós
somos monstros?68/ crianças do horror?/ uma piada?/ não
conte a ninguém, a nenhuma alma/ nós somos animais?/
enlouquecemos?/ não consigo ouvir nada/ a não ser gritos
enlouquecedores/ & e as tensões macias da morte/ & você me
prometeu/ você me prometeu.../ alguém/ seja quem for / cante
uma canção de jovem negra/ traga-a para fora/ para conhecer
a si mesma/ para que conheça você / mas cante seus ritmos/
carinho/ luta/ tempos difíceis/ cante sua canção de vida/ ela
esteve morta tanto tempo/ fechada em silêncio tanto tempo/ ela
não conhece o som/ de sua própria voz/ sua infinita beleza/ ela
está como as seminotas dispersas/ sem ritmo/ sem melodia/
cante seus suspiros/ cante a canção de suas possibilidades/
cante um evangelho honrado/ e deixe-a nascer/ deixe-a nascer/
& e ser amparada calorosamente.69 (FC, p. 17-19).

Na conclusão de “frases sombrias”, cada uma das atrizes menciona sua
cidade natal, ilustrando a união entre mulheres negras oriundas de várias
cidades dos Estados Unidos. A dama de marrom conclui: “Isso é para as
jovens negras que pensaram em suicídio mas mudaram-se para o fim de seu
próprio arco-íris”70 (FCG, p. 20). Essa passagem sugere diversidade e
unicidade: jovens negras de diversas proveniências e com várias experiências
unem-se no palco, junto à plateia, compartilhando momentos marcantes de
suas vidas. A passagem funciona como dedicatória e afirmação política
feminina, uma vez que Shange cria um espetáculo apresentado por atrizes
negras, em que aborda temas da experiência de mulheres negras e fala
68

Na versão original do poema “frases sombrias”, a palavra é “ghouls”, mas foi substituída por
“monstros” para melhor fluidez da leitura e compreensão do texto. “Ghouls” são criaturas
mitológicas, monstros folclóricos associados a cemitérios, classificados como tendo diversos
significados diferentes, apropriados por diversos autores. Por vezes a palavra remete a
carniçais e também a mortos-vivos e zumbis. Disponível em: http:/ / pt.wikipedia.org/ wiki/
Ghoul Acesso: 22/ 08/ 2013.
69
No original: “dark phrases of womanhood/ of never havin been a girls/ half-notes scattered/
without rhythm/ no tune/ distraugt laughter fallin/ over a black girl’s shoulder/ it’s funny/ it’s
hysterical/ the melody-less-ness of her dance/ don’t tell anybody don’t tell a soul/ she’s dancin
on beer cans & shingles/ this must be the spook house/ another song with no singers/ lyrics/ no
voices/ & interrupted solos/ unseen performances/ are we ghouls?/ children of horror?/ the joke/
don’t tell anybody don’t tell a soul/ are we animals?/ have we gone crazy?/ i can’t hear anything/
but maddening screams/ & you promised me/ you promised me…/ somebody/ anybody/ sing a
black girl’s song/ bring her out/ to know yourself/ to know you/ but sing her song of life/ she’s
been dead so long/ closed in silence so long/ she doesn’t know the sound/ of her own voice/ her
infinite beauty/ she’s half-notes scattered/ without rhythm/ no tune/ sing her sighs/ sing the song
of her possibilities/ sing a righteous gospel/ let her be born/ let her be born/ & handled warmly.”
(FCG, p. 17-19)
70
No original: “lady in brown “& this is for colored girls who have considered suicide but moved
to the end of their own rainbows” (FCG, p. 20).
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especialmente “para jovens negras” (“for colored girls”) e para uma plateia
negra. Ao criar esse espaço de representação, Shange afirma os ideais do
Black Arts Movement e do Black Theatre Movement, que buscavam elaborar
textos fora dos padrões ocidentais, portadores de uma estética própria e
relevante aos afro-americanos.
Shange demonstra a coerência entre os temas por ela elaborados (autoexpressão, sexualidade, gravidez, violência doméstica, empoderamento, entre
outros) e o formato do espetáculo em si (com a mandala central, os vestidos
coloridos, os pés descalços e os depoimentos), mesclando o Black English com
poesia e experiências pessoais de jovens negras. A abertura de for colored
girls fornece aos espectadores o clima de início da jornada por meio da vida de
sete moças afro-americanas. O emblemático verso “cante uma canção de
jovem negra”71 (FCG, p.18) do poema “frases sombrias”, escrito no modo
imperativo, expressa uma demanda urgente: as mulheres afro-americanas
precisam sair de um estado de ruptura interna, fruto de traumas pessoais, e
buscar uma reconstituição emocional que lhes permita se fortalecerem. É
preciso expressar a vida da jovem negra, suas perspectivas, dificuldades,
paixões, talentos, objetivos, referências culturais e políticas. Em for colored
girls, Shange fornece um espaço de troca de informações, conhecimentos e
conflitos, um espaço estratégico de fortalecimento das mulheres negras.
No coreopoema “frases sombrias”, o estado emocional comprometido
das jovens negras face ao racismo e à violência masculina pode ser flagrado
nas expressões que remetem a elementos musicais disfuncionais, tais como:
“semi-notas dispersas / sem ritmo/ sem melodia” (FCG, p. 17). Tais elementos
evocam o estado psicológico das jovens que enfrentam dificuldades sociais
(advindas de simultâneas discriminações de raça, classe e gênero), que
perpassam

seus

corpos

(implicando

sexo,

gravidez,

aborto,

estupro,

transmissão de HIV, violência doméstica), seus relacionamentos (mentiras,
traição, violência), entre si (na busca de união), e consigo mesmas, visando
seu fortalecimento e empoderamento pessoal e coletivo.
Além da “falta de melodia de sua dança” (FCG, p.17), a personagem
principal do poema está dançando “sobre latas de cerveja & ripas” (FCG, p.17),
71

No original: “sing a black girl’s song” (FCG, p.18).
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em um lugar fantasmagórico, abandonado e perigoso que lembra uma casa
abandonada. A própria falante reflete: “essa deve ser a casa mal-assombrada”
(FCG, p.17), “outra canção sem cantores”, “letras/ sem vozes” (FCG, p. 17).
Novos elementos musicais disfuncionais como “solos interrompidos” (FCG, p.
18) e “performances não vistas” (FCG, p. 18) reafirmam a condição de solidão
e sofrimento dessas jovens. Entre suas dificuldades, podemos citar não só a
interseção entre as figurações de raça, classe e gênero, a violência social e
interpessoal, mas também a representação deturpada que se faz delas e de
sua sexualidade, mediante a criação de mitos e estereótipos. Além disso,
essas mulheres enfrentam ameaças a seu bem-estar (estupro, abordo
clandestino e violência doméstica, racismo, sexismo, comportamentos de
anulação de si e sentimentos suicidas), bem como o isolamento devido à falta
de assistência social.
Porém, mesmo diante da violência que enfrentam, as jovens de for
colored girls estabelecem um movimento de consciência crítica sobre essa
situação, o que se constata quando o eu lírico do poema revela à plateia os
estereótipos que sobre elas recaíam ao perguntar: “nós somos animais?
enlouquecemos?” (FCG, p. 18). Esse questionamento constitui uma crítica à
representação das mulheres negras como “mulas”, evidenciando a atitude
violenta dos senhores de escravos, que buscavam explorá-las como força de
trabalho e também como objetos sexuais. Já na indagação “enlouquecemos?”
(FCG, p. 18), pode-se refletir sobre o processo de violência, exploração, bem
como o risco de enlouquecimento a que as mulheres negras estão sujeitas
quando pensamentos suicidas influenciados por traumas e discriminações
rondam suas vidas psíquicas.
O peso de atitudes discriminatórias e a humilhação são sugeridos na
imagem da “risada desesperada caindo sobre o ombro de uma jovem negra”
(FCG, p. 17) e nas indagações: “somos crianças do horror? uma piada?” (FCG,
p. 18), que reforçam concepções dramáticas. As “crianças do horror” evocam
herdeiros de conflitos anteriores, desprotegidos e frágeis, o que remete à
história de exploração sofrida pelos afro-americanos nos Estados Unidos desde
a colonização até o século XXI. Já o substantivo “piada” evoca humilhação,
sadismo, escárnio, desprezo e descrédito, atitudes que recaem sobre as
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mulheres negras nas relações pessoais e sociais e que estavam presentes nas
sambo images, no teatro de menestréis e na mente dos senhores de escravos
estadunidenses.72
Uma frase marcante que se repete no coreopoema é “não conte a
ninguém não conte a alma nenhuma” (FCG, p. 17-18). Essa frase reforça, por
meio da repetição, a ideia de segredo, sugerindo que essas agressões
acontecem e são guardadas, reprimidas, por medo, vergonha, falta de
oportunidade e fatores ligados a opressões de classe, raça e gênero que atuam
concomitantemente. Assim, o espetáculo for colored girls, com sua mandala
central, suas atrizes e seus textos poéticos e dinâmicos, inaugura um espaço
de troca de depoimentos sobre problemas que afligem mulheres negras em
todo o país. O palco da peça oferece uma oportunidade para essas jovens
compartilharem seus dramas e alegrias e se fortalecerem tanto no espaço
teatral quanto fora dele, em sua vida particular e pública.
Após descrever um cenário fantasmagórico onde uma jovem dança
“sobre latas de cerveja” e “ripas” (FCG, p. 17), o coreopoema “frases sombrias”
propõe que se cante uma “canção de jovem negra” (FCG, p. 18). As demandas
do eu-lírico são: “cante uma canção de jovem negra / traga-a para fora / para
conhecer a si mesma / para conhecer você / mas cante seus ritmos / cante sua

72

As sambo images são imagens que tiveram ampla circulação nos Estados Unidos por meio
de cartões postais, figurinhas e desenhos animados e representavam homens negros de
maneira preconceituosa, como, por exemplo, comendo uma melancia, com os olhos
esbugalhados, ou em cenas nas quais são extremamente ridicularizados. As sambo images
são altamente preconceituosas e foram usadas para justificar o tratamento violento contra os
negros e as leis Jim Crow, que confirmavam o racismo. A primeira manifestação de sambo
ocorreu em 1808, em um conto de Edmund Botsford que ressalta o negro como ignorante e
subserviente. Ao longo da história estadunidense, muitos atores negros tiveram de enfrentar
preconceitos raciais e foram convocados a atuar em papéis de personagens bobos. Na década
de 1830, com a ascensão do teatro de menestréis, Thomas ‘Daddy’ Rice criou um personagem
conhecido como ‘Jim Crow’, que cometia erros fonéticos exagerados. Muitos atores brancos
pintavam o rosto de preto com rolha queimada e atuavam representando personagens negros
estereotipados, em encenações preconceituosas. ‘Zip Coon’, ‘Tambo’, ‘Sambo’, ‘Jim Crow’ e
‘Jim Dandy’ eram os nomes desses personagens masculinos negros representados por atores
brancos. As mulheres negras também foram retratadas de forma altamente racista e
deturpada, mediante os estereótipos de “Mammy”, que reduz as mulheres negras ao papel de
mãe, e “Jezebel” e “Sapphire”, que evocam uma sexualidade lasciva e exagerada. Os senhores
de escravos, por meio da exploração sexual das escravas e também de sua força de trabalho,
utilizaram-se de estereótipos que representavam as mulheres brancas como puras, virgens e
despossuídas de desejo sexual, em oposição às mulheres negras, supostamente impuras,
lascivas e dotadas de sexualidade animalizada. A produção desses estereótipos é combatida
na peça for colored girls, de Ntozake Shange. Ver: http:/ / www.encyclopedia.com/ topic/
Sambo.aspx
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canção de vida” (FCG, p. 18). Um eu marcado pelo sofrimento surge nessa
imagem de morte: “ela esteve morta tanto tempo / fechada em silêncio tanto
tempo / ela não conhece o som / de sua própria voz / sua infinita beleza” (FCG,
p. 18). Em contraposição ao silêncio de morte do passado, a autora enfatiza a
necessidade de se fazer uma canção sobre a jovem negra que propicie seu
renascimento (político e espiritual).
Na primeira parte do coreopoema, os elementos musicais disfuncionais
atuam como metáfora do sofrimento psicológico enfrentado pelas jovens nos
anos 1970 diante de discriminações que estimulam a dançarina negra a sair
desse espaço fantasmagórico e descobrir sua própria voz, seus talentos, sua
espiritualidade e sua força. Na segunda parte do coreopoema, o eu-lírico clama
por fortalecimento, por representatividade e pela cura dos traumas passados.
Depois de estar “morta tanto tempo” (p. 18) e “fechada em silêncio tanto tempo”
(p. 18), a jovem precisa conhecer o “som de sua própria voz” (p. 18), sua
“infinita beleza” (p. 18). A descoberta de talentos individuais (como o canto,
relacionado à arte e, especialmente, à música) funciona como metáfora da
autoexpressão e liga-se à autodescoberta e ao empoderamento pessoal e
coletivo das afro-americanas.
Shange reforça as ideias de autoconhecimento e autorrepresentação. Se
a jovem negra precisa que alguém lhe cante uma canção é porque precisa
despertar para sua “infinita beleza” (p. 18). A expressão “dar voz”, cantar,
expressar-se e deixar um estado de mudez atua como metáfora não só para o
poema “frases sombrias”, mas também para o tema principal da peça, que
pretende mostrar que essas mulheres possuem uma beleza infinita, inúmeras
capacidades e talentos; portanto, não precisam sucumbir ao suicídio diante das
dificuldades.
No fim do arco-íris há um pote de ouro, que pode ser visto como
metáfora para o potencial, os talentos, o tesouro que cada jovem negra pode
encontrar por meio de sua jornada pessoal. Muitas das personagens de
Shange, não por acaso, cumprem uma jornada de crescimento e fortalecimento
interno e externo, psicológico e social, ao longo dos textos. As personagens
Liliane, de Liliane (1994), Betsey Brown, de Betsey Brown (1985), e
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Sassafrass, Cypress e Indigo, de Sassafrass, Cypress & Indigo (1982), são
todas jovens negras que atravessam uma fase de superação e crescimento.
O tema de “dar voz” aparece também no romance Betsey Brown (1985),
em que Shange enfoca a vida de uma garota afro-americana de treze anos em
1959, na época da dessegregação, quando as escolas passam a ser mistas.
Logo no início da história, Betsey Brown está ansiosa, treinando a declamação
de um poema para um concurso escolar. Com essa declamação, Betsey
assemelha-se às atrizes de for colored girls e a seus depoimentos poéticos
para o público. Betsey escolhe um poema escrito pelo poeta, romancista e
dramaturgo afro-americano Paul Laurence Dunbar (1872-1906), intitulado
“Encorajamento”. Uma frase do poema é repetida em todos os versos, “Speak
Up, Ike, an’ ‘spress yo’se’f” (BB, p. 184). Assim como no poema inteiro, essa
frase foi escrita com abreviações e marcações típicas da fala, usadas por Paul
Dunbar para reforçar o Black English. Ao se ler “Speak Up, Ike, an’ ‘spress
yo’se’f”, desconsiderando as abreviações e supressões de fonemas típicas do
ato da fala, chega-se à frase “Speak Up, Ike, and express yourself”, que
significa “Fale Alto, Ike, e se expresse”.
Corina Anghel Crisu (2006)73 comenta a presença do poema
“Encorajamento” em Betsey Brown e destaca o fato de a protagonista o ter
escolhido para o concurso de declamação de sua escola, afirmando que nele
Dunbar dramatiza o ato de autoafirmação. O poema convoca os negros a
comunicarem entre si seus pensamentos e sentimentos. É escrito de forma
alternativa à língua inglesa, obedecendo aos aspectos fonéticos das palavras,
de forma a ressaltar sua grafia: “Quem ousa bater na porta? / Ora essa, Ike
Johnson, sim, com certeza! / Entre, Ike. Eu tô muito feliz / Que cê veio. Eu
pensei que cê tava / Bravo / Comigo por causa da outra noite, / E eu fui embora

73

CRUSI, Corina Anghel. “‘Speak up, Ike, an ‘Spress Yo’se‘f:’ Sentimental Romance Revisited
in Ntozake Shange’s Betsey Brown.” Americana – A Hungarian E-Journal of American
Studies. http:/ / primus.arts.u-szeged.hu/ american/ americana/ volIIno1.htm, 2.1 (Spring
2006). Disponível em: http:/ / primus.arts.u-szeged.hu/ american/ americana/ volIIno1/
crisu.htm. Acesso em: 10/02/ 2013.
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de raiva. / Diz, agora, ce tava bravo de verdade / Quando eu tipo ri de você?
Fala aí, cara, e se expressa”.74 (DUNBAR, P.L. apud BRAXTON, 1993, p. 184).
Tanto o coreopoema “frases sombrias”, de Shange, quanto o poema
“Encorajamento” tematizam a autoexpressão e a autorrepresentação dos
negros. Shange inicia a peça for colored girls com “frases sombrias”, em que o
eu-lírico demanda que “alguém, seja quem for, cante uma canção de jovem
negra” (FCG, p. 18). Dez anos mais tarde, Shange escreve um romance
infanto-juvenil centrado nas experiências de uma pré-adolescente negra nos
Estados Unidos, Betsey Brown (1985), que guarda traços autobiográficos.
Assim como Shange, Betsey Brown nasceu e morou nos Estados Unidos, foi
criada por uma família engajada na luta política dos afro-americanos e
vivenciou a dessegregação das escolas. Logo no início do romance, de uma
forma que repete a atitude de uma das sete damas de for colored girls, Betsey
Brown prepara a declamação do poema que também apresenta um conteúdo
de autoafirmação para os negros. A diferença entre o poema de Shange e o de
Dunbar está no fato de que a primeira escreve do ponto de vista das mulheres
negras, enfatizando sua condição, enquanto o segundo dirige-se a toda a
comunidade negra. A apropriação de seu discurso por Shange constitui uma
homenagem em forma de diálogo com a tradição literária negra, que, como
referido anteriormente, constitui uma das principais características da escrita
afro-americana.
Betsey Brown possui uma vida interior rica, questionamentos próprios,
sonhos, anseios e deseja conhecer o mundo e a si mesma. No início da
narrativa, Shange introduz a protagonista por meio dos espaços do romance,
relacionando-os à personalidade da menina. O narrador descreve sua casa em
St. Louis, no verão de 1959, que “permitia inumeráveis perspectivas do sol”.
(BB, p. 1). O leitor é conduzido a um passeio pelos espaços escolhidos por
Betsey Brown para contemplar o sol. A figura do arco-íris pode ser relacionada
ao crescimento de Betsey Brown, que escolhe momentos contemplativos para
alimentar seu mundo interior, olhando para o sol nascente envolta em suas
fantasias e reflexões. O arco-íris que reluz nas plantas cobertas de gelo
74

“Who dat knockin’ at de do?/ Why, Ike Johnson, yes, fu’ sho!/ Come in, Ike. I’s mightly glad/
You come down. I t’uoght you’s/ mad/ At me ‘bout de othah night,/ An was stayin’ ‘way fu’ spite./
Say, now, was you fu’ true/ W’en I kin’ o’ laughed at you?/ Speak up, Ike, an’ ‘spress yo’se’f”.
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quando o sol nasce pode ser visto como metáfora da riqueza interior que fará
com

que

a

protagonista

atravesse

a

dessegregação

das

escolas

estadunidenses, confiando em si mesma, enquanto a alvorada anuncia um
novo futuro de crescimento e amadurecimento.
Shange realiza o diálogo de Betsey Brown com for colored girls de forma
sutil, tecendo conexões intratextuais pela menção ao arco-íris. O tom de
demanda por expressão contido no poema “frases sombrias”, “cante uma
canção de jovem negra” (FCG, p. 18), assemelha-se àquele da fala de Betsey
Brown quando treina a declamação do poema de Dunbar. Nele, o eu-lírico se
dirige a outra pessoa e a conclama a se expressar. De forma semelhante, as
jovens de for colored girls e a personagem Betsey Brown buscam
expressividade em nível pessoal e social: as atrizes da peça declamam suas
experiências em forma de poemas, enquanto Betsey Brown treina o poema a
ser declamado perante os colegas, afirmando-se no espaço público da sala de
aula enquanto afro-americana.
Em “toussaint”, nono coreopoema de for colored girls, os temas político e
amoroso se interligam. Ali, uma jovem negra descobre um livro importante e
conhece um novo rapaz. O eu-lírico narra a descoberta da biblioteca, onde o
livro é encontrado: “sobre os grandes pisos brilhantes & pilares de granito /
pelos quais a velha st. louis é famosa / encontrei toussaint”75 (FCG, p. 39).
O encontro da estudante com o livro sobre Toussaint L’Ouverture, líder
da revolução no Haiti76, ocorre depois que esta recusa o espaço da sala das
crianças, ou seja, a partir do momento em que deixa para trás a infância, rumo
ao amadurecimento. A sala das crianças está cheia de referências a um mundo

