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Introdução: 

 

Desde a sua descoberta que a América é entendida como o lugar de 

oportunidades, originando, em torno desse continente desconhecido, vários mitos que 

ainda hoje perduram na mente dos americanos. Os mitos da Terra Prometida e do Povo 

Eleito constituem os alicerces sobre os quais se fundou a identidade americana; foi esse 

lugar de oportunidades, supostamente despovoado, que trouxe uma nova esperança aos 

puritanos ingleses, que tentavam reconhecer na América o seu refúgio às perseguições a 

que eram votados na Inglaterra. Contudo, os colonos puritanos rapidamente se 

aperceberam que a sua utopia, ou mais especificamente eutopia, o seu lugar de 

felicidade, se revelava, de facto, uma distopia. O continente americano, habitado por 

povos indígenas, caracterizava-se por uma autêntica “wilderness” que teria de ser 

desbravada. Esta “wilderness” americana traduz-se num espaço mítico que oferece 

todas as possibilidades a um povo que se considera eleito. Posteriormente, a 

importância mítica do Oeste aliada ao mito da fronteira converge numa extensão 

daquela Nova Jerusalém que os puritanos sentiram como desígnio de Deus. Inerente à 

retórica puritana de Terra Prometida e de Povo Eleito estão subjacentes vários mitos 

bíblicos. As crenças puritanas fundamentavam-se no texto bíblico e viam a América 

como o próximo paraíso na Terra, como havia sido Jersualém. Forçados a trabalhar nos 

campos, os negros foram obrigados a submeter-se à cultura bíblica dos puritanos. O 

célebre texto “City Upon a Hill”, de John Winthrop, informa-nos do desejo dos colonos 

em construírem uma cidade sobre a colina, projectando em solo americano a Bíblia e as 

suas construções. 

Os colonos, querendo avançar para além do terreno povoado, recorreram à mão-

de-obra negra. Os africanos, arrancados à força da sua terra, tinham uma ideia da 

América como o lugar de promessas, semelhante à dos puritanos, que se desvaneceu no 

momento em que se aperceberam que todos esses sonhos lhe seriam negados, para além 

de terem sido despojados de liberdade e da sua identidade. Deste modo, os negros 

tiveram de “esconder” e/ou reprimir os seus traços culturais africanos, com medo de 

represálias ainda maiores do que aquelas a que estavam sujeitos, como se fosse um 

crime possuí-los.  

Toni Morrison nos seus livros procura recuperar as tradições africanas, que 

durante séculos foram negligenciadas pelos americanos brancos e inscrevê-las na sua 

escrita, pretendendo mostrar que as tradições culturais negras são tão legítimas quanto 
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as do povo dominante. Na sociedade americana havia uma hegemonia branca e 

protestante na matriz cultural e económica. A partir deste conflito, e do desejo de 

inverter essas tendências hegemónicas, tentando legitimar a cultura negra, nasce Song of 

Solomon, romance que opõe a cultura branca, baseada na materialidade e prosperidade 

económica, a uma cultura negra, apoiada na espiritualidade, de modo a mostrar as 

tensões vivenciadas pelos compatriotas de Morrison que tentam à sua maneira sentir-se 

em casa num país que os não os queria a não ser como escravos. A autora interliga mito, 

magia e misticismo, características pertencentes à cultura africana, para imprimir o seu 

tom específico, dando voz ao povo negro numa época em que ele começava a ter lugar 

de especial relevância no panorama americano. Morrison em “Unspeakable Things 

Unspoken: The Afro-American Presence in American Literature” faz o seguinte 

comentário em relação aos conteúdos da literatura afro-americana: “one that is based on 

its culture, its history, and the artistic strategies the works employ to negotiate the world 

it inhabits.” (Morrison 1999:210). 

A partir dos elementos mito, magia e ritual pretender-se-á neste trabalho traçar o 

caminho dos afro-americanos que tiveram de enfrentar as tensões provocadas por duas 

culturas diametralmente opostas, tentando manter e assimilar as tensões que delas 

provêm. No primeiro momento, incidindo na teoria de que mito resulta de uma narrativa 

verdadeira, sagrada, sendo um exemplo para as gerações futuras que recebem esta 

narrativa oralmente, será abordado o modo como os ex-escravos lidavam com as 

questões ancestrais. Alguns reclamam essas tradições como suas, tentando legitimar a 

sua cultura original, outros repudiam-na, pois são significado de inferioridade em 

relação aos brancos. Procurar-se-á delinear a distinção entre mito/lenda e 

mito/”folktale”. Esboçar-se-á a importância dos mitos, por contraste à progressiva 

importância da História que ganha terreno à medida que o tempo evolui. Desta tensão 

entre Mito e História resulta a valorização da tradição escrita em detrimento da tradição 

oral, que se tornava cada vez mais escassa nas sociedades industriais. A História e a 

preponderância da razão remeteram para segundo plano, não só o mito, como também a 

magia e os rituais que lhe estão subjacentes.  