75

“thru de big shinin floors & granite pillares/ ol st. louis is famous for/ I found Toussaint.” (FCG,
p. 39)
76
No documentário da BBC “Racismo – A história”, a independência do Haiti, na época uma
das mais ricas colônias das Américas, é destacada como um evento marcante na história
mundial, quando, em 1791, escravos lutaram por liberdade e venceram as tropas inglesas
depois de cinco anos de conflitos. A derrota do exército da Inglaterra, a maior nação de
comércio escravo, foi um choque para os ingleses e demonstra a força dos colonizados e de
seu líder Toussaint L’Ouverture. O Haiti foi obrigado a pagar indenizações à França pelos
territórios anexados e sofreu um severo boicote, para que não servisse de exemplo a outros
grupos, figurando hoje como uma das nações mais pobres do mundo. Disponível em: http:/ /
www.youtube.com/ watch?v=4jmzvwD2Zj4. Acesso em: 22/ 08/ 2013. A escolha desse líder
revolucionário negro mostra que Shange está valorizando a história de reação e luta da
diáspora negra.
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distante, tais como “pipi longstockin”, uma personagem de livros infantis,
“Christopher Robin” e seu amigo, o “ursinho puf”, “garotas pioneiras”, “coelhos
mágicos” e “meninos brancos da cidade grande” (FCG, p. 40). O espaço da
sala infantil não lhe traz experiências significativas, centrado como é em
referências da cultura branca, razão pela qual ela o abandona. A menina
confessa ao leitor: “eu sabia que não devia / mas corri para a SALA DE
LEITURA DE ADULTOS / & me deparei com / TOUSSAINT / meu primeiro
homem negro”.77 (FCG, p. 40)
Assim como Betsey Brown, a dama de marrom, que recita o poema
“toussaint”, também vai se enamorar por um líder afro-americano. Betsey
Brown admira o poeta Paul Laurence Dunbar e apaixona-se por um aluno de
sua classe, Eugene Boyd. Já em for colored girls, a dama de marrom, que
declama o poema “toussaint”, encontra um livro sobre Toussaint L’Ouverture e
se apaixona por um rapaz chamado Toussaint Jones. Esse paralelo entre a
paixão por um poeta (Dunbar, no caso de Betsey Brown) ou um líder
revolucionário (Toussaint L’Ouverture, em for colored girls) e a paixão por
alguém na vida real reforça a necessidade da auto-expressão e da autorepresentação e mostra que as jovens negras precisam, durante os anos de
sua formação, de referências de grandes personalidades da cultura negra.
Quando a dama de marrom afirma ter encontrado Toussaint, faz uma
menção bem-humorada a George Washington Carver, um agricultor afroamericano que realizou inovações importantes para o cultivo do amendoim e
de muitos outros produtos. A dama de marrom afirma: “& me deparei com /
TOUSSAINT / meu primeiro homem negro / (eu nunca levei em conta george
washington carver / porque não gostava de amendoins”78 (FCG, p. 40). Por
meio de sua avó, a dama de marrom descreve seu herói: “TOUSSAINT era um
homem negro, um nego como minha mamãe diz / que se recusou a ser

77

“I knew i waznt sposedta / but i ran inta the ADULT READING ROOM / & came across /
TOUSSAINT / my first blk man.” (FCG, p. 40)
78
“& came across / TOUSSAINT / my first blk man / (i never counted george washington carver
/ cuz i didnt like peanuts.” (FCG, p. 40)

118

escravo / & ele falava francês / & não deixava nenhum homem branco lhe dizer
nada / nem napoleão / nem Maximiliano / nem robespierre”79 (FCG, p. 40).
A dama de marrom expressa a mudança provocada pelo encontro com o
livro: “TOUSSAINT L’OUVERTURE / foi o começo da realidade para mim”80 (p.
40). Ao indicar que o começo da realidade está relacionado ao conhecimento
de um herói negro revolucionário, corajoso e insubserviente, Shange mostra
que, longe da sessão infantil da biblioteca, na sessão de adultos, uma jovem
negra pode conhecer um mundo novo.
Betsey Brown descobre o poema de Dunbar, recita-o e ganha um buquê
de rosas do jardim de sua professora. Já a dama de marrom descobre
Toussaint L’Ouverture, vence o concurso, mas é desclassificada por ter
escolhido um livro da seção de adultos. Considero importante essa
desclassificação: após premiar a jovem por seu esforço (ler quinze livros em
três semanas e ainda palestrar sobre Toussaint L’Ouverture em público), os
responsáveis pela escola recusam-lhe o prêmio apenas porque a garota
aventurou-se em uma seção adulta, mas que lhe dizia mais respeito. Vejo
nesse desfecho uma distância entre o mundo dos adultos da escola e o mundo
das descobertas pessoais de uma jovem negra curiosa, idealista e apaixonada,
a que o sistema escolar parece insensível.
Em “toussaint”, Shange compara o enamoramento por um líder negro
com o enamoramento por um jovem negro. A relação entre a jovem do poema
e seu livro é de grande intimidade e mostra sua grande afeição pelo livro e o
personagem principal. “TOUSSAINT L’OUVERTURE / tornou-se meu amante
secreto na idade de oito anos / eu o entretinha em meu quarto / com uma
lanterna embaixo das minhas cobertas / pela noite adentro / nós discutíamos
estratégias / como remover garotas brancas dos meus jogos de amarelinha / &
etc.”81 (FCG, p. 41).

79

“TOUSSAINT waz a blk man a negro like my mama say / who refused to be a slave / & he
spoke french / & didnt low no white man to tell him nothing / not napoleon/ not maximillien / not
Robespierre.” (FCG, p. 40)
80
“TOUSSAINT L’OUVERTURE / waz the beginnin uf reality for me.” (FCG, p. 40)
81
“TOUSSAINT L’OUVERTURE / became my secret lover at the age of 8 / i entertained him in
my bedroom / widda flashlight under my covers / way inta the night / we discussed strategies /
how to remove white girls from my hopscoth games / & etc.” (FCG, p. 41)
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O coreopoema não se esgota no tema da passagem da préadolescência para a idade adulta, nem se resume à história de uma menina
apaixonada. Unindo eixos de significações pessoais e políticas, Shange
complexifica a condição de ser mulher e negra, enfocando as experiências de
descoberta dessa garota, e busca preparar as novas gerações para enfrentar o
mundo adulto.
Como Betsey Brown, a dama de marrom também decide fugir de casa,
afirmando que, na noite em que tomou essa decisão, Toussaint estava em sua
cama, perto das histórias infantis da personagem ruiva “Ragged Ann”, criada
pelo escritor estadunidense Johnny Gruelle (1880-1938): “TOUSSAINT / estava
deitado na minha cama comigo ao lado da raggedy ann / na noite em que eu
decidi fugir da casa integrada / rua integrada / escola integrada / 1955 não foi
um bom ano para as menininhas negras”.82 (FCG, p. 41).
Na imaginação da jovem, “Toussant disse: Vamos para o Haiti”83 (FCG,
p. 41), e os dois fogem até a parte norte de St. Louis: “& nós descemos pelo
norte de st. louis / onde os colonos franceses moravam”84 (FCG, p. 42). Imersa
em seu mundo imaginário, onde sonha em viajar para o Haiti com Toussaint
L’Ouverture, a dama de marrom é repentinamente interrompida por outro
personagem, Toussaint Jones, um rapaz negro. Nesse encontro, a jovem o
aproxima do líder Toussaint L’Ouverture. A aproximação entre ambos é
estratégica para os leitores. A garota percebe que Toussaint Jones, que “não
leva desaforo de gente branca”85 (FCG, p. 44), mantém a mesma atitude
autoafirmativa do líder revolucionário Toussaint L’Ouverture. O coreopoema
leva a concluir que o jovem negro que não se curva às discriminações racistas
não é muito diferente do grande líder da revolução contra os franceses no Haiti.
Assim, o que motiva a paixão da jovem por Toussaint Jones é sua atitude
heroica, justa e corajosa. É esse tipo de garoto que chama a atenção da jovem

82

“TOUSSAINT / waz layin in bed wit me next to raggedy ann / the night i decided to run away
from my / integrated home / integrated street / integrated school / 1955 waz not a good year for
lil blk girls.”
83
“Toussaint said: ‘lets go to haiti’.” (FCG, p. 43)
84
“& we walked all down thru north st. Louis/ where the French settlers usedta live.” (FCG, p.
42)
85
No original: “& I dont take no stuff from no white folks”. (FCG, p. 44)
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negra do poema “toussaint” e que Shange destaca como modelo masculino
desejável: um jovem negro de espírito intrépido.
Outra personagem se destaca nas produções de Shange: Indigo, do
romance Sassafrass, Cypress & Indigo. Por meio desta, a autora aborda a
questão da autoexpressão, tal como é vivida por Betsey Brown no romance
homônimo e pela jovem negra do coreopoema “toussaint” de for colored girls.
Indigo, a filha caçula da tecelã Hilda Effania, cumpre uma jornada pessoal de
descobertas e empoderamento, bem como suas irmãs Sassafrass e Cypress.
Indigo é uma jovem negra que não se interessa por enamoramento, o
que a distingue de suas irmãs, como observa sua mãe ao questioná-la sobre
sua primeira festa:
“Então você teve um momento maravilhoso na noite passada
em sua primeira festa?” “Oh, sim, Mamãe.” Indigo pausou.
“Mas você sabe de uma coisa?” Indigo sentou-se ao lado de
sua mãe com seu leite tingido de café. (...). Olhou a mãe nos
olhos. “Mamãe, eu não acho que os meninos sejam tão
divertidos como todo mundo diz.” “O que você quer dizer,
querida?” “Bem, eles dançam. & eu acho que no fim a gente
casa com eles. Mas eu gosto do meu violino muito mais. Eu até
gosto mais das minhas bonecas do que de meninos. Eles são
divertidos, mas não conseguem falar de coisas importantes.”
Hilda Effania deu uma risadinha. Indigo estava trilhando seu
próprio caminho em seu próprio ritmo. Não haveria mais uma
criança louca-por-meninos, obsessiva-por-romance em sua
casa. A caçula compreendia mais o mundo do que as outras
duas. Alfred teria gostado disso. Ele gostava de
independência.86 (SCI, p. 63-64)

O interesse de Indigo orienta-se para assuntos importantes que ela não
conversa com os meninos, mas, sim, com suas bonecas e com mulheres mais
velhas (sua mãe, Mrs. Yancey, Sister Mary Louise). Olga Barrios afirma que a
busca pela relação amorosa faz parte das narrativas das autoras negras do
86

“So you had a wonderful time last night at your first party?” “Oh, yes, Mama.” Indigo paused.
“But you know what?” Indigo sat down by her mother with her milk tinged with coffee. (…). She
looked her mother in the eyes. “Mama, I don’t think boys are as much fun as everybody says.”
“What do you mean, darling?” “Well, they dance. & I guess eventually you marry ‘em. But I like
my fiddle so much more. I even like my dolls bether than boys. They’re fun, but they can’t talk
about important things.” Hilda Effania giggled. Indigo was making her own path at her own
pace. There’d be not one more boy-crazy, obsessed-with-romance child in her house. This last
one made more sense out of the world than either of the other two. Alfred would have liked that.
He liked independence. (SCI, p. 63-64)

121

século XX, porém não aparece como seu objetivo principal: “(...) ser amado não
é a questão urgente na busca por identidade, embora realize um papel em
inibir a identidade” (BARRIOS, 2003, p. 9). Barrios afirma ainda que: “Essas
mulheres não são amantes perseguidoras. Elas estão reivindicando a liberdade
e o triunfo que foram proibidos às garotinhas negras neste país, e durante o
processo, suas próprias cabeças florescem adultas” (p. 9).
Portanto, o desinteresse de Indigo pelos meninos realça sua
independência e suas preocupações com o bem-estar dos afro-americanos. No
início do romance, somos apresentados a Indigo e a seu mundo de imaginação
e aventura na primeira frase: “Onde há uma mulher existe magia”87 (SCI, p. 3).
Indigo imaginava firmes galhos esvoaçantes crescendo de
suas tranças, folhas bem verdes sussurrando em seu ouvido,
pombas e araras flertando em cima dos ninhos que elas
confeccionavam em segredo, nichos bem em cima de seu
turbante. Quando vestia esse traje Caroliniano, sabia que as
ruas de paralelepípedo eram realmente conchas de ostras
polidas, cobertas com folhas de pinho e flores de algodão.
Construiu a si mesma, seu mundo, a partir de tudo que a
originava. Olhou ao seu redor no cais. Se não houvesse
ninguém lá exceto gente branca, ela as tornava negras. Na
quitanda, se os brancos estivessem comprando todas as
couves e os quiabos frescos, ela os fazia desaparecer e
colocava o produto no carrinho de verduras que ia para os de
cor. Não havia muito no mundo em que Indigo havia nascido,
então ela inventava o que precisava. O que ela achava que os
negros precisavam.88 (SCI, p. 4).

Indigo representa imaginação, ancestralidade, magia, poder, beleza e
evoca um mundo onde a imaginação e a realidade se aliam. Trata-se de uma
personagem complexa, que transita pelo mundo cotidiano de Charleston, na
Carolina do Sul, e, ao mesmo tempo, mantém uma ligação com personagens

87

“Where there is a woman, there is magic.” (SCI, p. 3)
“Indigo imagined tough weeding branches growing from her braids, deep green leaves
hustling by her ears, doves and macaus flirting above the nests they’d fashioned in the secret,
protected niches way high up in her headdress. When she wore this Carolinian costume, she
knew the cobblestone streets were really polished doyster shells, covered with pine needles
and cotton flowers. She made herself, her world, from all that she came from. She looked
around her at the wharf. If there was nobody there but white folks, she made them black folks.
In the grocery, if the white folks were buying up all the fresh collards and okra, she made them
disappear and put the produce on the vegetable weagons that went to the Colored. There
wasn’t enough for Indigo in the world she’d been born to, so she made up what she needed.
What she tought the black people needed. (SCI, p. 4)
88
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sábias e situações que implicam a presença de espíritos. Se Indigo gosta muito
mais de seu violino do que de meninos, a passagem a seguir ilustra sua
conexão com o próximo e com o mundo divino ancestral. A relação de Indigo
com a música não envolve uma mera questão de aprendizado, mas uma
profunda expressão artística e de ligação com os espíritos ancestrais:

Indigo não mudou seu estilo de tocar. Ela ainda perseguia o
que estava sentindo. Mas agora iria olhar para alguém.
Digamos um homem de pele morena com uma cicatriz em sua
bochecha, mãos calejadas, e um cansaço em seus olhos.
Então ela derramaria sua alma inteira diante dos olhos dele até
forjar o momento mais adorável da vida daquele homem. &
então ela tocava isso. Só de olhar a gente sabia que enquanto
Indigo deixava as notas voarem de seu violino, a cicatriz
daquele homem não era assim tão feia; os olhos dele enchiamse de energia, uma ternura fazia agora aqueles dedos
tamborilarem, apenas música. Os escravos que éramos
ajudaram a missão de Indigo, a ligar alma & canção,
experiência e ritmos esquecidos.89 (SCI, p. 45).

Indigo vive um momento de empoderamento por meio da música que
emana de seu violino, provocando emoções em seus ouvintes e trazendo-lhes
um momento de elevação, auxiliada pelos espíritos dos escravos. O poder da
música e sua ligação com o tema da autoexpressão estão também presentes
no primeiro poema de for colored girls, “frases sombrias”, que, como vimos,
recorre a elementos musicais para ilustrar o sofrimento das jovens negras e as
convoca a dar voz a suas experiências.
Além de entrelaçar problemas pessoais e problemas sociais e de criar
personagens em processo de amadurecimento ou autonomia, que exploram
seus talentos e potencialidades, Shange cria novas imagens, representações e
modelos de mulheres negras e de sua sexualidade. Essas mulheres foram
historicamente influenciadas por mitos e representadas mediante estereótipos
que afirmavam sua sexualidade como selvagem, lasciva e exagerada,
89

“Indigo didn’t change her style of playing. She still went after what she was feeling. But now
she’d look at somebody. Say a brown-skinned man with a scar on his cheek, leathery hands,
and a tiredness in his eyes. Then she’d bring her soul all up in his eyes til she’d ferreted out the
most lovely moment in that man’s life. & she played that. You could tell from looking that as
Indigo let notes fly from the fiddle, that man’s scar wasn’t quite so ugly; his eyes filling with
energy, a tenderness tapping from those fingers now, just music. The slaves who were
ourselves aided Indigo’s mission, connecting soul & song, experience and unremembered
rhythms.” (SCI, p.45)
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verdadeiras megeras, mais emocionais do que racionais, ou, então, mães
pacíficas e empregadas subservientes, quando não prostitutas. Consciente da
necessidade de forjar novas representações para as mulheres negras, Shange
aponta aspectos positivos, sensuais, mágicos e fraternos relacionados às
experiências de vida de suas congêneres em suas produções, como se verá a
seguir.

4.2 Novas imagens e mitos femininos negros

Em Ain’t I a woman, bell hooks (1981) considera a história dos maus
tratos e a violência dos colonos brancos sobre os escravos e destaca a criação
de concepções estereotipadas sobre a sexualidade dos negros. Ao associarem
a brancura à pureza sexual das mulheres brancas e a negrura à sexualidade
exacerbada das negras, os senhores de escravos justificavam o tratamento
diferenciado dado a essas mulheres. As negras foram exploradas sexualmente,
além de servirem como mão de obra, o que evidencia sua dupla opressão de
gênero e raça. Já as mulheres brancas, excluídas da esfera produtiva e da vida
pública, foram dessexualizadas e atuaram como reprodutoras da raça branca.
Conscientes dessa história, escritoras afro-americanas como Shange buscam
forjar novas imagens e papéis que possam valorizar a mulher negra,
focalizando não apenas as suas experiências e dificuldades, mas também suas
virtudes.
Alice Childress inovou a dramaturgia afro-americana ao expor de forma
direta e imediata – com uma encenação acompanhada pela plateia em tempo
real –, Trouble in Mind (1955), uma peça sobre um grupo de atores, um
produtor e um diretor que tentam montar uma peça enfrentando questões
raciais que perpassam a atuação, a concepção e a realização do espetáculo.
Ali foram mostrados também os conflitos raciais que levavam as atrizes negras
a desempenharem papéis estereotipados.
Lorraine Hansberry, enfocando o cotidiano de uma família de negros
num subúrbio de Chicago nos Estados Unidos, em A Rasin in the Sun
fomentou reflexões a partir do enfoque particular sobre essa família, que lutava
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para sair do gueto enquanto enfrentava a hostilidade de um bairro de
moradores brancos. Dentro dessa família, destacam-se a matriarca católica
Lena Younger, a nora trabalhadora Ruth, a jovem Beneatha, que sonha em ser
médica e já apresenta uma consciência feminista quando se recusa a
privilegiar exclusivamente o casamento em detrimento da profissão.
Já Adrienne Kennedy, com sua peça Funnyhouse of a Negro (1964), foi
igualmente inovadora ao mostrar o despedaçamento do ego de uma mulher
negra sob a pressão do racismo – e da violência psicológica que o acompanha
–, bem como da exclusão entre a multiplicidade de personas que a
assombravam.
Toni Morrison, por sua vez, escreveu romances que problematizaram a
questão racial nas vida pessoal de heroínas negras. Em Sula (1973), aborda
questões sobre a importância da família, da amizade, da necessidade de amor
e da conquista pela liberdade e suas consequências na vida das personagens
Sula e Nel. Sula aparece como um espírito livre e independente que recusa o
casamento, em oposição a Nel, que fica restrita às necessidades do casamento
e do marido. Em Beloved (1987), Morrison inspirou-se no caso de Margaret
Garner, que escapou da escravidão em 1856 em Kentucky, fugiu para Ohio,
um estado livre, e, temendo ser capturada, matou sua filha de dois anos, para
evitar que fosse recapturada. Em Beloved, acompanhamos a saga dos
escravos depois da Guerra Civil Americana (1861-1865) e os sofrimentos
atrozes enfrentados pela protagonista Sethe. Enfocando a coragem e a força
de resistência das mulheres negras, a autora também reforça seu
empoderamento e o reconhecimento de sua opressão histórica.
Alice Walker, em ensaio intitulado “In Search of Our Mother’s Gardens”
(1974), discorre sobre os talentos das mulheres negras, expressos em arranjos
de flores, em jardins e outras atividades, chamando atenção para sua condição
criativa e para as dificuldades que enfrentaram historicamente. Walker é
também a autora de The Color Purple (1982), que enfoca a vida de uma
escrava

negra

e

entrelaça

racismo,

sexismo

e

papéis

de

gênero

complexificados e rasurados.
Durante toda a sua carreira, Ntozake Shange busca representações
múltiplas e criativas, presentes nos momentos mais dramáticos e sérios, bem
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como nos mais alegres e fraternos da vida das mulheres negras. A amplitude
desse campo temático faz com que sua obra não possa ser rotulada como pura
denúncia negativa ou mero retrato positivo da comunidade negra e das
mulheres negras.
Shange mistura agressão escolar e primeiro amor, valores de avós e
valores de mães e filhas, agressões físicas e psicológicas, sofrimento e
superação. A autora cria retratos positivos e cativantes de mulheres negras,
ressaltando elementos como a espiritualidade, conflitos, amores rituais e artes.
Há personagens relevantes por seu heroísmo, sua coragem, sua curiosidade e
sua vontade de lançar-se ao mundo com energia artística, fraterna, amorosa,
independente, indignada e espiritualizada. A existência de tais personagens é
inspiradora para as leitoras negras, que nelas podem encontrar modelos de
mulheres talentosas, corajosas e criativas, que exploram seus potenciais e
vivem plenamente suas conquistas. As personagens femininas recusam o
papel de mulheres vitimizadas em silêncio e de suicidas, para se manterem
fortes, plenas e felizes. O conhecimento da cultura africana e afro-americana, o
contato com líderes negros e com sua história e sua comunidade são
imprescindíveis. Além disso, Shange retrata situações em que as mulheres são
maltratadas e injustiçadas e ao mesmo tempo as situa como cheias de
coragem e talento em eventos alegres, cheios de beleza e sensualidade. Por
meio do entendimento das múltiplas cores das vidas de suas personagens,
leitores e espectadores tornam-se mais próximos da intimidade e dos
problemas sociais dessas mulheres.
Mary Helen Washington (1981) aborda a temática do renascimento das
mulheres negras articulada de forma clara por Ntozake Shange em sua peça
for colored girls. Essa crítica explica detalhadamente a progressão do tema do
renascimento

e

da

autoinvenção

em

diferentes

obras,

destacando-o

especialmente em for colored girls. Washington ainda tece comentários sobre a
adolescência, período vivenciado pelas personagens de Shange, Betsey Brown
e Indigo, e também trabalhado por diversas autoras afro-americanas:

Para muitas garotas a adolescência é a época em que elas
experienciam a maior sensação de poder. Elas correm soltas e
falam alto e são insolentes com seus familiares e professores,

126

assumindo riscos que elas não vão nunca correr novamente
como mulheres adultas, quando os espectros do estupro e da
reputação tornam-se perigos claros e presentes. Elas ainda
não estão subjugadas por escolhas de mulheres, ainda não
estão presas à domesticidade, nem seduzidas pela duplicidade
dos homens que as querem doces, leais, femininas e
contidas.90 (WASHINGTON, op. cit., p. 4)

Em Sassafrass, Cypress & Indigo (1982), Shange enfoca um episódio
típico da adolescência quando Indigo passa pela experiência da primeira
menstruação. Essa experiência é tratada pela autora como algo positivo,
valioso e enriquecedor:
“Indigo, o Senhor convocou você a ser uma mulher. Busque
Sua bênção lá em cima. Olhe, estou dizendo. Olhe para Jesus
que ‘abençoou você neste dia’”. Indigo ficou de joelhos como a
Irmã Maria. E ouviu e balançou em seu crescente lago
escarlate ao som da voz dessa mulher de olhos verdes
cantando para os céus: “Trouble In Mind”, “Done Made My
Vow”, and “Rise and Shine”, então Indigo saberia “entre quem
estava Maria Madalena”. “Fale, criança, eleve sua voz para que
o Senhor Possa Conhecer Você como a Mulher que Você É”.
Em seguida a Irmã Maria Luisa tingiu-se de rosa, seu pequeno
corpo tingido com o sangue de Indigo. Ela gentilmente tirou as
roupas de Indigo, jogou-as em um balde de água fria. Banhou
Indigo em uma banheira quente cheia de pétalas de rosas:
brancas, vermelhas e amarelas, flutuando em volta de uma
nova mulher. Fez para Indigo uma grinalda de flores, e acenou
para que ela fosse para o quintal. “Lá no jardim, entre outras
belezas, você deveria passar essas primeiras horas. A
maldição de Eva nos lançou para fora do jardim. Mas como eu
disse a você, as mulheres tendem à beleza e às crianças.
Agora você pode ter as duas coisas. Tome a sua bênção e
deixe seu sangue fluir entre as rosas. Agache como você vai
fazer quando der à luz. Sorria como irá fazer quando Deus
escolher dar a você um prazer de mulher. Vá agora. Como eu
disse. Não tenha medo de sua nudez.” Em seguida a Irmã
Maria fechou a porta de trás. Indigo sentou sangrando entre as
rosas, perfumada e cheia de graça.91 (SCI, p. 18-19).
90

“For many girls adolescence is the time they experience the greatest sense of power. They
run loose and talk loud and sass their parents and teachers, taking chances that they will never
again risk as adult women when the specters of rape and reputation become clear and present
dangers. They are not yet subdued by woman-choices, not yet anchored to domesticity, nor
90
seduced by the duplicity of men who want them sweet, loyal, feminine, and contained.”
(WASHINGTON, op. cit., p. 4)
91
“Indigo the Lord’s called you to be a woman. Look on High for His Blessing. Look I say. Look
to Jesus, who has ‘blessed you this day’”. Indigo fell down on her knees like Sister Mary had.
And listened and swayed in her growing scarlet lake to the voice of this green-eyed woman
singing for the heavens: “Trouble in Mind”, “Done Made My Vow”, and “Rise and Shine”, so that
Indigo would know “among whom was Mary Magdalene.” “Speak, child, raise your voice that the
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Descrevendo a chegada da menstruação por meio desse ritual, Shange
cria uma dimensão especial, sagrada e espiritualizada para esse momento. O
banho de Indigo, com pétalas coloridas, afirma a delicadeza das mulheres, a
beleza da possibilidade da gestação. A menstruação, ignorada por muitos
escritores homens, é valorizada em Sassafrass, Cypress & Indigo e contribui
para uma representação positiva e ritualizada da possibilidade de gerar ao
representar o corpo das mulheres negras como algo sagrado. Nesse sentido,
essa passagem do romance contribui para reforçar novas representações que
valorizam a sacralidade e a beleza de seus corpos geradores de vida.
Uma das atividades artísticas que também está relacionada ao
empoderamento das mulheres negras é a dança, presente no romance
Sassafrass, Cypress & Indigo por meio da dançarina Cypress e ao longo de for
colored girls mediante as coreografias e coreopoemas que mencionam a dança
ou possuem uma elocução dinâmica e ritmada.
O coreopoema “eu sou uma poeta que”, declamado pela dama de
laranja, diz o seguinte: “eu não quero escrever / em inglês ou espanhol / eu
quero cantar / fazer você dançar / como bata dança / dançar / gritar / contraia o
quadril comigo porque / eu esqueci tudo sobre palavras / não tenho nenhuma
definição / eu quero rodopiar / com você”92 (FCG, p. 28-29). Nesse
coreopoema, a dança é valorizada acima da linguagem, pois o eu-lírico afirma

Lord May Know You as the Woman you Are.” Then Sister Mary Louise rose, her thin body
coated with Indigo’s blood. She gently took off Indigo’s clothes, dropped them in a pail of cold
water. She bathed Indigo in a hot tub filled with rose petals: white, red and yellow floating
around a new woman. She made Indigo a garland of flowers, and motioned for her to go into
the back yard. “There in the garden, among God’s other beauties, you should spend these first
hours. Eve’s curse threw us out the garden. But like I told you, women tend to beauty and
children. Now you can do both. Take your blessing and let your blood flow among the roses.
Squat like you will when you give birth. Smile like you will when God chooses to give you a
woman’s pleasure. Go now, like I say. Be not afraid of your nakedness.” Then Sister Mary shut
the back door. Indigo sat bleeding among the roses, fragrant and filled with grace. (SCI, p. 1819)

92

“i dont wanna write/ in english or Spanish/ i wanna sing/ make you dance/ like the bata/ dance
scream/ twitch hips wit me cuz/ i done forgot all abt words/ aint got no definitions/ i wanna whirl/
with you” (FCG, p. 28-29).
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não querer escrever em inglês ou espanhol, mas, sim, cantar e fazer o leitor
dançar.
Já no coreopoema “agora eu amo alguém mais do que”, a dama de azul
declama um poema e expressa seu amor pela salsa e por outros ritmos, como
mambo, bomba e merengue. A história desse coreopoema gira em torno da
alegria e do amor pela dança sentidos por uma jovem de descendência portoriquenha. O eu-lírico define-se como filha de um pai porto-riquenho e diz que
“nós éramos apenas negros normais com traços de espanhóis (FCG, p. 25).
Misturando versos em português, espanhol e inglês, como “oye negro / te amo
mas que / te amo mas que / when you play / yr flute” (FCG, p. 27), Shange
retrata uma jovem negra diaspórica e suas influências estadunidenses e portoriquenhas.
Nesse coreopoema, a protagonista afirma que tinha o hábito de ir dançar
salsa sem compreender o que as pessoas do lugar estavam dizendo em
espanhol, apenas seguindo o ritmo da música. A jovem era apenas uma portoriquenha negra naquela noite de sábado, até escutar um aviso. Ao descobrir
que Willie Colón, famoso músico de salsa estadunidense nascido em Nova
Iorque, de descendência porto-riquenha, não se apresentaria naquela noite, a
protagonista da pequena história do poema revela sua reação: “e toda a minha
raiva negra saiu do controle / & eu não iria dançar com ninguém / &eu falei
inglês alto / & eu te amo mais do que eu estava brava”. 93 (FCG, p. 26). Aqui, o
amor pela salsa, pelo músico Willie Colón e por um parceiro amoroso parecem
misturar-se. Além disso, a raiva que explode devido à ausência do músico
revela seu amor pela salsa, mostrando o aspecto dinâmico do coreopoema,
que, como a salsa, é rápido e articula vários sentimentos, sentidos, significados
e idiomas, evocando no leitor uma sensação de festividade e alegre agitação.
Cypress, em Sassafrass, Cypress & Indigo, é a irmã dançarina,
aventureira em sua vida amorosa, que estabelece um contato breve com as
drogas, além de um relacionamento homossexual. De todas as personagens
de Shange, Cypress parece ser a mais liberada. Assume vários riscos, mas
ainda assim vive de forma fiel às suas convicções e vontades. Em uma
93

“& alla my niggah temper came outta control/ & i wdnt dance wit nobody/ & i talked english
loud/ & i love you more than i waz mad.” (FCG, p. 26)
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passagem do romance, um espetáculo em que Cypress participa é descrito,
revelando a dança como uma arte capaz de unir passado e presente,
dançarinos contemporâneos com os espíritos ancestrais:
Os dançarinos tinham estado nos corredores fazendo
contrações modernas negras americanas e deslizes e giros e
tal, e agora eles eram todos antigos e africanos e inteiramente
não-Costa Oeste da Califórnia. É tão mágico os caras sentirem
seus próprios ancestrais chegando, da terra, para ficarem nos
domínios de seus descendentes; eles sentem o sangue de
suas mães ainda fluindo neles, sobreviventes da diáspora.94
(SCI, p. 114)

Um aspecto da cultura africana que a autora põe em relevo na
passagem acima é a relação com o tempo. Shange estabelece um diálogo com
a ancestralidade africana nessa cena em que a jovem vê na dança a união do
passado com o presente, um meio pelo qual se chega a essa comunhão com
os ancestrais. Sabe-se que, na concepção africana, a temporalidade não é
fragmentada em passado e presente. Os rituais e mitos encenam a união das
gerações entre si, de maneira que os antepassados mortos continuam
influenciando as sociedades vivas. Essa cosmovisão africana é reproduzida na
cena da dança dos dançarinos contemporâneos com os espíritos ancestrais
acima descrita, e evidencia de forma positiva a dupla consciência da autora.
Cypress faz uma promessa para si mesma, que expressa suas
aspirações em torno da dança: dominar os fundamentos do ballet para dançar
tão bem quanto as dançarinas brancas, mas também descobrir a verdade
sobre os movimentos dos negros. Essa frase sugere que Cypress quer
investigar as tradições africanas, as influências africanas na arte da dança.
Além disso, descobrir a verdade sobre os movimentos dos negros remete
também à situação de desigualdade historicamente instaurada e mantida ao
longo dos séculos. A dança figura como elemento empoderador das mulheres
negras. Evoca os espíritos ancestrais que dançam com os bailarinos
94

“The dancers had been in the aisles doing modern black American contractions and slides
and swivels and things, and now they were all ancient and African and wholly non-West Coast
California. It’s so magic folks feel their own ancestors coming up out of the earth to be in the
realms of their descendants; they feel the blood of their mothers still flowing in them, survivors
of the diaspora.” (SCI, p. 114)
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modernos. Faz os bailarinos modernos executarem movimentos ancestrais que
podem reestabelecer conexões culturais perdidas. Quando promete investigar
a verdade dos movimentos dos negros, Cypress afirma as identidades negras e
sua importância, seja para a dança, seja para a política. Sua dança é descrita
da seguinte forma: “Sua dança adquiriu a essência da luta dos americanos
negros para sobreviver à sua escravização”.95 (SCI, p. 136)
Depois de um caso homossexual e da experiência com o grupo de
dançarinas Azure Bosom, Cypress dança ao som do saxofone de Leroy
McCullough: “Cypress era a dança de uma coisa nova, seu próprio espírito
solto, fecundo, e profundo”.96 (SCI, p. 156). Novamente a temática do
renascimento aparece aliada ao momento da trama em que a personagem vai
se interessar por Leroy McCullough. A dança possui, portanto, uma dimensão
mais ampla, que aponta para os ritmos próprios dos negros e sua
ancestralidade africana, além de ser uma dimensão pessoal e particular de
Cypress, ligada à autoexpressão e ao empoderamento, bem como a situações
de enamoramento. Nesse contexto, Cypress aparece como mais um modelo
positivo para as leitoras negras, por ser uma protagonista autônoma, corajosa e
determinada a elevar seus sonhos a dimensões mais amplas.
Além de Indigo e Cypress, outra personagem que escapa aos padrões
estereotipados reservados às mulheres negras é Betsey Brown. Sobre esta,
Crisu (op. cit.) observa que Ntozake Shange cria as qualidades da protagonista
em oposição a estereótipos discriminatórios como Jezebel ou Nossa Senhora:
A autora reconfigura aqui a representação convencional da
“boa menina” contrastando a imagem de Betsey com a visão
pura e debochada da feminilidade: Betsey não é nem uma
Jezebel nem uma Nossa Senhora. Definitivamente, ela não se
encaixa no modelo moderno e cosmeticizado de sua idade,
exemplificado por suas duas colegas, Mavis e Liliana, cuja
sexualidade sedutora exposta como um “sinal de ser adulta” as
impede de estudar (38). Ao mesmo tempo, o retrato de Betsey
difere do retrato do século dezenove, daquelas interpretações
de uma feminilidade de pele clara – personagens cujas mentes
virginais nunca eram obscurecidas por impulsos sexuais.
Desse modo, Betsey distancia-se das versões estereotipadas
95

“Her dance took on the essence of the struggle of colored Americans to survive their
enslavement.” (SCI, p. 136)
96
“Cypress was a dance of a new thing, her own spirit loose, fecund, and deep.” (SCI, p. 156).
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de feminilidade, dado que ela quer ser ela mesma – ser uma
Ikette que se expressa.97

Assim, Betsey Brown recusa-se a antecipar sua juventude usando
cosméticos ou dispensando os estudos e, ao mesmo tempo, cultiva momentos
de contemplação nos lugares secretos de sua casa (como a varanda, a
escada, o porão e a árvore), para descansar e refletir. O modelo que Shange
oferece para suas leitoras mediante Betsey Brown é aquele de uma jovem
intelectualizada, que se inspira nos grandes líderes e artistas negros, que
declama um poema de Paul Laurence Dunbar para sua sala e conhece
aspectos da cultura e da geografia africanas.
Apesar de abordar assuntos polêmicos, como o estupro, o aborto
clandestino e a transmissão de HIV, em for colored girls Shange também
enfoca a iniciação sexual descomprometida e alegre. Em “noite de formatura”,
uma jovem negra conta às suas amigas sobre aquela ocasião em que perdeu a
virgindade dentro de um carro, com um de seus primos. A narrativa
descontraída da dama de amarelo mostra que a iniciação sexual e a perda da
virgindade podem acontecer em um ambiente informal e não idealizado, como
o banco de um carro, com um parceiro sexual de confiança, mas que não é
garantia de união futura, por ser ele um de seus primos. Mostrar um relato
engraçado, leve e alegre sobre esse momento marcante na vida de uma
mulher também aponta o movimento de Shange em prol de representações
alternativas, que, além de escaparem a estereótipos, são positivas e alegres.
No poema “sechita”, a autora inventa uma nova representação feminina
por meio da personagem principal do poema. Chamada de “egípcia”, “deusa da
criatividade” e “deusa do amor” (FCG, p. 37), Sechita é uma mulher negra que
veste uma saia de can-can e dança em meio a “violinos” e “pisos de mármore”
(FCG, p. 37). Nesse cenário, a dançarina, após uma luta-livre que ocorria nos
97

No original: “The author reconfigures here the conventional representation of the “good girl”
by contrasting Betsey’s image with both a debauched and a pure version of femininity: Betsey is
neither a Jezebel nor a Madonna. Definitely, she does not subscribe to the modern,
cosmeticized model of her age, exemplified by her two colleagues, Mavis and Liliana, whose
luring sexuality exposed as a “sign of grown-up-ness” prevents them from studying (38). At the
same time, Betsey’s portrait differs from the nineteenth century, fair-skinned renderings of
femininity – those characters whose virginal minds were never clouded by sexual impulses. In
this way, Betsey moves away from stereotypical versions of femininity, inasmuch as she wants
to be herself – to be an Ikette who speaks up.” Disponível em: http:/ / primus.arts.u-szeged.hu/
american/ americana/ volIIno1/ crisu.htm. Acesso em: 10/ 2/ 2013.
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arredores, reage. Enquanto pessoas apontam moedas para as suas coxas, a
garota, em um vigoroso movimento de pernas, mostra sua força: “sechita /
egípcia / deusa / harmonia / saiu pela noite / chutando estrelas ferozmente com
os dedos dos pés”.98 (FCG, p. 39).
Apesar das descrições sobre Sechita serem entristecedoras, o chute
para o alto, que faz com que ela pegue estrelas com os dedos dos pés, mostra
que é possível reagir aos abusos dos homens (simbolizados aqui no ato de os
homens

atirarem

moedas

em

suas

coxas),

buscando

sua

própria

expressividade. A dualidade da força e do sofrimento de Sechita vai ser
desenvolvida a seguir, em textos nos quais efeitos de humor e ironia são
combinados, de forma a retratar a condição complexa das mulheres negras.

4.3 Ironia, humor, esperança: beleza e tristeza

O uso de recursos e efeitos de ironia e humor evoca a tradição afroamericana e o conceito de double-voice proposto por Henry Louis Gates Jr.
(1988). Como referido anteriormente, a dupla voz se materializa quando um
elemento adquire outro significado além de seu significado original, como um
segundo discurso. Como exemplo disso, um vaso de planta com um bilhete,
que à primeira vista pode parecer um presente carinhoso, transforma-se no
modo como uma mulher negra elabora e ritualiza o término de seu
relacionamento. Em for colored girls, o coreopoema “nenhuma assistência”
constitui-se de um bilhete escrito por uma mulher para seu parceiro, pontuando
as dificuldades do relacionamento, o desequilíbrio entre as atitudes de um e de
outro e o término da relação. O rompimento é motivado pela falta de
reciprocidade, atenção e cuidado, que evidencia a necessidade de dedicação e
disponibilidade no relacionamento amoroso, além da igualdade de tratamento
que, quando em falta, faz a mulher negra reagir, finalizar a relação e proteger a
si mesma.

98

“sechita / egypt / goddess / harmony / kicked viciously thru the nite / catchin stars tween ther
toes.” (FCG, p. 39)
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No referido poema, depois de listar atitudes que mostravam descaso ou
falta de reciprocidade por parte de seu parceiro, a dama de vermelho afirma:
“Esta nota está anexada a uma planta / que eu vinha regando desde o dia em
que o conheci / você pode regá-la / você mesmo”.99 (FCG, p. 28). Apesar de
abordar a temática do final de um relacionamento, que é geralmente uma
situação dramática ou penosa, Shange cria uma personagem independente
que resolve dar um basta a uma relação carente de reciprocidade. A dama de
vermelho, cansada de cuidar da relação sozinha, devolve literalmente a
proposta de “regar a planta do relacionamento” ao parceiro. Ao fazê-lo, reage à
violência do homem que não a respeita e readquire o controle de sua
identidade própria.
No coreopoema “pirâmide”, Shange explora a união entre as mulheres
negras diante da traição masculina. A dama de púrpura declama: “três de nós
como uma pirâmide / três amigas / uma risada / uma música / um xale colorido
amarrado em cada pescoço”100 (FCG, p. 53). Três amigas saem com o mesmo
homem na mesma época e depois se separam, mas o pretendente reencontra
uma delas. O rapaz que “aparecia de vez em quando / esperando favores
independentemente de qualquer coisa”101 (FCG, p. 55) é descoberto mais tarde
em sua atitude de traição e desrespeito para com as mulheres. Aqui, a traição
masculina é evidente, mas também ocorre uma traição feminina, já que duas
amigas compartilham um mesmo parceiro amoroso. Uma delas reage
estupefata: “sua amiga não conseguia falar ou chorar / elas se abraçaram & se
aproximaram de onde ele estava / com outra mulher / ele disse até logo para
uma delas / disse à outra que iria ligar / ele sorria muito”.102 (FCG, p. 56).
Ao final do poema, a rivalidade entre elas é resolvida por meio da ajuda
e do apoio emocional: “pôs a cabeça dela em seu colo / o colo de suas irmãs
ensopado de lágrimas / cada uma compreendendo quanto amor havia entre

99

“this note is attached to a plant / i’ve been waterin since the day i met you / you may water it /
yr damn self”. (FCG, p. 28)
100
“three of us like a pyramid / three friends / one laugh / one music / one flowered shawl /
knotted on each neck.” (FCG, p. 53)
101
No original: “he appeared irregularly/ expecting graciousness no matter what” (FCG, p. 55)
102
No original: “her friend cdnt speak or cry / they hugged & went to where he waz / wit another
woman / he said good-bye to one / tol the other he wd call / he smiled a lot.” (FCG, p. 56)
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elas / amor entre elas / amor de irmãs”.

103

(FCG, p. 56). A representação

dessas mulheres apaixonadas e traídas pelo mesmo homem evidencia que a
união entre elas passa pelo reconhecimento de que, como grupo, sofrem o
mesmo tipo de violência, praticada inclusive pelo mesmo parceiro. Essa
representação é empoderadora, pois reafirma não o valor do amor romântico
acima da amizade, mas, ao contrário, o valor da união e da amizade acima do
amor romântico.
Em “alguém quase foi embora com todas as minhas coisas”, o título
evoca uma história quase trágica: uma mulher revela às suas amigas que um
homem quase foi embora levando todas as suas coisas. A “dama de verde”
recita:

alguém quase foi embora com todas as minhas coisas / não
meus poemas ou uma dança que eu larguei na rua / mas
alguém quase foi embora com todas as minhas coisas / como
um cleptomaníaco dando duro & e esquecendo enquanto rouba
/ isto é meu / isto não é coisa sua / agora por que você não me
devolve & e me deixa ser eu mesma.104 (FCG, p. 63)

Usando imaginativamente a cena do roubo, a autora transforma-o na
metáfora de uma privação subjetiva, aquela da mulher afro-americana que
desiste de si mesma e de sua independência em nome do mito do amor
romântico ou de um relacionamento. O eu-lírico reage ao roubo de si próprio
relacionado a suas coisas pessoais, afirmando-se e projetando sua jornada
pessoal ao dizer: “o que alguém pode fazer com uma coisa de nenhum valor /
num mercado aberto? / você ganhou algum centavo pelas minhas coisas? / ei,
cara/ onde você está indo com todas as minhas coisas? / esta é uma viagem
de mulher / e eu preciso das minhas coisas”.105 (FCG, p. 63)

103

No original: “she held her head on her lap/ the lap of her sisters soakin up tears/ each
understandin how much love stood between them/ love between them/ love like sisters”. (FCG,
p. 56)
104
No original: “somebody almost walked off wid alla my stuff/ not my poems or a dance i gave
up in the street/ but somebody almost walked off wid alla my stuff/ like a kleptomaniac workin
hard & forgettin while stealin/ this is mine/ this aint yr stuff/ now why dont you put me back & let
me hang out in my own self” (FCG, p. 63).
105
“what can anybody do wit somethin of no value on a open Market/ did you gettadime for my
things/ hey man/ where are you goin wid alla that stuff/ this is a woman’s trip & i need my stuff.”
(FCG, p. 63)
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A reação do eu-lírico é firme e, assumindo o nome da autora do livro,
afirma: “isto é meu / ntozake shange, ‘as coisas dela’ / esse é o meu nome /
agora me dê as minhas coisas”.106 (FCG, p. 64) No coreopoema, há imagens
poéticas inusitadas relacionadas aos pertences da personagem, tais como
“meus ritmos & minha voz” (FCG, p. 64) ou “meu braço com a cicatriz de ferro
quente / & minha perna com a picada de pulga” (FCG, p. 64). Os pertences, em
vez de objetos numa bolsa, são vivências, marcas pessoais, detalhes da vida e
materiais de criação poética. A ameaça de roubo e perda de si é sugerida por
meio de imagens que remetem tanto ao corpo da mulher quanto à sua
bagagem de experiências: “& não foi um espírito que pegou minhas coisas / foi
um homem com / um ego que andava como a sombra de Rodan / foi um
homem mais rápido que minha inocência / foi um amante / a quem dei espaço
demais / quase foi embora com todas as minhas coisas”.107 (FCG, p. 64-65)
Shange reforça em “alguém quase foi embora com as minhas coisas”,
na metáfora da bolsa, os pertences das mulheres negras, a autopreservação e
o autocuidado, negando a anulação e a dependência amorosa ao ressaltar o
valor do eu, do corpo, dos pertences, da história e das qualidades e potenciais
das mulheres. Dessa maneira, a autora convoca suas leitoras a refletir sobre
uma posição de autovalorização que, fortalecida, as empodera diante de
situações de violência de gênero ou raça.
A seguir, analisaremos o efeito de diversas violências sobre as mulheres
negras, denunciadas pela autora em for colored girls mediante seus
coreopoemas, e as formas estratégicas de superação e fortalecimento
disponíveis a essas mulheres, como reportar a violência à polícia (como no
coreopoema

“estupradores

latentes”),

informar-se

sobre

métodos

contraceptivos e sobre as condições de um aborto clandestino (abordados em
“ciclo de aborto #1”), reagir à violência doméstica (como em “uma noite com
beau willie brown”), precaver-se contra DST e AIDS (proposto no poema
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“this is mine/ ntozake ‘her won things’/ that’s my name/ now give me my stuff” (FCG, p. 64).
“& it waznt a spirit took my stuff / waz a man whose ego walked like Rodan’s shadow / waz a
man faster n my innocence / waz a lover / i made too much room for / almost run wit alla my
stuff” (FCG, p. 64-65).
107
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“positivo”) e unir-se a outras mulheres em fraternidade, integrar-se a si mesma
e à dimensão divina (como em “um repousar de mãos”).

4.4 A violência

Em “estupradores latentes”, Shange aborda temas mais dramáticos que
caracterizam a vida das personagens. Em especial, explora o tema do estupro
cometido por homens negros, geralmente conhecidos ou que frequentam os
mesmos círculos que as mulheres, homens bem-sucedidos e inescrupulosos,
que traem sua confiança e as surpreendem, cometendo estupro coletivo ou
individual. Esse crime bárbaro não é associado à pobreza, tampouco a
qualquer motivação de roubo, já que se trata de homens negros elegantes e
abastados. Essa denúncia foi algo profundamente impactante na época em que
os movimentos sociais negros já haviam empreendido muitas lutas. O
Movimento pelos Direitos Civis foi iniciado em 1955, a Renascença Negra
havia terminado por volta de 1965. Em 1975, ano de publicação de for colored
girls, a denúncia desse tipo de crime psicologicamente perverso e violento
abalou a noção de igualdade e união entre mulheres e homens negros. Além
disso, a denúncia mostra que a violência do estupro – tão repetidamente
praticada por colonos brancos contra as escravas no século XIX e também por
policiais brancos contra mulheres negras durante o Movimento dos Direitos
Civis nos anos 1970 – estaria sendo praticada em pleno século XX por homens
negros bem-sucedidos, evidenciando a vulnerabilidade permanente dessas
mulheres.
O fato demonstra que as figurações de raça e gênero continuam a incidir
sobre as mulheres negras e implicam agora a participação dos próprios
homens negros com os quais elas se relacionam. O machismo, o sexismo e a
violência contra a mulher, partindo da comunidade negra, chocam pela
violência, pela falta de união e pela barbárie. A motivação para esse tipo de
crime é qualificada por Shange como “fanfarronice estupradora latente” [“latent
rapist bravado”] (FCG, p. 33) no referido coreopoema, e evidencia um perigo
iminente derivado de figurações de gênero e raça que ameaçam a sexualidade
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das mulheres e que estão impressas em mitos e estereótipos. Estes dão
continuidade a uma ideologia excludente, exploradora e discriminatória. A
denúncia do estupro contribui para a socialização de um trauma coletivo e para
a busca da erradicação desse crime. Além disso, funciona como um alerta às
mulheres negras suscetíveis a esse crime e como apoio às vítimas.
Um primeiro aspecto a ser levado em conta no poema é que a autora
trabalha diretamente com as interpretações derivadas do senso-comum e,
principalmente, com as figurações de gênero sexistas que se relacionam a
esse tipo de crime, ilustrando os preconceitos que incidem muitas vezes da
parte das próprias mulheres negras, que, ao invés de condenar o agressor,
tentam culpabilizar a vítima.
Entre esses discursos, encontram-se perguntas e inferências diversas
que dizem respeito às interpretações do senso comum a respeito do estupro.
Na fala da dama de azul, culpa-se a vítima: “se você o conhece você deve ter
desejado”108 (FCG, p. 31); a dama de púrpura busca alterar o sentido do crime,
qualificando-o como “um mal- entendido”109 (FCG, p. 31). Já a dama de
vermelho tende ao conformismo ao dizer: “você sabe / essas coisas
acontecem”.110 (FCG, p. 31) A dama de púrpura também busca desqualificar a
vítima ao indagar: “você tinha bebido?”111 (FCG, p. 31), enquanto a dama de
azul a culpabiliza ao questionar: “você tem certeza de que não sugeriu?”112
(FCG, p.31). Conforme o poema avança, a ideia central, revelada pela dama de
vermelho, vai sendo estruturada: “porque acontece que a natureza do estupro
mudou”.113 (FCG, p. 34)
Os discursos das atrizes sugerem que os estereótipos de mulheres
sexualizadas e objetificadas fazem parte da vida dos agressores: “pin-ups
pregadas em suas lapelas”114 (FCG, p. 32); “pedaços de tickets de anúncios
pornô em seu bolso”115 (FCG, p. 32). Entretanto, a ideia do estuprador como
um homem aficcionado à pornografia cai por terra quando, durante a leitura do
108

“if you know him you must have wanted it.” (FCG, p. 31)
“a misunderstanding.” (FCG ,p. 31)
110
“you know these things happen.” (FCG, p. 31)
111
“had you been drinkin.” (FCG, p. 31)
112
“are you sure you didn’t suggest.” (FCG, p. 31)
113
“cuz it turns out the nature of rape has changed.” (FCG, p. 34)
114
“pin-ups attached to the insides of his lapels.” (FCG, p. 31 )
115
“ticket stubs from porno flicks in his pockets.” (FCG, p. 32 )
109
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coreopoema, percebemos que esse não

é o perfil dos criminosos

mencionados. Trata-se de homens conhecidos, amigos e bem-sucedidos,
como afirma a dama de vermelho: “que cheiram gostoso” 116 (FCG, p. 32), “têm
emprego fixo / e nos levam para jantar”.117 (FCG, p. 33)
Em “estupradores latentes”, Shange denuncia a existência de uma nova
modalidade de crime – aquele conhecido por homens negros que conhecem
suas vítimas, mulheres também negras – e abre um precedente para a
discussão de como esses crimes são interpretados pela sociedade. Por
exemplo, os familiares das vítimas, seus amigos e também os policiais,
delegados e advogados envolvidos, que são informados sobre o crime,
precisam levar em consideração que o uso de roupas provocantes ou a
ingestão de bebida alcoólica não se configuram como justificativas para o
estupro.
O estupro cometido por um conhecido tem uma especificidade que o
torna ainda mais complexo, pois, como afirma a dama de azul, “um amigo é
difícil de incriminar”118 (FCG, p. 31). Portanto, para ser enfrentado, esse tipo de
crime precisa ser denunciado, conhecido, compartilhado e discutido. Por meio
de seu coreopoema, Shange luta pela integridade do corpo e pelo direito de ir e
vir das mulheres negras.
A questão da segurança pública das mulheres negras, por sua vez, é
problematizada no coreopoema “eu vivia no mundo”. Sem romantizar o mundo
como fizeram outros poetas, Shange vai contrapor a vastidão do mundo com
os seis quarteirões do bairro de Harlem. Nesse coreopoema, a dama de azul
relata: “eu vivia no mundo, depois mudei pro HARLEM & agora meu universo
tem seis quarteirões”.119 (FCG, p. 50) O discurso sugere a restrição do espaço
de vida, pois, na comparação entre o mundo e o HARLEM, o universo
restringiu-se a uma área de seis quarteirões. Um tempo antigo e idealizado é
sugerido na próxima passagem, que menciona Accra, capital de Gana, e é
contrastado com a decadência do presente: “quando eu andava pelo Pacífico
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“smell nice.” (FCG, p. 32)
“stay employed and take us out to dinner.” (FCG, p. 33)
118
“a friend is hard to press charges against.” (FCG, p. 31)
119
“i usedta live in the world then i moved to HARLEM & my universe is now six blocks.” (FCG,
p. 50)
117
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imaginava as águas antigas de accra / melodias purificando-me / alimentandome, agora meus tornozelos estão cobertos de sujeira cinza da poça d’água
abaixo do hidrante”.120 (FCG, p. 50) Em seguida, as imagens se tornam mais
dramáticas e violentas e implicam o tema do relacionamento de mulher com
vários homens, e os elementos contrapostos são as águas do oceano e as
águas estagnadas das relações violentas e superficiais: “meus oceanos eram
vida / enquanto as águas que eu tenho aqui ficam estagnadas fazendo circular
a merda dos corpos dos homens velhos & pequenas garrafas quebradas de
uísque largadas para me fazer sangrar”.121 (FCG, p. 50)
As garrafas de uísque estilhaçadas evocam o vício do alcoolismo e
também os cortes e machucados provocados pelas relações estilhaçadas e
sem afeto, que caracterizam a violência doméstica e a violência contra a
mulher. Em seguida, o eu-lírico reflete sobre a solidão do anonimato, mesmo
quando se vive em meio à multidão: “eu morava no mundo / agora moro no
harlem & meu universo tem seis quadras / um túnel com um trem / eu posso ir
a qualquer lugar / continuando a ser desconhecida”.122 (FCG, p. 50)
A dama de azul exclama desesperada, ao ser atacada sexualmente no
espaço público: “NÃO CARA VOCÊ NÃO PODE IR COMIGO/ EU NEM O
CONHEÇO / NÃO QUERO BEIJÁ-LO / VOCÊ NÃO TEM NEM DOZE ANOS /
POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR ME DEIXA EM PAZ / AMANHÃ / SIM
/ NÃO / POR FAVOR / EU NÃO POSSO USAR ISSO”.123 (FCG, p. 50) No
embate com seu agressor, a mulher afirma não poder usá-lo, o que pode
remeter ao ato sexual e ao órgão sexual do garoto de doze anos e remete
também à situação de não dever moralmente sucumbir a tais demandas. O
poema ganha novos elementos quando a dama de amarelo espera um ônibus:

120

“when i walked in the pacific i imagined waters ancient from accra/ tunis cleansin me/ feedin
me now my ankles are coated in grey filth from the puddle neath the hydrant.” ( FCG, p. 50)
121
“my oceans were life/ what waters i have here sit stagnant circlin ol men’s bodies shit &
broken lil whiskey bottles left to make me bleed.” ( FCG, p. 50)
122
“i usedta live in the world/ now i live in harlem & my universe is six blocks/ a tunnel with a
train/ i can ride anywhere/ remaining a stranger.” ( FCG, p. 50)
123
“NO MAN YA CAN’T GO WITH ME / I DON’T EVEN KNOW YOU / I DON’T WANNA KISS
YOU / YOU AINT BUT 12 YRS OLD / NO MAN / PLEASE PLEASE PLEASE LEAVE ME
ALONE / TOMORROW / YEAH/ NO/ PLEASE / I CAN’T USE IT” (FCG, p. 50)
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“perto da meia noite / rezando para que nenhum homem / pense que eu sou
bonita em uma manhã escura”.124 (FCG, p. 51)
Faz-se necessário destacar o poder de síntese da autora em
determinados versos de seus poemas. Nessa passagem, ao mostrar o medo
da moça que reza no ponto de ônibus para que nenhum homem se sinta
atraído por ela e queira atacá-la sexualmente, Shange traz ao palco a
dimensão dessa situação opressiva em que as mulheres perdem o direito de
circular pelas ruas livremente por estarem sujeitas a concepções machistas
sobre seus corpos, vistos como objetos, e a crimes de violência sexual, que
podem ocorrer no espaço público. Alertar para o perigo dessa ameaça no
espaço público ajuda a esclarecer problemas, o que pode estimular a criação
de medidas preventivas, campanhas, policiamento e reeducação sobre a
questão de gênero e raça. Denunciar o perigo a que as mulheres estão
suscetíveis também corrobora para erradicá-lo.
A dama de púrpura também espera por um ônibus: “não seria bom? / de
jeito nenhum / encontrar um homem alto baixo jovem cheio de poder / no
escuro / em meu universo de seis quadras”.125 (FCG, p. 51) Nessa passagem
irônica, a dama de púrpura comenta estar sozinha no ponto de ônibus e
imagina poder encontrar um homem negro no escuro, no Harlem. O efeito
irônico fica por conta da frase interrogativa “não seria bom?” (FCG, p. 51).
Nesses versos, o Harlem aparece como uma região não romantizada, seguindo
os ideais do Black Arts Movement, em que aquele espaço público é retratado
como hostil, sujo e ameaçador aos corpos das mulheres.
Outra cena de violência ocorre quando um homem grita com sua mulher
por causa do dinheiro que tem gastado, culpando-a e chamando-a de “puta”.
Um verso de incentivo à sobrevivência dessa mulher é ouvido em: “não se
preocupe irmã / não preste atenção a ele / vá vá vá vá vá vá irmã / faça suas
coisas / não se preocupe”.126 (FCG, p. 52) No penúltimo verso do coreopoema

124

“round midnite/ praying wont no young man/ think i’m pretty in a dark morning.” (FCG, p. 51)
“wdnt be good/ not good at all/ to meet a tall short black brown young man fulla his power/ in
the dark/ in my universe of six blocks/ .” (p. 51)
126
“never mind sister / dont pay him no mind / go go go go go go sister / do yr thing / never
mind.” (p. 52)
125
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“eu morava no mundo”, o perigo do roubo e da violência sexual é novamente
abordado:
eu costumava viver no mundo / estar realmente no mundo /
conversa boa & tranqüila / bom dia & obrigada & tenha um bom
dia / uh huh / eu não posso agora / eu não posso ser legal com
ninguém / ser legal é tão exorbitantemente caro / beleza normal
& um sorriso na rua / é apenas uma armadilha.127 (FCG, p. 5253)

Aqui, a mulher sente falta de um lugar onde haja educação, onde as
pessoas se cumprimentem e sejam cordiais umas com as outras. A ameaça a
sua integridade física impede-a de certo modo de usufruir o direito de
cumprimentar as pessoas na rua, pois a qualquer momento pode se defrontar
com um agressor que irá assediá-la. Portanto, não é unicamente o corpo das
mulheres e seu direito de ir e vir que estão ameaçados, mas também seu
direito de ter uma vida normal em público. Aqui, as restrições às quais são
submetidas devido às figurações raciais e gendradas estimulam a precaução,
os medos e as restrições de vida. No último verso de “eu morava no mundo”,
temos: “eu morava no mundo / uma mulher no mundo / eu tinha direito ao
mundo / então eu mudei-me para o harlem / para a armação / um universo /
seis quadras de crueldade / empilhadas em si mesmas / um túnel /
fechando”128 (FCG, p. 53)
A autora estabelece um diálogo com artistas do Black Arts Movement ao
evitar romantizar o Harlem, mostrando que a região era assolada pela
criminalidade e crueldade e que, para uma mulher negra que precisava
transitar no espaço público, havia perigo de agressão sexual, de roubo ou
estupro, problemas que mereciam ser erradicados.
No poema “ciclo de aborto #1”, Shange trata outro aspecto da violência
que assolava a vida das mulheres negras: o aborto clandestino e,
paralelamente, o significado da maternidade para as jovens afro-americanas.
Ao mesmo tempo, o poema mostra que a escolha pelo aborto está relacionada
127

“i usedta live in the world / really be in the world / free & sweet talkin / good mornin & thankyou & nice day / uh huh/ i cant now / i cant be nice to nobody / nice is such a rip-off / reglar
beauty & a smile in the street / us just a set up.” (FCG, p. 52-53)
128
“i usedta live in the world / a woman in the world / i hadda right to the world / then i moved to
harlem / for the set-up / a universe / six blocks of cruelty / piled up on itself / a tunnel / closing.”
(FCG, p. 53)
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ao significado da gravidez para a jovem negra, tal como sugere a passagem
abaixo:
Tire de mim todo esse sangue / ossos destruídos como cones
macios de sorvete / eu não aguentaria as pessoas / olhando
para mim / grávida / eu não aguentaria meus amigos verem
isso / morte pendente entre minhas pernas / & eu não disse
nada / nem um suspiro / ou um grito rápido / para tirar / aqueles
olhos de cima de mim / tirar aquelas varetas de aço de dentro
de mim / isso dói / isso dói em mim / & ninguém veio / porque
ninguém sabia / uma vez que eu estava grávida & com
vergonha de mim mesma.129 (FCG, p. 35-37).

O problema do aborto implica duas questões relevantes à época da
publicação de for colored girls. Em primeiro lugar, sua motivação estava
relacionada à falta de valorização da gravidez como um momento de felicidade
e alegria. Em segundo lugar, a criminalização do aborto precisava ser
discutida, já que, como mostra o coreopoema, a jovem, motivada pela
vergonha, procura um lugar onde possa realizá-lo em segredo, mas esse lugar
é também uma clínica clandestina. A saúde da mulher é, portanto, relacionada
ao significado social da gravidez e também às condições sociais disponíveis
naquela época para se efetuar sua interrupção.
No coreopoema “desculpa” Shange apresenta o discurso recorrente
entre os homens negros que não correspondem às expectativas de suas
parceiras e inventam desculpas mais ou menos violentas para atenuar a
gravidade de seu comportamento sexista, desrespeitoso e mentiroso. Shange
associa humor, ironia e tristeza à beleza das mulheres afro-americanas que
controlam o rumo de suas vidas:
“dama de azul/ aquele nego vai voltar aqui amanhã, dizendo
‘desculpa’ / dama de amarelo / olha essa, semana passada o
meu chegou dizendo, ‘eu não sei como ela conseguiu seu
número, querida, desculpe’ / dama de marrom/ não, ouça só
essa aqui, ‘ah querida, você sabe que eu estava chapado,
‘desculpe’ / dama de púrpura / ‘eu sou apenas humano, e a
inadequação é o que nos torna humanos, & se eu fosse
129

“get offa me alla this blood/ bones shattered like soft ice-cream cones/ i cdnt have people/
lookin at me/ pregnant/ i cdnt have my friends see this/ dyin danlgin tween my legs/ & i didnt say
a thing/ not a sigh/ or a fast scream/ to get/ those eyes offa me/ get them steel rods outta me/
this hurts/ this hurts me/ & nobody came/ cuz nobody knew/ once i waz pregnant & shamed of
myself.” (FCG, p. 35-37)
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perfeito a gente não teria nada pelo que lutar, então você deve
tocar em frente e me perdoar, querida, porque eu sinto muito’ /
dama de verde / ‘Cala a boca, cadela, eu já falei que eu sinto
muito’/ dama de laranja / não, e essa outra aqui, ‘eu fiz o que
eu fiz porque pensei que você podia aguentar, agora desculpe’/
dama de vermelho / ‘agora eu sei que você sabe que eu te
amo, mas eu nunca vou amar você como você quer que eu te
ame, sinto muito’/ dama de azul / uma coisa de que eu não
preciso é de nenhuma outra desculpa/ eu peguei a desculpa
me cumprimentando na minha porta da frente / você pode ficar
com a sua / eu não sei o que fazer com elas / elas não abrem
portas/ ou trazem o sol de volta/ elas não me fazem feliz / ou
vão pegar o jornal da manhã/ ninguém parou de usar minhas
lágrimas para lavar carros / por causa de uma desculpa / eu
estou simplesmente cansada / de colecionar / ‘eu não sabia /
que eu era tão importante para você’ / eu vou ter de jogar
algumas fora / eu não consigo chegar até as roupas do meu
armário / por causa de todas as desculpas / eu vou colocar um
aviso na minha porta/ deixar uma mensagem no telefone / ’se
você ligou / para dizer que sente muito / ligue para outra / eu
não as quero mais / eu deixei as desculpas / não tive a
intenção de / & como eu poderia saber disso / darem uma volta
em uma rua escura e nebulosa no brooklin / eu vou fazer
exatamente o que eu quero / & não vou pedir desculpas por
nada disso / deixe a desculpa amaciar sua alma / eu vou
amaciar a minha / você era sempre inconsistente / fazendo
algo & depois se desculpando / maltratando meu coração até a
morte / falando sobre a sua desculpa / bem / eu não vou
telefonar / não vou ser legal / eu vou elevar minha voz / & gritar
& berrar / & quebrar coisas & acelerar o motor / & dizer todos
os seus segredos sobre você na sua cara / & eu vou listar em
detalhe cada um dos meus maravilhosos amantes / & seus
jeitos / vou tocar oliver lake alto / & não vou sentir muito por
nada disso / eu te amei porque quis / eu me abri porque quis /
ainda anseio por me abrir & ter conversa íntima / & eu não sinto
muito nem por você sentir muito / você pode carregar toda a
culpa & sujeira que você quiser / só não dê para mim / eu não
aguento outra desculpa / da próxima vez / você deveria admitir
/ que você é mesquinho / baixo / & não é de confiança / ao
invés de pedir desculpa o tempo todo / curta ser você
mesmo”.130 (FCG, p. 66-68)
130

No original: “lady in blue / that niggah will be back tomorrow, sayin ‘i’m sorry’/ lady in yellow /
get this, last week my ol man came in sayin, ‘i don’t know how she got yr number baby, ‘i’m
sorry’ / lady in brown / no this one is it, ‘o baby, ya know i was high, i’m sorry’ / lady in purple /
i’m only human, and inadequacy is what makes us human, & if we was perfect we wdnt have
nothing to strive for, so you might as well as go on and forgive me pretty baby, cause i’m sorry’ /
lady in green / ‘Shut up bitch, i told you i waz sorry’ / lady in orange / no this one is it, ‘i do ya
like i do ya cause i thot ya coud take it, now i’m sorry’ / lady in red / ‘now I know that ya know i
love ya, but i aint ever gonna love ya like ya want me to love ya, i’m sorry’ / lady in blue / one
thing i don’t need / is any more apologies / i got sorry greetin me at my front door / you can keep
yrs / i don’t know what to do wit em / they dont open doors / or bring the sun back / they dont
make me happy / or get a morning paper / didnt nobody stop usin my tears to wash cars / cuz a
sorry / i am simply tired / of collectin / ‘i didnt know / i was so important to you’ / i’m gonna have
to throw some away / i cant get to the clothes of my closet / for alla the sorries / i’m gonna tack a
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Na frase final do coreopoema, a dama de azul convoca não só as
mulheres mas também os homens negros a refletirem sobre sua atuação no
mundo e as consequências de suas ações na vida das mulheres.
O

coreopoema

explora

especialmente

a

violência

psicológica.

Diferentemente de “ciclo de aborto # 1” ou “estupradores latentes”, poemas que
evidentemente enfocam situações de danos diretos ao corpo das mulheres, em
“desculpa” a indignação e a reflexão partem das mentiras, traições e desculpas
apresentadas pelos homens negros, indicando a falta de cumplicidade entre os
parceiros. A violência psicológica nesse coreopoema é refletida na reprodução
de desculpas que viram clichês, de tão conhecidas e repetidas, mas que se
tornaram insustentáveis ou inadmissíveis. A raiva, a indignação e a recusa em
aceitar mentiras e relações superficiais, junto à preservação do ego, são
estratégias apresentadas para evitar esse tipo de violência.
Em um nível mais profundo, Shange convoca seus ouvintes e leitores a
refletirem sobre a importância de relações honestas e de reagir quando estas
revelarem mentiras, traições e desculpas. A autora também convoca os
homens negros à ação: desculpas não são suficientes, pois isso não contribui
para consolidar uma relação de respeito. As desculpas “não abrem portas”
(FCG, p. 66), “nem trazem o sol de volta”, “elas não me fazem feliz / nem vão
pegar o jornal da manhã” (FCG, p. 66). A postura da protagonista em relação a
essas desculpas parece ser ignorá-las: “eu deixei as desculpas / não tive a
intenção de / & como eu poderia saber disso / darem uma volta em uma rua
escura & nebulosa no brooklin”.131 (FCG, p. 67). Mas, por um efeito de ironia,

sign to my door / have a message by the phone / ‘if you called / to say yr sorry / call somebody /
else / i dont use em anymore’ / i let sorry / didnt meanta / & how cd i know abt that / take a walk
down a dark & musty street in brooklin / i’m gonna do exactly what i want to / & i wont be sorry
for none of it / letta sorry soothe yr soul / i’m gonna sothe mine / you were always inconsistent /
doin something & then bein sorry / beatin my heart to death / talkin bout you sorry / well / i will
not call / i’m goin to be nice / i will raisemy voice / & scream & holler / & break things & race the
engine / & tell all yr secrets bout yrself to yr face / & i will list in detail everyone of my wonderful
lovers / & their ways / i will play oliver lake/ loud / & i wont be sorry for none of it / i loved you on
purpose / i was open on purpose / i still crave vulnerability & close talk / & i’m not even sorry
bout you bein sorry / you can carry all the guilt & grime ya wanna / just dont give it to me / i cant
use another sorry / next time / you should admit / you’re mean / low-down / trifling / & no count
straight out/ steada bein sorry alla the time / enjoy bein yrself”. (FCG, p. 66-68)
131
“i let sorry / i didnt meanta & how could i know about that / take a walk down a dark & musty
street in brooklin.” (FCG, p. 67)
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essas desculpas saem de casa, sendo, portanto, descartadas pela dama de
azul. Ao sugerir que as desculpas são tantas e tão reais que vão criando vida
própria, ela exagera na imagem de possíveis seres com vida, mostrando que
as desculpas costumam ser tão repetidas que ganham força e movimento, vida
própria, e, assim, a autora também afirma que em qualquer circunstância elas
são inaceitáveis e perigosas por se multiplicarem nas falas e atitudes do
parceiro desonesto.
No coreopoema “um”, a mulher negra vai se comportar como se o sexo
fosse uma aventura descartável e dispensar os homens que recebe em seu
quarto. Usando “borboletas cor de laranja”132 (FCG, p. 45) e rosas atrás da
orelha, essa negra sensual caminha pelas ruas de Los Angeles e chama a
atenção de desconhecidos. Com eles, ela mantém relações sexuais, mas no
dia seguinte os dispensa, pois prefere as ligações sem compromisso, tal como
foi incorporado pelos homens. Apesar dessa inversão não trazer felicidade, ela
é interessante como ponto de reflexão sobre as relações entre homens e
mulheres, pois demonstra que adotar comportamentos que objetificam o corpo
do outro não leva necessariamente a um estado de satisfação nem da parte de
um homem nem da parte de uma mulher. No final do coreopoema, depois de
mais uma entrega vazia em que afeto e ligação amorosa estão ausentes, o eulírico termina sua aventura em solidão.
As relações da protagonista com os homens não são de natureza
duradoura, não criam vínculo emocional; ao contrário, mas constituem “uma
ferida para cada homem / arrogante demais para querê-la”133 (FCG, p. 46) e
“calculistas / pretendentes cheios de tato” (p. 47). O caráter dos homens com
quem a personagem se envolve é duvidoso e sua companhia implica desejo
sexual, estratégia e tato, e não desejo sexual, amor e envolvimento afetivo. A
mulher está jogando e apostando sua afetividade e saúde, sem garantia de ser
bem-sucedida, pois corre o risco de contrair doenças e ser enganada por esses
homens calculistas.
Um chamado ao tema da coletividade pode ser destacado ainda nesse
coreopoema, pois a personagem é descrita da seguinte forma: “ela era a ira /
132
133

“orange butterflies”. (FCG, p. 45).
No original: “a wound to every man/ arrogant enough to want her”. (FCG, p. 46)
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das mulheres em janelas / dedilhando persianas / velhas cortinas de renda /
camuflando o desespero & / as estrias / então ela reluzia honestamente”.134
(FCG, p. 46) Assim, podemos relacioná-la com outras mulheres que sofrem em
silêncio no âmbito doméstico, sujeitas a diversos tipos de violência.
O fato de a personagem querer ser não apenas uma memória, mas
“uma ferida para cada homem”135 (FCG, p. 46), nos faz pensar que talvez as
verdadeiras feridas sejam as relações fugazes e sem comprometimento ou
carinho, sem muito a acrescentar além do prazer sexual imediato. Quem está
se prejudicando, em um plano de revanche, é a protagonista, ao menos
internamente, ao construir relações esvaziadas. Antes do amanhecer, no
entanto, ela se levanta, desvencilhando-se das pernas e braços do homem que
dorme em sua cama e prepara um banho com óleo e cristais:
deitando-se na água / ela tornou-se ela mesma / comum /
mulher morena de tranças / com pernas grandes & lábios
cheios / normal / seriamente pretendendo terminar / seu
trabalho noturno / ela andou rápido até seu convidado / sentouse de pernas abertas em seu travesseiro & começou / “você vai
ter que ir agora / eu tenho muito trabalho para fazer / & eu não
dou conta com um homem por perto / aqui estão suas calças /
tem café no fogão/ foi muito legal / mas eu não posso te ver de
novo / você conseguiu o que você veio buscar / não
conseguiu?”136 (FCG, p. 48)

Por meio do banho, a mulher se recompõe e volta a ser quem é, uma
mulher negra de tranças, pernas grandes e lábios cheios. Sua próxima decisão
é dispensar a companhia do parceiro eventual, explicando-lhe que realmente
tratava-se de um encontro que tinha o sexo como fim e, com o sexo terminado,
não havia mais nada a fazer, além de tomar um café e dizer adeus.
Essa postura é profundamente provocativa, tendo em vista as inúmeras
histórias de mulheres que se sentem emocionalmente ligadas a homens que
conheceram casualmente, mas, depois de uma noite intensa de sexo, eles
134

“she waz the wrath/ of women in windows/ fingerin shades/ ol lace curtains/ camoflagin
despair &/ stretch marks/ so she glittered honestly.” (FCG, p. 46)
135
“a wound to every man.” (FCG, p. 46)st
136
“layin in water / she became herself / ordinary / brown braided woman / with big legs & full
lips / reglar / seriously intendin to finish her / night’s work / she quickly walked to her guest /
straddled on her pillows & began / ‘you’ll have to go now / i’ve a lot of work to do / & i cant with a
man around / here are yr pants / there’s coffee on the stove / its been very nice / but i cant see
you again / you got what you came for / didnt you.” (FCG p. 48)
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desaparecem. Se, por um lado, existe o livre arbítrio de cada um dos
envolvidos de rejeitar o outro, por outro há maneiras mais ou menos delicadas
de mostrar a falta de interesse amoroso e sexual posteriormente ao ato
consumado. Além disso, o fato de vivermos em uma sociedade que construiu
estereótipos para os sexos, que em geral atribuem qualidades de liderança e
poder aos homens e qualidades de servidão e cuidado dos outros às mulheres,
e estruturam as relações sociais por meio de desigualdades, a relação sexual
descompromissada em um meio tradicionalmente machista e sexista é
potencialmente mais perigosa para as mulheres, inclusive para as negras.
No coreopoema “um”, o título evoca unidade, integridade, inteireza e
comunhão a dois. Em contraposição, a mulher do coreopoema está sempre
acompanhada, nunca está solitária, mas jamais se sente inteira, plena e em
paz. Ao multiplicar os encontros amorosos desligados de uma conexão afetiva
mais concreta, a protagonista termina sofrendo sozinha com o efeito de
encontros e despedidas, relações possivelmente vazias e circunscritas
exclusivamente ao prazer sexual.
Ao final do coreopoema, a protagonista se recupera, escreve em seu
diário e chora até dormir. Em seu plano de vingança, tratando homens
conhecidos em encontros de uma noite como simples objetos e deflagrando,
em uma atitude radical e honesta, que esses homens estão ali simplesmente
para usufruir de seu corpo e que ela possui o mesmo objetivo, a mulher do
coreopoema mostra um possível desequilíbrio emocional (ao preferir relações
esvaziadas), bem como uma grande coragem, ao expor a verdade sobre o
caráter vazio do encontro para os parceiros.

ela podia ter sido golpeada em cima da cabeça / ou
verbalmente desafiada / mas ela nunca foi / & os que caíam
pelo / brilho de quadris pintados com / florações cor de laranja
& pulsos perfumados de magnólia / não quiseram mais / do que
deitar entre suas coxas cintilantes / & tinham planejado ir
embora antes do amanhecer / & ela tinha sido tão divina /
devastadoramente bizarro o modo / como a boca dela servia
redonda / & agora ela de pé uma/ jovem negra simples / cheia
da mesma malícia / lívida indiferença/ que uma irmã / cansada
de apoiar um futuro músico de sopros / ou esperando na janela
/ & eles sabiam / & iam embora com pressa / ela juntava suas
lantejoulas & / jóias da banheira / & ria alegremente ou
vingativa / ela guardava suas rosas de seda ao lado de sua
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cama / & quando ela terminou de escrever / a descrição de sua
proeza em um diário / bordado com lírios & pedras da lua / ela
colocou a rosa atrás da orelha / & chorou até dormir.137 (FCG,
p. 48-49).

Ao final do poema verifica-se que, ao deflagrar o objetivo da relação
sexual descomprometida e seu interesse em fazer outras coisas, a protagonista
não chega a ser agredida pelos homens. O coreopoema reafirma que eles
mesmos haviam planejado deixá-la logo cedo, pois, como em um conto de
fadas, após a meia-noite o encanto se acaba e a mulher sedutora transformase novamente em mulher comum. Os homens não permanecem, visto que
desejam evitar o estreitamento de laços, os vínculos e os compromissos.
Comprovam, assim, seu interesse apenas no prazer sexual imediato. A
protagonista, por sua vez, despida de suas flores, enfeites e lantejoulas,
retorna a si não só por meio do banho, mas também mediante a narrativa em
seu diário sobre suas proezas. Essa cena evoca um lado mais adolescente
dessa mulher, que foi escondido sob as roupas e enfeites sensuais e por meio
de seu comportamento sexualmente ávido. A adolescência reaparece quando
ela escreve em seu diário e também quando chora antes de dormir, revelando
seus sentimentos de tristeza e abandono e sua fragilidade diante desses
encontros sem afeto.
Por outro lado, o texto sugere que a escrita, presentificada no diário da
personagem, pode funcionar como meio de expressão, mediante o qual a
mulher é capaz de elaborar episódios, refletir sobre eles, expor dúvidas, ideias
e sentimentos, o que conduz ao crescimento pessoal e à autoconsciência
empoderadora.
Mostrando situações devastadoras para as mulheres negras, Shange
não condena o sexo ou a relação sexual desprovida do objetivo de um
137

“she cda been slapped upside the head / or verbally challenged / but she never waz / & the
ones who fell prey to the / dazzle of hips painted with / orange blossoms & magnolia scented
wrists / had wanted no more / than to lay between her sparklin thighs / & had planned on leavin
before dawn / & she had been so divine / devastatingly bizarre the way / her mouth fit round / &
now she stood a / reglar colored girl / fulla the same malice / livid indifferece / as a sistah / worn
from supportin a wd be hornplayer / or waitin by the window / & they knew / & left in a hurry /
she wd gather her tinsel & / jewels from the tub / & laugh gayly or vengeful / she stored her silk
roses by her bed / & when she finished writin / the account of her exploit in a diary / embroided
with lilies & moonstones / she placed the rose behind her ear / & cried herself to sleep.” (FCG,
p. 48-49)
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relacionamento afetivo, mas, sim, alerta seus leitores e leitoras para situações
que possam caracterizar uma falsa emancipação em que uma mulher negra
parece livre para escolher suas relações sexuais, mas corre o risco de firmar
encontros com homens maquinadores, terminar sozinha, com um sentimento
que pode misturar alegria, vingança, mas também promover seu isolamento.
Na série intitulada “sem mais poemas de amor”, Shange aborda a vida
das jovens negras partindo da linguagem do diário, dos cadernos e anotações
pessoais que expressam seus desejos íntimos. Utilizando-se da duplicidade de
sentido característica da tradição literária afro-americana, a autora mistura
conteúdos de desilusão afetiva com a expectativa de consumar e construir uma
relação amorosa sincera e duradoura.
O tom de todos os coreopoemas da série “sem mais poemas de amor” é
de confissão e desabafo, e também de autoafirmação e reação, propiciados
pelo ato da escrita. Em “sem mais poemas de amor #1”, a autora repete os
estereótipos que recaem sobre as mulheres negras, tais como “puta” e “nega”,
que evocam uma sexualidade selvagem, a exploração sexual e o preconceito
racial. O conteúdo do coreopoema é de reação e sobrevivência frente a um
relacionamento desigual, uma reação fortalecida pelo ato da escrita, que
empodera a dama de laranja, autora de seu próprio destino.
“dama de laranja / desde que eu percebi que alguém chamou
uma jovem negra de mulher maléfica uma puta ou uma égua
eu tenho tentado não ser isso & deixar a amargura na xícara de
outra pessoa / vir a alguém para que me amasse sem profundo
& nojento cheiro escaldado de mentira ou ser deixada gritando
em uma rua cheia de loucos / sussurrando prostituta cadela
nega / saiam daqui com tudo isso / eu não fui nada disso pra
vocês / eu trouxe a vocês a alegria que eu encontrei & eu
encontrei alegria.”138 (FCG, p. 56).

Ao investigarmos as repetidas vezes em que Shange, ao longo de for
colored girls, não só enfoca as experiências das mulheres negras nos Estados
Unidos, mas reconstrói conflitos que implicam questões de gênero e raça,

138

No original: “lady in orange / ever since i realized there waz someone callt / a colored girls an
evil woman a bitch or a nag / i been tryin not to be that & leave bitterness / in somebody elses’s
cup / come to somebody to love me / without deep nasty smelin scald from lye or bein / left
screamin in a street fulla lunatica / whisperin / slut bith niggah / get outta here wit alla that / i
didnt have any of that for you / i brought you what joy / i found & i found joy”. (FCG, p. 56)
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verificamos que a autora busca rasurar certas tendências, apontadas por
Bordieu (1998), que levam as mulheres negras a adotarem o ponto de vista dos
homens negros sexistas, menosprezando o próprio valor, vitimizando-se,
tentando o suicídio ou adotando outros tipos de comportamento destrutivos.
Quando Shange escolhe seus temas (além da luta negra, o feminismo negro),
suas atrizes e seu público feminino, seleciona um espaço de alteração radical
de pressupostos que desqualificam essas mulheres, ao retratar seus
sofrimentos, desequilíbrios, faltas e também as formas por elas encontradas de
superação, cura e empoderamento.
Em “sem mais poemas de amor #2”, uma voz feminina assim se
expressa: “deixe-me amá-lo apenas como eu sou / uma jovem negra / eu estou
finalmente sendo / real / não mais simétrica & impermeável à dor” (FCG, p. 58).
O amor e o relacionamento amoroso entre homens negros e mulheres negras é
abordado em for colored girls em sua face cruel, por implicar mentiras,
estupros, violência doméstica e traições, mas em nenhum momento a autora
se posiciona contra o próprio relacionamento amoroso, que continua sendo
buscado pelas personagens. No referido verso, a jovem clama ao parceiro que
a deixe amá-lo, mas descreve a si mesma como uma jovem negra que quer ser
amada como tal, com o respeito, a amizade e o amor que essas mulheres
merecem. Ao lado da reivindicação de ter uma chance para demonstrar e
realizar o amor que ela guarda consigo, a jovem negra afirma sua identidade
racial, que deve estar implicada nesse amor. Ela também se define como “não
mais simétrica” e “impermeável à dor” (FCG, p. 58). Nessas definições, a
assimetria evoca movimento e formas inusitadas, enquanto a impermeabilidade
à dor evoca o empoderamento, o fortalecimento interno e coletivo das mulheres
negras. A assimetria sugere ainda a multiplicidade das identidades negras, que
não podem ser enquadradas e organizadas em padrões fixos prédeterminados, tais como as formas simétricas.
As jovens negras relatam suas histórias pessoais em for colored girls e,
nessa jornada teatral e poética, as muitas cores de episódios tristes e alegres
são retratadas, assim como as múltiplas maneiras de ser e de viver das
mulheres negras. Dessa forma, a assimetria remete também a uma postura de
imprevisibilidade e resistência contra estereótipos e contra o racismo e a
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violência, afirmando a heterogeneidade como valor constitutivo de suas
identidades.
O fato de o eu-lírico também definir-se como “impermeável à dor” (FCG,
p. 58) evoca as inúmeras formas de violência enfrentadas pelas mulheres: a
violência física, simbólica e psicológica. Ao definir-se não só como resistente,
mas também como inatingível pela dor, o eu-lírico evoca a ideia de cura de
traumas passados, de superação e empoderamento, até o ponto de se tornar
impermeável à dor, de não poder mais ser atingido por ela, por já estar
fortalecido e precavido.
Em “sem mais poemas de amor #3”, percebe-se o fluxo de consciência
da dama de azul, que reflete sobre uma variedade de assuntos:

lidamos com emoção demais / então por que nós não vamos
em frente & ficamos brancas então / & fazemos tudo seco &
abstrato sem ritmo & sem / afetação apenas por puro prazer
sensual / sim vamos continuar / & ser brancas / estamos bem
no meio disso / inútil / resistir / resistir dentro de nós mesmas /
vamos pensar como / escapar dos sentimentos / vamos
abstrair de nós algumas famílias / & talvez essa noite / eu
encontre um modo de me fazer / gozar sem você / sem dedos
ou outros objetos só pensamento / o que não é evolução
espiritual porque é vazio & divino / é cheio é maduro & fértil /
pensar não vai me dar nenhum pouco de / boa noite / eu
preciso ser amada / & eu não tenho a audácia / de dizer / onde
você está / & não sei para quem dizer.139 (FCG, p. 58-59)

O poema se inicia criticando o mito de que as mulheres negras lidam
demais com a emoção, em oposição aos homens, que teriam à disposição o
terreno racional (e também a arena pública, em oposição ao espaço privado e
doméstico reservado às mulheres). Uma das críticas da teoria feminista incide
sobre a polarização entre homens e mulheres, na qual aos primeiros ficam
reservados o dinamismo, o intelecto e as relações profissionais, enquanto as
segundas são circunscritas ao domínio da passividade, às emoções e
139

“lady in blue / we deal wit emotion too much / so why dont we go ahead & be white then / &
make everythin dry & abstract wit no rhythm & no / reelin for sheer sensual pleasure / yes let’s
go on / & be white / we’re right in the middle of it / no use / holdin out / holdin into ourselves /
lets think our / way outta feelin / lets abstract ourselves some families / & maybe maybe tonite /
I’ll find a way to make myself / come without you / no fingers or other objects just thot / which
isnt spiritual evolution cuz its empty & godliness / is plenty is ripe & fertile/ thinkin wont do be a
bit of / good nite / i need to be loved / & haven’t the audacity / to say / where are you / & don’t
know who to say it (FCG, p.58-59)
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sentimentos, bem como às relações de cuidado. Ser branco é fazer tudo sem
ritmo, de forma seca e abstrata; já as mulheres negras, ao contrário, conhecem
ritmo, frescor e suas ações são concretas, legítimas e ancoradas em suas
vivências e tradições.
Paralela à busca de fortalecimento da identidade negra, Shange aborda
os temas da solidão das mulheres e da busca por um parceiro amoroso. No
último coreopoema da série, “no more love poems #4”, a dama de amarelo
reconhece sua responsabilidade pessoal dentro de seus relacionamentos
amorosos e também sua dependência em relação ao amor de um outro, em
detrimento do fortalecimento da autoestima e do amor-próprio.
“Sem mais poemas de amor #4” é um coreopoema emblemático do
feminismo negro de Ntozake Shange. Neste, a dama de amarelo confessa ter
sido tão burra que era capaz de se deixar machucar, convocando as mulheres
a pensar em sua própria autonomia, em seu poder de reação e decisão. Se,
por insensatez, a dama de amarelo permitiu que alguém a machucasse, em
seguida ela reconhece a própria dependência que tem do amor de outro ser:
“se eu ainda estou viva & é isso que eu estava discutindo / como eu ainda
estou viva & minha dependência de outros seres vivos por amor”. 140 (FCG, p.
59)
Ao narrar sua sobrevivência, a dama de amarelo descreve sua
bagagem, dizendo que a dança era tudo o que tinha, aquilo que lhe fornecia a
ligação consigo mesma, sua comunidade, seus ancestrais, mas que não foi
suficiente para que seu amor fosse correspondido. Já a frase “mas estar viva &
ser mulher & ser negra é um dilema / metafísico que eu ainda não venci” (FCG,
p. 59) expressa com clareza a interseccionalidade entre raça e gênero.
As mulheres negras são vítimas de uma dupla opressão por se
confrontarem com uma sociedade que tradicionalmente separou os homens
como superiores e ativos das mulheres como inferiores e passivas, ao mesmo
tempo em que separou os homens brancos como superiores e racionais e os
homens negros como inferiores e bestiais. Além disso, como já se mencionou
anteriormente, desde o século XIX a sexualidade das mulheres brancas foi
140

“if i’m still alive & that’s what i waz discussin/ how i am still alive & my dependency on other
livin beins for love’ (FCG, p. 59).
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relacionada à pureza e À virgindade, enquanto a sexualidade das negras foi
atrelada à selvageria e à lascívia. Assim, as mulheres negras não sofrem
apenas um tipo de discriminação, racial ou de gênero, mas estão em uma
condição em que essas duas discriminações atuam juntas. Por isso, Shange
traz essa discussão do feminismo negro para o palco com a frase: “mas estar
viva & ser uma mulher & ser negra é um dilema / metafísico / que eu ainda não
venci”141 (FCG, p. 59).
Com a frase “meu espírito é antigo demais para compreender a
separação de / alma & gênero / meu amor é delicado demais para ser jogado
na minha cara” (FCG, p. 59), Shange reafirma o discurso feminista e denuncia
mais uma vez a discriminação de gênero que atinge as mulheres negras. A
autora sugere a união entre a delicadeza da alma da jovem negra e sua
condição social gendrada que a categoriza como “mulher”. Em um discurso
alternativo, a alma e o gênero são aproximados, estimulando a sensibilidade do
leitor, ao sugerir que a mulher negra não seja vista apenas a partir de sua
condição gendrada de mulher, mas como um ser humano que possui vida
interior, sensível aos acontecimentos que vivencia. A dama de amarelo, ao
afirmar “meu espírito é antigo demais para compreender a separação de alma
e gênero”

142

(FCG, p. 59), remonta ao tempo em que essa divisão não existia

e reafirma seu caráter de construção social, historicamente determinada.
Por sua vez, o título do coreopoema “positivo” contém um jogo
polissêmico. De início, a palavra evoca elementos positivos; no entanto, uma
vez que o coreopoema aborda o tema da transmissão do vírus HIV, o termo
refere-se ao resultado do teste. De fato, “positivo” aborda as diversas formas
de violência enfrentadas pela mulher, especialmente a traição, a violência
doméstica e a transmissão do HIV. Também alerta para a necessidade da
proteção (motivada pelo amor-próprio) em relação a doenças sexualmente
transmissíveis como algo imprescindível.

141

“but bein alive & bein a woman & bein colored is a metaphisical/ dilema/ i havent conquered
yet” (FCG, p. 59)
142
“my spirit is too ancient to understand the separation between soul & gender/ my love is too
delicate to have thrown backon my face.” (FCG, p. 59)
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faz tantos anos & / ali / estava ele no concerto & ele tinha a
mesma aparência de sempre / & então ele olhou para mim / do
mesmo jeito que ele sempre olhava / & então seu braço estava
em volta de mim / & nós andamos na mesma direção / que nós
sempre andamos/ & eu caí em seus braços / & nós caímos na
cama.143 (FCG, p. 69)

Ignorando a vida sexual pregressa desse homem, ela confessa que
nunca pensou que poderia ter sido traída: “nunca me ocorreu que houvesse
outra pessoa / embora tantos anos tivessem passado / & então nós estávamos
juntos de novo / & vivemos juntos de novo & amamos um ao outro de novo &
eu esqueci / todos os anos separados”144 (FCG, p. 69-70). Seu mundo desaba
quando a amiga Carol conta que viu seu parceiro com outro homem em frente
a um bar gay: “eu não sei por que você está tão feliz, eu vi dj & tito saindo
juntos / na frente daquele bar na lexington parecendo mais que amigos”

145

(FCG, p. 71).
“Positivo” chama a atenção dos leitores para o tema da união entre as
mulheres, pois é somente por meio da conversa com a amiga que a mulher
compreende que seu parceiro não lhe é fiel e que ela deve fazer o teste de
HIV. Reforçando a importância da amizade entre as mulheres, vemos que
Carol e a amiga vão fazer o teste juntas. Mais tarde, a mulher janta com seu
parceiro sem tocar no assunto e sem levantar nenhuma suspeita. O telefone
toca e, então, ela é comunicada de que seu resultado é positivo. Além de
pensar em desmaiar, a mulher imagina que não pode ter AIDS, porque não se
droga, e em seguida pergunta se vai morrer. A dama de vermelho responde:
“oh não você não vai morrer / você vai viver uma vida plena & vigorosa, você
apenas precisa manter seus remédios” (FCG, p. 75). Quando a jovem volta
para casa, informa o parceiro sobre o resultado do exame. A reação de dj é
negar que tenha o vírus ou que seja homossexual, negar a confiabilidade do

143

“it’s been so many years & / there/ he was at the concert & he looked the same way he’d
always looked / & then he looked at me / the same way he’d always looked / & then his arm was
around me / & we walked the same way / we’s always walk / & i fell into his arms / & we fell into
the bed.” (FCG, p. 69)
144
“it never occurred to me that there’d been someone else/ even though it’d been years/ & then
we were together again/ & we lived together again & we loved each other again & i forgot/ all
the years apart.” (FCG, p. 69-70)
145
“i dont know why you’re so happy, i saw dj & tito hanging out together / in front of that bar
over on lexington looking more than friendly.” (FCG, p. 71)
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exame e acusar a parceira de o ter possivelmente contaminado, além de se
recusar a ir ao hospital fazer o teste:
o que você quer dizer com seu teste deu positivo para aids / eu
não tenho nenhuma droga de aids / o que você está me
dizendo / que eu sou uma bicha de merda / eu não te passei
nenhuma aids / do que você está falando / com quem você
anda transando / é isso o que eu quero saber / você passou
isso para mim?146 (FCG, p. 76)

Logo a seguir a mulher diz que os olhos de dj se transformaram em
“fendas de marrom derretido”147 (FCG, p.77), evocando a fúria de um vulcão
em erupção. Ao vê-lo agarrar um objeto perigoso, a mulher desmaia. Quando
desperta, conta: “& eu caí no chão / não sei o que aconteceu / estava
desacordada & quando comecei a acordar esfreguei o sangue de meus olhos &
senti cheiro de curry de frango queimando / levantei perto do fogão & apaguei o
fogo”148 (FCG, p. 77-78). Nesse momento, a mulher negra não vê mais dj, nem
suas roupas, nem seus livros, não há mais sinais de sua presença na casa. A
dama de púrpura declama “eu estava positiva” 149 (FCG, p. 78) e a dama de
amarelo completa “e nem um pouco positiva” 150 (FCG, p. 78), realçando a
ironia presente no título do poema.
O poema, afirma que não importa apenas sentir um amor verdadeiro por
um homem: é preciso se proteger contra doenças como a AIDS, já que o amor
não deixará as mulheres imunes à transmissão de doenças. De uma forma
muito dura e dramática, Shange expõe o papel crucial de Carol, que alerta a
amiga sobre a traição e a necessidade do teste, e também expõe as reações
sexistas e violentas de dj. Dj não busca assumir a culpa ou ajudar sua parceira
em nenhum momento, e ainda a agride antes de deixá-la. O corpo das

146

“whadda ya mean you tested positive for aids / i don’t have no goodamn aids /what are you
sayin to me / that i am a fuckin faggot / i didn’t give you no godamn aids / what you talkin bout /
who have you been sleepin with / that’s what i want to know / did you give it to me?” (FCG, p.
79)
147
“slits of molten brown.” (FCG, p.79)
148
“& i fell out on the floor/ i don’t know what happened / i was out & when i started to wake up i
rubbed the blood streaming from my eyes & i smelled burning chicken curry / i pulled myself up
by the stove & i turned the curry off.” (FCG, p. 77-78)
149
“i waz positive.” (FCG, p. 78)
150
“& not positive at all” (FCG, p. 78)
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mulheres negras aparece aqui ligado à questão da AIDS, que é também uma
das preocupações da agenda feminista.
O alerta inserido no coreopoema diz respeito à necessidade de
autoproteção e de não negligenciar a saúde de seu próprio corpo durante um
relacionamento. Apesar das visões do senso comum sobre a transmissão do
vírus, o grupo de risco implica qualquer pessoa que fizer sexo sem preservativo
e não exclusivamente os homossexuais, como pensa dj, ou os drogados, como
pensa a mulher.
O penúltimo coreopoema de for colored girls intitula-se “uma noite com
beau willie brown” e constitui um dos episódios mais dramáticos da peça,
devido ao conteúdo da violência que descreve. O poema se conclui com o
homicídio de duas vítimas inocentes. Uma de suas frases emblemáticas é “não
havia ar” (FCG, p. 78). A falta de ar evoca a situação claustrofóbica da
personagem principal, Chrystal, que sofre diversos episódios de violência
doméstica por parte de seu parceiro Beau Willie Brown. O poema descreve as
repetidas agressões físicas sofridas pela personagem, o que é significativo,
uma vez que retrata a violência doméstica como um crime que pode ser
cometido inúmeras vezes, podendo inclusive culminar com morte. Esse fato
reforça a necessidade de denúncia e de uma reação o mais imediata possível
contra esse tipo de violência.
Beau Willie Brown é um ex-veterano de guerra, drogado e violento, que
planeja se casar com a mulher com quem tem um relacionamento. A condição
de veterano de guerra não exime Beau Willie de seus atos, nem o uso de
drogas. No entanto, não se pode dizer que estamos diante de um vilão, mas,
sim, de um homem negro desequilibrado e violento, que se apoia em
concepções machistas e é capaz de espancar sua companheira. Trata-se de
um homem traumatizado pela guerra, que não conseguiu inserir-se na
sociedade, nem construir um relacionamento de confiança com sua parceira. A
notícia da gravidez de Chrystal foi rebatida com uma agressão física e a
exigência do casamento funciona como mola propulsora da chantagem e do
assassinato.
A dama de laranja conta que Beau, após retornar da guerra, tentou
adquirir alguns benefícios de veteranos. Depois de fracassar nos estudos e
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acusar os professores de segurá-lo na escola, Beau Willie arruma um táxi sem
licença e começa a trabalhar, mas seu táxi muitas vezes quebrava e os policias
sempre o incomodavam, além de o trabalho não ser muito rentável. Essas
condições não justificam as atitudes de Beau Willie Brown, mas mostram as
dificuldades que enfrentou, ao voltar da guerra, para integrar-se socialmente. A
segunda gravidez de Chrystal, ao ser anunciada, é seguida de agressões mais
violentas do que a primeira, quando Beau Willie conta para a vizinhança não
acreditar em sua paternidade. Chrystal foi brutalmente agredida e ainda possui
uma cicatriz em seu peito do dia em que contou estar grávida. As desilusões se
abatem sobre ela. Alguém lhe conta que o parceiro estava gastando dinheiro
com uma atendente em um café.
Beau Willie é visto embrulhado na rua “parecendo São João Batista”151
(FCG, p. 81) ou um “bebê imenso”152 (FCG, p. 81), evocando uma figura
santificada e um ser indefeso e dependente. Enquanto consome craque, pensa
em fazer Chrystal mudar de opinião e revogar uma ordem judicial, dizendo que
ele não poderia ter acesso a seus filhos. Na visão de Beau, Chrystal falava em
casamento desde os catorze anos de idade, e aos vinte e dois queria
“descartá-lo porque ele disse que iria casar com ela”153 (FCG, p. 81). Sem
considerar tudo o que fez à sua parceira, Beau Willie desobedece à ordem
judicial e volta ao apartamento. Ao fazê-lo, Beau Willie desrespeita também o
bem-estar de Chrystal e dos filhos, assombrados com seus ataques de fúria.
Argumentando a favor do casamento, Beau Willie não só espanca a
mulher, mas usa uma cadeira onde estava sentado seu filho Kwame, e bate em
Chrystal, fazendo com que esta fique à beira da morte. Em seu ataque mais
violento, no entanto, Beau Willie comete um duplo homicídio. Retorna ao
apartamento para pedir Chrystal em casamento mais uma vez e, apesar dos
pedidos para que vá embora, ele não deixa o local. Chrystal reage dizendo
“não toque nos meus filhos / filho da puta / ou eu te mato” (FCG, p. 83)154 e “o
que você vai dar / uma mandíbula quebrada / saia daqui negro” (FCG, p. 83)155,

151

“lookin like John the Baptist.” (FCG, p. 81)
“a huge baby.” (FCG, p. 81)
153
“throw him out cuz he said he’ll marry her” (FCG, p. 81)
154
“don’t you touch my children/ muthafucker/ or I’ll kill you.” (FCG, p. 83)
155
“what you gonna give/ a broken jaw/ niggah get outta here.” (FCG, p. 83)
152
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mas Beau Willie ainda consegue aproximar-se da filha e brincar com ela. Assim
que Chrystal o deixa segurar o filho, Beau Willie se transforma, torna-se
violento, xinga Chrystal e exige que ela se case com ele. A mulher reage,
dizendo que jamais fará isso. É então que Beau Willie estende os braços,
segurando os dois filhos no parapeito da janela. Chrystal então retrocede:
“qualquer coisa / mas ponha as crianças para dentro de casa”
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(FCG, p. 84).

O coreopoema termina de forma dramática:
ele olhou lá de cima onde as crianças estavam penduradas no
quinto andar / para todas as pessoas que gritavam com ele / &
ele começou a suar como fazia em Bagdá / fale / fale / fale para
todos os vizinhos / você vai se casar comigo/ eu parei ao lado
de beau na janela / com naomi tentando me alcançar / &
kwame gritando mamãe mamãe do quinto andar/ mas eu só
pude sussurrar / & ele as largou157 (FCG, p. 84).

O coreopoema descreve uma família recém-formada que é estilhaçada
por um agressor, e aborda a violência doméstica como uma progressão que vai
desde o insulto verbal, passa pelo ataque físico, com o corte no seio de
Chrystal, culminando no assassinato dos dois filhos. Essa progressão é
significativa porque alerta as mulheres negras para o fato de que uma agressão
física violenta pode ser o segundo estágio de uma agressão verbal. Além disso,
a agressão verbal é bem específica, como nessa passagem em que Beau
Willie retorna ao apartamento e diz, depois de recomeçar a gritar e a mencionar
o casamento: “& ela sempre seria uma puta/ ou ela queria um marido”158 (FCG,
p. 82). Chamar a companheira de oito anos de prostituta, desvalorizando sua
moral e sua sexualidade, e só reconhecer sua dignidade se ela estivesse
casada é a forma encontrada por Beau Willie para se vingar, expondo os
estereótipos criados sobre as mulheres e os espaços domésticos que também
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“anything/ but bring the children back in the house.” (FCG, p. 84)
“he looked from where the kids were hangin from the fifth story / at alla the people screamin
at him / & he started sweatin like he did in Baghdad / say it / say it / say to alla the neighbors /
you gonna marry me / i stood by beau in the window / with naomi reaching for me / & kwame
scremin mommy mommy from the fifth story / but I could only whisper / & he dropped em”
(FCG, p. 84)
158
“& waz she always gonna be a whore / or did she wanna husband” (FCG, p. 82)
157
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podem ser espaços de tortura, violência e sadismo aos quais naquele momento
as mulheres negras estavam submetidas.

4.5 Um repousar de mãos: cura e empoderamento

De certo modo, o direito à vida é o tema não só do último coreopoema
de for colored girls, “um repousar de mãos”, mas de toda a peça, que, além de
possuir a palavra “suicídio” em seu título, foi escrita por uma autora que
pessoalmente atravessou esse problema quatro vezes, superando-o. Não por
acaso, o título da peça é um chamado àquelas que estão à beira do
enlouquecimento diante das dificuldades e sofrimentos pessoais e sociais que
enfrentam para que saiam de um estado destrutivo e busquem a elevação e a
cura de traumas pessoais, o fortalecimento interior, fraterno e comunitário, ao
lado de suas irmãs de luta.
Em “um repousar de mãos”, uma mulher negra experimenta um
momento de comunhão com o mundo divino, reconstrói seu próprio ego e é
curada, fortalecida e empoderada, depois de abandonar o estágio de
depressão que beirava o suicídio. O último coreopoema de for colored girls é
também seu coreopoema principal, por sintetizar as questões trabalhadas por
Ntozake

Shange

ao

longo

de

todo

o

espetáculo.

Mantendo

sua

intratextualidade, Shange estabelece diálogo com o primeiro coreopoema da
peça, “frases sombrias”, em que uma jovem negra dança em uma casa
abandonada. Aqui, Shange recupera a jovem dançarina negra à beira do
suicídio para descrever o momento de transição de um estado de
despedaçamento para a recuperação e o empoderamento Em “um repousar de
mãos”,

Shange

sintetiza

seu

enfoque

sobre

as

experiências

e

o

empoderamento das mulheres negras ao encerrar o espetáculo com a
mensagem central:
dama de vermelho / eu estava sentindo falta de algo / dama de
púrpura / algo tão importante / dama de marrom / algo
prometido / dama de azul / um repousar de mãos / dama de
verde / dedos perto da minha testa / dama de amarelo / forte /
dama de verde / fresco / dama de laranja / movendo-se / dama
de purpura / tornando-me inteira / dama de laranja / sentido /
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dama de verde / puro / dama de azul / todos os deuses vindo
dentro de mim / deitando-me aberta para mim mesma / dama
de vermelho / eu estava sentindo falta de algo / dama de verde
/ algo prometido / dama de laranja/ algo livre / dama de púrpura
/ um repousar de mãos / dama de azul / eu aprendi a / deitar
sobre corpos / deitar com um homem / trazendo-lhe todo o meu
eu carnudo & um pouco do meu prazer / ser pega
completamente à vontade como eu fico às vezes / eu estava
sentindo falta de algo / dama de púrpura / um repousar de
mãos / dama de azul / não um homem / dama de amarelo /
deitado / dama de púrpura / não minha mamãe / segurando-me
apertado / dizendo / que eu sempre serei a menina dela / não
um repousar de seio & útero / um repousar de mãos / a
sacralidade de mim mesma libertada / dama de vermelho / eu
fiquei uma noite andando na pensão / gritando / chorando / o
fantasma de outra mulher / que estava sentindo falta do que eu
estava sentindo falta / eu queria pular para fora dos meus
ossos / & acabar com a minha vida / deixe-me em paz / & vá
com o vento / era demais / eu caí em uma paralisia / até que a
única árvore que eu podia ver / pegou-me em seus galhos /
segurou-me na brisa / tornou-me orvalho da manhã / que esfria
ao nascer do dia / o sol envolveu-me balançando luz rósea por
toda parte / o céu deitou-se sobre mim como um milhão de
homens / eu estava com frio / eu estava queimando / uma
criança / & balançando continuamente vestimentas para a lua /
com minhas lágrimas / eu encontrei deus em mim mesma / &
eu a amei / eu a amei ferozmente159 (FCG, p. 84-87)

O amor-próprio, o cuidado, o autorrespeito, a recusa em adotar uma
perspectiva androcêntrica que diminua a mulher ou deturpe sua sexualidade,
seu corpo e negue sua igualdade de direitos e representações, a proximidade
com a divindade e consigo mesma configuram-se como estratégias de
159

“lady in red / i waz missing somethin / lady in purple / somethin so importante / lady in brown
/ somethin promised / lady in blue / a layin on of hands / lady in green / fingers near my
forehead / lady in yellow / strong / lady in green / cool / lady in orange / movin / lady in purple /
makin me whole / lady in orange / sense / lady in green / pure / lady in blue / all the gods comin
into me / layin me open to myself / lady in red / i waz missin something / lady in green /
somethin promised / lady in orange / somethin free / lady in purple / a layin on of hands / lady in
blue / i know bout / layin on bodies / layin outta man / bringin him alla my fleshy self & some of
my pleasure / bein taken full eager wet like i get sometimes / i waz missin something / lady in
purple / a layin on of hands / lady in blue / not a man / lady in yellow / layin on / lady in purple /
not my mama / holdin me tight / sayin / i’m always gonna be her girl / not a layin on of bosom &
womb / a layin on of hands / the holiness of mysef released / lady in red / i sat up one nite
walkin a boardin house / screamin / cryin / the ghost of another woman / who waz missin what i
waz missin / i wanted to jump outta my bones / & be done wit myself / leave me alone / & go on
in the wind / it waz too much / i fell into a numbness / till the only tree i cd see / took me up in
her branches / held me in the breeze / made me dawn dew / that chill at daybreak / the sun
wrapped me up swingin rose light everywhere / the sky laid over me like a million men / i waz
cold / i waz burnin up / a child / & endlessly waving garments for the moon /wit my tears / i
found god in myself / & i loved her/ i loved her fiercly.” (FCG, p. 84-87)
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empoderamento para as mulheres negras. A questão da união foi muitas vezes
tematizada por Shange. Em for colored girls, as atrizes terminam em círculo,
amparando-se, tocando-se, como que restaurando seu interior e sua
integridade psíquica e física, que é uma forma de restaurar seu próprio ego.
Uma articulação com o recurso da dupla-voz pode ser destacada do
título do coreopoema “um repousar de mãos”. Nessa imagem que sugere
delicadeza, as mãos cuidadoras e amorosas repousam sobre um corpo
feminino e evocam o amor materno, o amor entre irmãs, o amor entre amigas,
o amor fraterno, o amor entre amantes e uma dimensão de cuidado. Dentro de
território semântico da associação com a palavra cuidado, temos as mãos que
curam feridas e ferimentos, as mãos de mães e amigas, e as mãos dos
curandeiros e curandeiras, dos guias e mestres espirituais das religiões ligadas
aos orixás.
A delicadeza da imagem de mãos em repouso confronta-se com as
mãos que calam bocas, silenciam vozes, batem, agridem e impedem a
liberdade, as mãos dos agressores que desaparecem, deixando em suas
vítimas os trabalhos de reestruturação psicológica, espiritual e física
promovidas por pessoas com habilidade mediúnicas.
Em Sassafrass, Cypress & Indigo (1982), Shange também enfoca o
tema da violência doméstica, que aparece na relação entre Sassafrass e seu
parceiro Mitch. Considero interessante enfocar não os momentos de agressão
entre Sassfrass e Mitch, mas um momento particular em que esta, em um
ambiente de ritual, reage a Mitch de uma maneira extremamente poética, sutil e
ao mesmo tempo precisa.
Sassafrass está profundamente engajada em rituais e cerimônias de
origem africana e deseja fazer companhia a sacerdotes e sacerdotisas.
Pessoas que vieram das cidades e que nunca tinham visto uma enxada e feno
agora moíam grãos, construíam casas e buscavam água. Nessa ocasião, Mitch
mantinha um comportamento inadequado:
Mitch só tornava as coisas mais difíceis. Sempre reclamando,
recusando-se a trabalhar com os outros homens,
desrespeitando as divindades, xingando & rememorando ‘sobre
épocas que não foram realmente tão boas assim’. Barracas de
tiro ao alvo na rua principal. Passando adiante notas falsas em
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Long Beach. O gosto de Johnny Walker Black com Watts numa
noite quente de verão. Ele vinha muitas vezes cambaleando da
fazenda, sem falar coisa com coisa, sujo, inaceitável.160 (SCI, p.
213)

Por outro lado, Sassafrass amava aquela nova vida, fazia tecidos, festas
religiosas, rituais e artigos para vender para turistas que vinham conhecer
esses “Novos Africanos”. Sassafrass era respeitada e teria outros pretendentes
se não estivesse unida a Mitch. Sobre essa união, a sacerdotisa Mama Mbewe
“implorou-lhe para que terminasse esse relacionamento”.161 (SCI, p. 214) Além
de jogar búzios para Sassafrass, a guia spiritual Mama Mbewe marca
Sassafrasss de calcário, para limpar o mal de sua alma. Seu conselho é para
que Sassafrass termine a relação e é isso que o jogo de búzios indica: “Diz que
você deve desistir de um homem. Há um homem afastando você do caminho
certo. Um homem inadequado para as bênçãos dos espíritos”.162 (SCI, p. 214)
Sassafrass sabe que os orixás Oxum163 e Xangô164 são citados como
entidades que virão salvar Sassafrass da influência de Mitch, controlada por
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No original: “Mitch just made things harder. Always complaining, refusing to work with the
other men, disrespecting the deities, cursing & reminiscing ‘bout times that weren’t really all that
good’. Shooting galleries on Main Street. Passing bad bills in Long Beach. The taste of Johnny
Walker Black in Watts on a steaming summer night. He wandered from the collective frequently,
returning incoherent, dirty, unacceptable.” (SCI, p. 213)
161
“begged her to end this relationship.” (SCI, p. 214)
162
“It says you must give up a man. There is a man leading you away from righteousness. A
man unfit for the blessings of the spirits.” (SCI, p. 214)
163
Oxum é um orixá feminino e está relacionado à transformação por meio da água e com o
mistério do nascimento. Oxum é conhecida como uma divindade “fria” e pacífica. O nome de
Òsun significa fonte, está ligado à palavra orísùn, a fonte de um rio, de um povo ou de uma
criança. A palavra Òsun pode ser explicada como “aquela que se move como a água”. Òsun
está perpetuamente renovando a fonte da vida. Pode estar relacionada à esperança em
tempos difíceis para seus devotos do Oeste da África e das Américas. Ela porta um pente em
seu cabelo, controlando a cabeça de fora e a cabeça de dentro, ou o destino. É o décimosétimo orixá a vir do céu para a terra, e sem ela os orixás ficam sem poder e a vida humana é
impossível (MURPHY; SANFORD, 2001). Oxum está relacionada às águas doces dos rios e
cachoeiras, ao amor, à prosperidade, à beleza e à sensibilidade. Shange mostra Sassafrass
como devota de Oxum, relacionando a reprodução, ligada a Oxum, com a gravidez de
Sassafrass.
164
Xangô é um orixá masculino relacionado ao sol, aos raios, trovões e tempestades
(corresponde a Marte na mitologia romana e a Ares, na mitologia grega). Xangô está
relacionado ao poder, à sabedoria e à justiça. Podemos considerar a presença desses dois
orixás, Oxum e Xangô, como expressões das religiões de matriz afro-americana presentes na
vida das personagens de Shange, ilustrando a dupla consciência da autora ao criar
personagens contemporâneas que praticam cultos de religiões ancestrais de raiz africana e
vivem no mundo contemporâneo. Oxum e Xangô também podem evocar os dois eixos
temáticos principais trabalhados por Shange. O primeiro eixo, amoroso, relacionado a Oxum, e
a for colored girls e Sassafrass, Cypress & Indigo, e o segundo eixo, mais político, relacionado
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Elégua e Oyá. Para a festa de Xangô, Sassafrass prepara um painel vermelho,
enquanto Mitch não podia ser encontrado em lugar algum. Sassafrass
presenteia Xangô com belas maçãs vermelhas. Seu sonho era ser sacerdotisa,
como Mama Mbewe, “para amar, para trazer amor & beleza onde quer que ela
fosse”.165 (SCI, p. 215). Um espírito ruim, segundo a narrativa, confundiu todos
os desejos de Sassafrass. Em relação a seu vínculo com os orixás Oxum e
Xangô, o texto explica que “Xangô & Oxum eram seus pais eternos, ao lado de
Hilda Effania & Alfred”.166 (SCI, p. 216)
A passagem sobre o ritual de Sassafrass na festa para o orixá Xangô é

significativa, uma vez que reforça o empoderamento de uma jovem negra, que
sofreu as agressões de seu parceiro e procurou o acolhimento, junto ainda de
seu agressor, de um centro religioso que possui uma herança africana.

Tambores, tambores. Tambores, dando boas-vindas aos fiés.
Empurrando-os para ir dançar. Xangô conquistou as florestas.
Todos os desafios humanos. Quando Sassafrass chegou à
porta, os cheiros cobriram-na. Incenso, fumaça, uísque, arroz &
feijão, curry de carneiro, mel. Sassafrass caiu de joelhos em
frente a Madrina Mbewe, Mama Kai, Madrina Iyabodé, Madrina
Kai, Papa Aklaff & Padrino Musa, Padrino Obalaji, & Mama
Sumara recebendo o Ibeji. Um por um os seguidores foram até
a montanha de maçãs de Xangô para rezar & revelar seus
mais secretos desejos. Quando Sassafrass deitou na horizontal
sobre seu estômago diante da graça de Xangô, as sete
entidades pousaram as mãos sobre ela. Sassafrass foi
abençoada. Ela elevou-se do chão. Seu corpo tinha sido
tomado por Xangô, ele a tinha pego. Quando as entidades
removeram suas mãos de seus ombros, costas, panturrilhas &
cabeça, ela apenas repousou lá, esquecida de todos. Palmas
abertas. Sassafrass rezou para que ela tivesse uma criança.
Deixe suas palmas abertas para as dádivas dos deuses
possam encontrar um lugar em sua vida. Quando Sassafrass
conseguiu por fim mover-se, Mama Mbewe & Mama Sumara
lhe asseguraram que seu desejo estava concedido, mas que
ela cairia em desgraça em breve, se não abandonasse
Mitch.”167 (SCI, p. 216-217)
a Xangô, e ligado à luta política dos afro-americanos que percorre todas as produções da
autora.
165
“To heal, to bring love & beauty whenever she went.” (CSI, p. 215)
166
“Shango & Oshun were her eternal parents, ‘sides Hilda Effania & Alfred.” (CSI, p. 216)
167
“Drums, drums. Drums, welcoming the faithful. Pulling them to move to dance. Shango
conquered the forests. All human challenges. When Sassafrass hit the door, the smells
overcame her. Insense, smoke, whiskey, rice & beans, lamb curry, honey. Sassafrass fell on
her knees in the face of Madrina Mbewe, Mama Kai, Madrina Iyabodé, Madrina Kay, Papa
Aklaff, & Padrino Musa, Padrino Obalaji, & Mama Sumara receiving the Ibeji. One by one the
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Empoderando-se, aproximando-se de divindades que tomam seu corpo,
como Xangô e Oxum, Sassafrass representa o fortalecimento espiritual e a
cura vivenciados pelas mulheres negras que, amparadas pelo poder da
conexão com o mundo espiritual e suas divindades, alcançam um estado de
inteireza e completude.
Como em for colored girls, nessa passagem são mencionadas sete
entidades, os sete seres sagrados, que podemos relacionar com os orixás, já
que já foram citados Xangô e Oxum. As jovens de for colored girls vivem um
momento sagrado de renovação ao final do espetáculo, em que uma delas, que
estava à beira do suicídio, é renovada pelo contato com a divindade e pelo
toque suave das mãos de suas amigas.
Paralelamente, Sassafrass também atravessa uma experiência com o
mundo divino, é tocada por sete entidades e seu pedido de gravidez é
realizado. Mitch, o pai da criança e agressor de Sassafrass, será visto no jogo
de búzios e durante o ritual como uma má companhia: “O novo alguém será
amaldiçoado, se você não renunciar ao pai. Acredite em nós, ele está
impuro”168 (SCI, p. 217). Percebe-se a influência nociva de Mitch sobre
Sassafrass, que é aconselhada a abandoná-lo.
O próximo episódio do culto constitui um momento simbólico de
enfrentamento da violência masculina, efeito do empoderamento de Sassafrass
por meio da entidade feminina Oxum contra o comportamento de descaso de
Mitch. Esse momento irreverente concede aos leitores uma representação
original de reação contra a violência doméstica e de afirmação da força das
mulheres negras.
Mas ele não teve uma oportunidade de ser um idiota ou um
imbecil. Ninguém conseguiria impedir. Os tambores só a
followers went to Shango’s mountain of apples to pray & reveal their most secret desires. When
Sassafrass lay flat on her stomach before Shango’s bounty, the seven holy ones laid hands on
her. Sassafrass was blessed. She’d rising off the floor. Her body had been seized by Shango,
he’d taken her. When the holy ones removed their hands from her shoulders, back, calves, &
head, she just lay there, oblivious to everyone. Palms open. Sassafrass prayed that she might
have a child. You leave your palms open that the gifts of the gods might have a place in your
life. When Sassafrass could finally move, Mama Mbewe & Mama Sumara assured her that her
wish had been granted, but that she’d fall from grace very soon, if she didn’t abandon Mitch.
168

No original: “The new one shall be cursed, if you don’t renounce the father. Believe us, he is
uncleaned”. (SCI, p. 216-217)

165

estimulavam mais. Os dançarinos mais velhos saíam de seu
caminho. Sassafrass estava no auge da ira de Oxum. Como
ousa trair a mim? Ela pisoteou. Como ousa não reconhecer
minha beleza? Sua mão buscou o espelho onde ela admirava a
si mesma. Como ousa não fazer nenhuma preparação para
meu filho que é uma dádiva de las potencias, os espíritos? Ela
agarrou uma jarra de mel da mão de Madrinha Sumara,
dançou. Sassafrass dançou, saiu em disparada na multidão,
espalhando mel nos rostos, túnicas, mãos daqueles que Oxum
escolheu. Mitch achava tudo muito singular, até que Sassafrass
foi na direção dele & de seu saxofone, com o peso de Oxum
em seu passo. Ela extraiu porção por porção do copo de
Madrina Sumara, recheou a campana do instrumento musical.
Ele ainda não acreditava. Sassafrass, sob a direção de Oxum,
espalhou mel de Madrina Kai, Madrina Nashira, Madrina
Mbewe sobre todo seu instrumento, até que ele teve a
decência de ficar em silêncio. Sassafrass vestiu branco. Rezou.
Bordou roupa, sem pensar em para quem era. Caíra em
desgraça. Mama Mbewe, Mama Sumara, mama Iyabodé
passaram frango sobre ela a noite toda. De manhã, ela teve
uma visão de sua Mãe. Deitou-se em uma cama de laranjas,
cercada de velas amarelas queimando, comendo mel. “Eu acho
que eu vou carregar todos esses espíritos já para casa. Afinal
de contas, acho que já vivo no meio de vultos. Fazendo coisas:
um pouco de roupa e um filho, só um”.169 (SCI, p. 217- 218).

Na passagem acima, verifica-se o empoderamento mediante a ligação
com os cultos de origem africana e com uma divindade feminina: o orixá
feminino Oxum. Como em for colored girls, em que no coreopoema final, “um
repousar de mãos”, a protagonista encontra deus em si mesma e ama essa
divindade feminina ferozmente, em Sassafrass a fusão com um orixá feminino
gera poder e energia. Incorporando Oxum, Sassafrass consegue calar a
169

No original: “But he didn’t have an opportunity to be a fool or a jackal. No one could stop it.
The drumers could only feed her more. The older dancers moved from her path. Sassafrass
was in the throes or the wrath of Oshun. How dare you betray me? Her foot stomped. How dare
you not recognize my beauty? Her hand brought for the the mirror wherein she admired herself.
How dare you make no preparation for my child who is a gift of las potencias, the spirits? She
grabbed up a jar of honey from Madrina Sumara’s hand, danced. Sassafrass danced, tore thru
the crowd, spreading honey on the faces, robes, hands of those Oshun chose.Mitch thought it
all very quaint, till Sassafrass moved toward him & his saxophone with the weight of Oshun in
her step. She pulled gob after gob of honey from Madrina Sumara’a glass, stuffed it down the
bell of his horn. He still didn’t believe. Sassafrass, under Oshun’s direction, spread honey from
Madrina Kai, Madrina Nashira, Madrina Mbewe all over the horn, till he had the decency to be
silent.Sassafrass wore white. She prayed. She wove cloth, not thinking who it was for. She’s
fallen from grace. Mama Mbewe, Mama Sumara, Mama Iyabodé passed chikens over her all
night. In the morning, she saw a vision of her Mother. She lay on a bed of oranges, surrounded
by burning yellow candles, eating honey. “I think I’m going to carry these spirits right on home. I
guess I live in looms after all. Making things: some cloth and one child, just one.” (SCI, p. 217218).
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violência de Mitch em um ato simbólico, quando derrama o mel dentro do seu
saxofone, um instrumento que já havia perturbado muito a paz doméstica de
Sassafrass, bem como os gritos e agressões de Mitch.
Oxum, relacionada às aguas doces, à cachoeira e ao amor, empodera
Sassafrass para que leve a cabo a maternidade, para que renasça e reinventese a si mesma, tanto no papel de mãe quanto na condição de jovem negra. O
mel derramado dentro do saxofone mostra que o uso de uma substância rica
como o mel, que se move lentamente, pode interromper a violência frenética de
um instrumento tocado por um homem desrespeitoso e violento. Ao fazê-lo,
Sassafrass interrompe sua violência, abafa os gritos do saxofone e força o
parceiro ao silêncio. Podemos considerar a metáfora do poder do “falo”
representada pelo saxofone ruidoso, como poder masculino impositivo que é
desafiado durante aquele ritual, que põe fim ao poder do homem. Já o gozo,
antes relacionado ao poder masculino representado pelo saxofone, ressurge
sob a forma do gozo feminino, na imagem do mel despejado na boca do
instrumento.
Na cena final de Sassafrass, Cypress & Indigo, ocorre uma reunião
familiar entre as três filhas e sua mãe em Charleston, sua terra natal. A união
entre as mulheres, a maternidade e o filho de Sassafrass, que representa a
esperança no futuro e as novas gerações, encerra as aventuras das jovens
negras de Ntozake Shange, que atravessaram uma jornada perigosa em seu
crescimento pessoal, mas terminaram vitoriosas, inteiras, conscientes de sua
força e beleza e, principalmente, unidas aos seus interiores, à família, à
comunidade negra, a sua história, a seus artistas e ativistas, às divindades
femininas e umas com as outras, formando uma irmandade colorida, corajosa e
artística, formada por mulheres capazes de cumprir o que prometem e
desenvolver plenamente seus potenciais, em infinitas cores, palavras, danças,
rituais, músicas e sons.
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Considerações finais

Aos poucos, as personagens de Shange foram tomando forma e
ganhando cores, nuances e possibilidades. Nesse momento, percebo que as
mulheres de Sassafrass, Cypress & Indigo poderiam ser quaisquer uma das
jovens de for colored girls que se dirigem à plateia com uma franqueza e
emoção, raiva e delicadeza, expressas no movimento corporal, na voz e na
linguagem. As atrizes vão variando da raiva ao terror e do medo à superação,
de cena para cena. Faz-se presente o espírito dos movimentos artísticos e
culturais afro-americanos e do Movimento dos Direitos Civis nas características
das personagens da autora e nas diversas referências a figuras importantes de
líderes e artistas negros que atravessam suas narrativas.
Em Sassafrass, Cypress & Indigo, as artes exercidas pelos afroamericanos (música, dança e tecelagem/escrita, e também a culinária e a
presença e participação em culto religioso afro-americano) são abordadas a
partir do talento das personagens negras, que levam uma mensagem de
empoderamento mediante seus comportamentos insubservientes, audaciosos,
bem-humorados e generosos e da união fraterna que estabelecem entre si.
Por meio da leitura de obras selecionadas de Ntozake Shange,
especialmente Sassafrass, Cypress & Indigo e for colored girls, pudemos
destacar a presença de temas diretamente relacionados ao feminismo. A partir
da ideia da identidade negra como múltipla, novas representações das
mulheres negras são apresentadas.
O poema “sechita”, mesmo abordando a exploração sexual de um
suposto clube noturno, apresenta uma mulher que resiste, dá um chute no ar,
pegando estrelas com seus dedos e, portanto, oferece uma imagem de reação
e autoafirmação.
Outro tema importante para o movimento feminista é a luta em favor do
fortalecimento do eu e da autoexpressão das mulheres negras, presente no
coreopoema “frases sombrias”, que discorre sobre a necessidade de enfocar a
sua visão de mundo e suas experiências. O mesmo tema aparece no
coreopoema “alguém quase foi embora com todas as minhas coisas”, no qual a
mulher negra reivindica a posse de seus pertences e seus direitos.
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A agenda feminista da autora inclui a questão da descriminalização do
aborto. A existência da lei que criminaliza o aborto e o grande número de
mulheres mortas em consequência de abortos clandestinos foram questões
presentes na pauta do movimento feminista. O coreopoema “ciclo de aborto #1”
tangencia essa temática, mostrando também que a vergonha por estar grávida
motiva a garota a reavaliar essa prática e relatá-la como algo terrível e
dramático, abrindo, assim, a discussão sobre o sentido da maternidade para as
mulheres. Além da maternidade, a menstruação é desvestida do caráter abjeto
que a cultura lhe atribui e vista como algo sagrado em Sassafrass, Cypress &
Indigo.
A luta contra a violência doméstica, que atinge um expressivo número de
mulheres em diversos países, está tematizada no coreopoema “uma noite com
beau willie brown”. O nome de Chrystal, parceira de Willie Brown, certamente
antecipa algo frágil que vai se estilhaçar, uma metáfora de seu interior depois
de ser espancada e de ver os próprios filhos atirados pela janela do
apartamento por seu marido. A violência doméstica é enfocada não só em for
colored girls, mas também em Sassafrass, Cypress & Indigo, por meio da
relação entre Sassafrass e seu parceiro Mitch. Mitch censura Sassafrass em
sua arte, agride-a e é abandonado. No coreopoema “positivo”, de for colored
girls, a violência doméstica reaparece junto ao tema da transmissão do vírus
HIV, implicando a saúde das mulheres, também uma pauta importante do
movimento feminista. Já o tema da autoanulação é tratado no poema “alguém
quase fugiu com todas as minhas coisas”.
O direito de ir e vir das mulheres negras nunca foi respeitado quando
pensamos que foram estupradas, sobretudo durante os períodos da
escravatura estadunidense e do Movimento dos Direitos Civis. O estupro é
também problematizado em “estupradores latentes” e no coreopoema “eu vivia
no mundo”, de for colored girls. Esse coreopoema se contrapõe a ideia de uma
vivência livre, no mundo ancestral, à vida violenta e perigosa no Harlem.
Além dos temas citados, este trabalho apontou também aquele da luta
pela igualdade de direitos, inclusive o direito de viver a própria sexualidade,
como no coreopoema “noite de formatura”, em que uma jovem negra decide
por livre e espontânea vontade perder a virgindade dentro de um carro, com
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um de seus primos. Em “pirâmide”, no qual um homem seduz três amigas ao
mesmo tempo, está presente a reivindicação por igualdade nas relações
amorosas, especialmente por honestidade e fidelidade. No coreopoema, ainda
que a união amorosa não se consolide entre um homem e uma mulher negra,
há o recurso da união fraterna entre as amigas, que fortalecem uma à outra.
A igualdade de gêneros também é abordada em “um”, no qual a
protagonista opta por relações casuais. Entretanto, o coreopoema problematiza
esse tipo de comportamento, apontando seus perigos e questionando sua
capacidade de trazer verdadeira alegria e satisfação a homens e mulheres.
Em “eu morava no mundo”, a violência do Harlem que assola as mulheres
negras é abordada, e também reivindica, ao mostrar como as mulheres negras
são ameaçadas nos espaços públicos, igualdade entre os gêneros e o fim da
violência. Podemos afirmar que a série de coreopoemas “sem mais poemas de
amor”, que denuncia os malefícios da traição, também reforça a necessidade
de relações mais igualitárias e amorosas.
Em for colored girls, ressalta-se o valor do conhecimento da história e da
diáspora negras, presente no poema “toussaint”, em que uma jovem descobre
a figura de Toussaint L’Ouverture, líder da revolução haitiana. Esse tema se
repete no romance Betsey Brown (1985), em que a protagonista recita um
poema de Paul Laurence Dunbar para a sua classe.
O direito a ter relacionamentos amorosos verdadeiros está bem evidente
no poema “pirâmide”, mas talvez figure de forma mais evidente em “desculpa”,
por meio do grito de revolta das mulheres negras contra as desculpas
esfarrapadas e o comportamento violento de seus parceiros. Por outro lado, no
coreopoema “positivo”, a reivindicação de um relacionamento amoroso sincero
passa pela denúncia do perigo que corre a mulher que, desconsiderando o
passado sexual de seu já conhecido parceiro, não se previne e contrai o vírus
HIV, além de ser traída, espancada e abandonada por ele. Outra questão
importante em “pirâmide” é a cumplicidade entre as amigas, o que remete aos
conceitos de sisterhood, a irmandade, a união política e afetiva entre as
mulheres negras.
Finalmente, podemos afirmar que o direito à vida é defendido nos
coreopoemas “positivo”, “uma noite com beau willie brown” e “um repousar de
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mãos.”. Em “positivo”, advoga-se a favor da proteção da mulher no ato sexual,
já que seu corpo está suscetível a doenças e a protagonista faz sexo com um
ex-namorado sem preocupar-se em proteger-se e contrai o vírus H.I.V. Em
“uma noite com beau willie brown”, Shange alerta suas espectadoras sobre a
escalada

da

violência

doméstica,

mostrando

que

um

desrespeito

aparentemente banal como um assédio moral pode se repetir como violência
verbal, em seguida como violência física e culminar com morte. Aqui, a
violência doméstica é relacionada ao assassinato com a morte dos filhos de
Chrystal, jogados pela janela. Já em “um repousar de mãos”, a vida liga-se ao
contato com seu eu, com outras mulheres e com a dimensão transcendente, a
regeneração e a cura dos traumas.
Por meio da seleção e leitura das obras escolhidas de Ntozake Shange,
foi possível perceber a especial dedicação da autora a dois temas principais.
Em primeiro lugar, o tema do empoderamento da comunidade negra como um
todo. Isso é abordado mediante a recuperação e manutenção das histórias e
da

memória

das

grandes

personalidades

que

contribuíram

para

o

fortalecimento pessoal e político dos negros (como Martin Luther King,
Muhamand Ali, Coretta Scott, Billie Holliday, Duke Ellington, Toussaint
L’Ouverture, Paul Laurence Dunbar, entre muitos outros). Em segundo lugar,
mas igualmente importante, temos o tema do empoderamento das mulheres
afro-americanas, das mulheres negras da diáspora e das mulheres negras
lésbicas, jovens e pré-adolescentes. O feminismo negro de Shange se
materializa também mediante aspectos formais, tais como o uso de letras
minúsculas e a opção por uma escrita muitas vezes fora dos padrões
gramaticais, privilegiando dessa forma o modo de falar dos afro-americanos, o
Black English.
Em suma, a herança africana e afro-americana das personagens é
transmitida ao leitor, criando momentos de cumplicidade com o universo das
personagens negras. As questões que envolvem o corpo das mulheres foram
exploradas em uma enorme amplitude de temas: iniciação sexual (“noite de
formatura”), aborto (ciclo do aborto #1), relações sexuais descompromissadas
(“um”), transmissão de HIV (“positivo”), estupro (“estupradores latentes”) e a
violência doméstica (“uma noite com willie beau”). Muitos dos poemas da
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autora enfocam, portanto, a questão da integridade física e espiritual das
mulheres negras.
Paralelamente, a autora cria novos olhares sobre o corpo dessas
mulheres, como no momento em que a protagonista do coreopoema “um” toma
um banho restaurador e volta a ser ela mesma. Ao mesmo tempo, o banho
aparece em Sassafrass, Cypress & Indigo, quando Indigo menstrua pela
primeira vez, e flutua entre rosas coloridas. O banho, assim, evoca a
sacralidade do corpo da mulher (no caso de Indigo, que agora pode gerar
filhos) e também o renascimento, um momento de voltar a si, vivenciado pela
protagonista do coreopoema “um”. Poder-se-ia também discorrer sobre o
banho como limpeza, como existe no caso de banhos de descarrego ou, no
caso de estupro, momento em que, segundo consta, uma das coisas que a
mulher pensa em fazer é banhar-se demoradamente e muitas vezes.
A representação do corpo da mulher se torna mais complexa no
coreopoema “sechita”, que sugere que, mesmo fragmentada pelo peso dos
estereótipos e da exploração sexual, a heroína consegue reagir, tornando-se
uma “deusa da criatividade”.170 (FCG, p. 38)
Dividido em cinco partes, o capítulo 4 explorou o tema da representação
e da autoexpressão das mulheres negras sob o título “Um espaço de voz e
movimento”, mostrando a presença da música na obra da autora, utilizada para
criar metáforas que revelam o sofrimento psíquico das jovens negras por meio
de elementos musicais disfuncionais, ressaltando o poder do canto como
metáfora da auto-expressão e reivindicando espaços artísticos para as
experiências das mulheres negras. Neste estudo, foram destacadas novas
representações de mulheres negras elaboradas pela autora, que, ao confrontar
estereótipos e mitos, oferece novas visões, perspectivas e referências. Em “Um
repousar de mãos: cura e empoderamento”, foram ressaltadas as soluções e
estratégias oferecidas pela autora para combater as dificuldades enfrentadas
pelas mulheres negras, em nível social e pessoal, que implicam a
interseccionalidade entre as figurações de classe, gênero e raça.
Este trabalho foi construído sob a hipótese de que a produção de
Ntozake Shange estaria articulada com o feminismo negro. Ao longo da
170
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pesquisa, tal hipótese foi confirmada. As pesquisas históricas mostraram que
as artes negras sempre estiveram ligadas ao fortalecimento tanto da arte
quanto das reivindicações políticas negras, de tal forma que é difícil separar
arte e política. A história de exclusão social enfrentada pelos negros é
indissociável de sua arte, que combateu o preconceito racial, fortaleceu as
identidades negras e os talentos da comunidade e seus ideais, e chamou
atenção para problemas, reivindicações e para sua herança africana e afroamericana. Dentro da perspectiva social, abordamos o racismo estadunidense
e as lutas políticas contra o racismo, das quais o Movimento dos Direitos Civis
é um marco. As pesquisas estéticas mostraram aspectos relevantes da
literatura negra, caracterizada pela exploração do Black English, o discurso de
dupla-voz e a dupla-consciência, que perpassam a produção de Ntozake
Shange. Ao mesmo tempo, a leitura das produções da autora evidenciou o
diálogo intra e extratextual estabelecido por ela, bem como suas escolhas
artísticas criativas, sempre orientadas para a comunidade negra e as mulheres
negras.
Através das análises, pude perceber o funcionamento do pensamento
feminista negro numa perspectiva pós-estruturalista, que não separa teoria de
prática ou prática de teoria. A pesquisa evidenciou que a arte de Shange
dialoga com questões pertionentes ao feminismo, como a igualdade de gênero,
o combate à violência contra a mulher, a luta pela saúde e pelo fortalecimento
da identidade da mulher, tanto pessoal quanto coletiva. É possível, assim,
extrair do exercício literário de Ntozake Shange alguns pontos que convergem
para um pensamento crítico feminista.
Em seus livros infantis e infanto-juvenis, a autora estabeleceu parcerias
com ilustradores, ora abordando o tema do racismo (como em Whitwash), ora
homenageando grandes líderes e ativistas negros(as) (como Coretta Scott, a
viúva de Martin Luther King e diversos músicos). Dessa forma, Shange faz com
que as crianças negras também possam ter acesso a uma literatura que lhes
faça sentido e que seja fortalecedora para sua vida social e psíquica. Por um
lado, há o esforço contra o racismo; por outro, o fortalecimento das identidades
negras por meio do conhecimento de personagens que fizeram parte da
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história dos afro-americanos, reforçando, assim, a memória, a história e a
cultura negras.
Em suas peças teatrais, Shange abordou conflitos entre mulheres e
homens negros em suas relações interpessoais, chamando atenção para a
violência verbal, física e psicológica por parte dos homens negros e
enaltecendo a raiva, a reação e a independência de suas personagens
femininas, sem idealizá-las em formas estanques. Contra a culpabilização da
vítima, Shange oferece a reação e a resistência, que são sintetizadas no
agenciamento, na perspectiva do sujeito que age como sujeito e assume o seu
poder.
Shange, ao retratar de forma detalhada, minuciosa e complexa a dor e a
alegria das mulheres negras, fornece instrumentos às suas leitoras para que
elas resistam à violência e ao suicídio, por meio da união entre as mulheres, da
união das mulheres com o mundo espiritual e de seu fortalecimento interno. Os
episódios de for colored girls e Sassafrass, Cypress & Indigo, centrados na
violência contra as mulheres, funcionam como um alerta. Por meio deles,
denunciam-se os conflitos de gênero e raça, que estimulam as mulheres a se
precaverem e reagir, seja negando os relacionamentos de dependência que as
anulam, seja desenvolvendo seus dons artísticos, seja mediante união como
um grupo ou por meio da força espiritual.
Ao sensibilizar os leitores para as questões de gênero e aumentar sua
bagagem cultural sobre as personalidades políticas e artísticas negras, Shange
mostra ao seu público a dimensão e importância da cultura negra, sua força,
que ela faz parte do cotidiano de muitos homens e mulheres e que a
ancestralidade africana está viva nas vozes dos cantores, na culinária, na
tecelagem, na dança, na música e na literatura negra, bem como na política e
na história dos Estados Unidos.
As perspectivas artísticas das personagens de Ntozake Shange estão
afinadas com as canções de blues de Billie Holliday, com os poemas negros,
com os solos de John Coltrane, os discursos de Martin Luther King, com as
fugas de escravos, com as experiências afro-americanas de estéticas,
narrativas e criações alternativas próprias e com o feminismo negro, em suas
cores mais vivas.
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ANEXOS

Foto 1
Ntozake Shange, 1977. Um ano após a estréia de for colored girls na
Broadway.
Foto: Marilyn K. Yee / New York Times Co./Archive Photos/ Getty Images.
Disponível em: http://womenshistory.about.com/od/essentials/ig/WordlessWednesday/Ntozake-Shange--1977.htm Acesso em: 28/3/2012.
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Foto 2
Ntozake Shange
Foto: Maria E. Wilson.
Disponível em http://aalbc.com/authors/ntozake.htm.
Acesso em: 25/06/2013
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VÍDEOS

Entrevista com Ntozake Shange.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hk6FEkgs9JA
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista de Harriette Cole com Ntozake Shange sobre o espetáculo for
colored girls (1975) e sobre o filme “For Colored Girls” (2010) de Tyler Perry.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hBUOvmb7QYQ
Acesso em: 25/06/2013
Reportagem sobre Ntozake Shange acompanhada de trechos de sua palestra
em um tributo a Martin Luther King.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=cdrDULXbIoU
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista com Ntozake Shange situando o contexto de for colored girls e
comentando sua adaptação para o cinema.
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=px8a3jpfWsw&feature=endscreen
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista com Ntozake Shange sobre a adaptação de for colored girls para o
cinema.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=F-GuWlTZx9s
Acesso em: 25/06/2013
Declamação do poema “desculpa” por Janet Jackson em “For Colored Girls”
(2010) de Tyler Perry.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=o7lvxv1wvE0
Acesso em: 25/06/2013
Ntozake Shange declama o poema “um repousar de mãos” (p.84-88), o último
poema de for colored girls.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vrYD3JHKr6o
Acesso em: 25/06/2013
Ntozake Shange declama um poema acompanhada por um casal de
dançarinos e um pianista.
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SNsgNnsxVV8&feature=endscreen
Acesso em: 25/06/2013.
Vídeo em que Ntozake Shange declama um poema entitulado “Faye”.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hXaYew71bUc
Acesso em: 25/06/2013.
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A atriz Thandie Newton fala sobre sua declamação dos poemas de for colored
girls para um audiobook.
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=bVjCuCq7rl4&feature=endscreen
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista com as atrizes Tessa Thompson e Thandie Newton que falam sobre
temas do filme “For Colored Girls” (2010).
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=bLY6XmhBD9Q
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista com as atrizes Kimberly Elise e Thandie Newton e sobre temas do
filme “For Colored Girls” (2010).
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Nhob6TgwZ0w&feature=endscreen
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista com Janet Jackson sobre o filme “For Colored Girls” (2010).
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hzIOny970pQ
Acesso em: 25/06/2013
Entrevista com o diretor do filme “For Colored Girls” (2010), Tyler Perry e
trechos de entrevistas com as atrizes Anika Noni Rose e Phylicia Hashad.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jEmJ7voq7X0
Acesso em: 25/06/2013
Reportagem sobre o espetáculo for colored girls (1975) e o filme “For Colored
Girls” (2010) de Tyler Perry com falas de Ntozake Shange e das atrizes Kerry
Washington, Thandie Newton, Woopi Goldgerg, Tessa Thompson, Anika Noni
Rose, Phylicia Rashad, Kimbery Elise e Janet Jackson.
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=IhHdZ4N7P5c&feature=endscreen
Acesso em: 25/06/2013
Filme completo “For Colored Girls” (2010) sem legendas.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=k6E03rsv9yc
Acesso em: 25/06/2013
Livro infantil de Ntozake Shange narrado em inglês e filmado.
SHANGE, Ntozake. Whitewash (1997).
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=JKLWA52-Ckg
Acesso em: 10/04/2012.
Livro infantil de Ntozake Shange narrado em inglês e filmado.
SHANGE, Ntozake. Ellington was not a Street. Disponível
http://www.youtube.com/watch?v=7qq5xKPtsqM
Acesso em: 10/04/2012.
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