Num segundo momento traçar-se-á o paralelismo entre magia e religião, com as 

suas diferenças e semelhanças. Os brancos americanos entreviam os costumes e as 

práticas dos negros como inferiores aos seus, tentando reprimir os seus traços culturais 

por pura ignorância. Através de leis de simpatia e antipatia surgem-nos os rituais 

inerentes à prática mágica que tem como motivo estabelecer a comparação entre a 
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mentalidade racional e a mentalidade primitiva. Os rituais consistiam numa forma de 

baptismo que libertava os iniciados da sua esfera profana, contaminada pelos valores 

materiais, e os insere no plano sagrado, aliado a uma espiritualidade que os negros 

reclamam como a essência da sua religiosidade. Essa espiritualidade relaciona-se 

intimamente com a crença em espíritos que percorre a cosmologia africana. Dentro de 

um contexto africano, a morte é apenas uma continuidade da vida, o espírito, separável 

do corpo, continua “vivo”, daí ser possível a comunicação dos vivos com entidades 

espirituais, permitindo a recuperação de respostas ancestrais. Se o espírito vagueia e 

permanece intacto após a morte, noções como reencarnação e “voodoo” devem ser lidas 

à luz da contextualização da magia. O “voodoo” praticado por mágicos encontra na 

América uma forte oposição para se instaurar, conseguindo porém criar raízes nos 

campos de escravos que se esforçam por manter a força das suas tradições e origens.  

Tendo em consideração o contexto referido anteriormente, a análise de Song of 

Solomon1, num terceiro momento, pretenderá demonstrar que os elementos mito, magia 

e o ritual encontram solo fértil numa América que desde os primórdios tentou aniquilá-

los. Desde o primeiro parágrafo que percebemos a intenção de Toni Morrison em trazer 

para o panorama americano as raízes africanas, numa tentativa de estas funcionarem 

como um modelo alternativo à cultura dominante. A autora interliga no seu romance a 

oralidade e a escrita, uma vez que utiliza, através da palavra escrita, vocabulário que 

aponta no sentido de uma oralidade. As tensões entre oralidade e escrita estão presentes, 

sendo extrapolados no decorrer da acção até ao desenlace final, cujo objectivo reside em 

demonstrar que a coexistência entre as duas formas pode e deve ser pacífica. Uma não 

precisa anular a outra, já que a oralidade preserva a tradição e a ancestralidade africana, 

enquanto a escrita é o veículo que conduz os africanos a serem ouvidos e entendidos 

como seres humanos que possuem os mesmo direitos que os brancos.  

Os elementos de magia surgem associados às figuras de Pilate e Circe que estão 

encarregues de transmitir o passado ancestral, moldando os seus conhecimentos no 

quadro espiritual. Pilate é, de facto, a personagem que emana transcendentalidade pelas 

suas características mágicas, que lhe são muito próprias. A sua maneira de viver ecoa os 

dos antepassados africanos. O ritual tem particularmente a ver com aquela que é 

considerada a personagem principal do romance, Milkman Dead, que percorrerá um 

                                                            
1 Doravante, todas as referências a Song of Solomon serão apresentadas pelas iniciais SS, sendo 
utilizada a edição da Vintage, 2005. 
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longo caminho, preenchendo lacunas e descobrindo-se a si próprio e às suas raízes até 

conseguir integrar-se na família ancestral afro-americana. Tal como a América que está 

progressivamente em processo, tentando sintetizar uma multiplicidade de culturas, 

Milkman tenta construir a sua genealogia perdida no âmago de uma escravatura feroz 

que manipulou os traços culturais dos negros. 

Numa tentativa de suportar o sistema esclavagista, os negros apoiavam-se nas 

suas tradições, louvando e mantendo presente os seus antepassados, pois conhecendo os 

mitos fundadores da cultura, mais fácil seria fazê-los ressurgir quando eles se 

começavam a desvanecer no seio de uma cultura que via os negros como o outro, e 

nunca como parte da comunidade americana. No sentido de dar resposta ao desejo de 

mostrar as vivências afro-americanas e destacar uma cultura que era considerada de 

baixo nível, Morrison, no seu romance, pretende trazer para o panorama americano os 

mitos e tradições africanas, encobertos durante os séculos em que os negros não tinham 

voz activa na construção da América, pretendendo que o seu povo comece a construir e 

a lutar pela sua própria América, onde as rivalidades cessem e o povo negro deixe de ser 

tratado como uma coisa e seja considerado algo mais do que mera mão-de-obra 

disponível. Numa época em que o silêncio de séculos está, finalmente, a ser quebrado, 

existe o desejo de dar voz aos negros e de mostrar a sua humanidade. 

Como afirma Linden Peach, em “Song of Solomon “, “[m]yth, folklore and 

ritual are the essential means of reclaiming the black culture heritage in opposition to 

the white construction of blackness.” (Peach 1995:56). As tradições orais são o único 

meio de “fugir” aos moldes brancos, tendo a memória um papel importante nesta “fuga” 

à formatação dos negros dentro dos moldes americanos brancos.  
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Capítulo 1 

Mito e História 

 

Mito  

A maioria dos críticos concorda que o mito é uma história tradicional que relata 

acontecimentos de uma determinada cultura. Afirmando que o mito, no âmbito da 

cultura negra, é uma narrativa, será da responsabilidade da tradição oral a transmissão 

dessa narrativa. Posto isto, convém referir o significado que Houston A. Baker Jr. 

atribui à palavra tradição: “customs, practices, and beliefs that have been handed down 

from generation to generation by “the folk” or “the group”.” (Baker 1972:18). Neste 

sentido, os mitos adquirem uma importância significativa na cultura africana, iletrada, 

tribal e não urbana, já que relatam histórias de um povo via oral, passadas de geração 

em geração, de modo a que as tradições se mantenham vivas numa tentativa de resistir à 

ideologia dominante que impõe as suas próprias características às culturas minoritárias. 

Durante anos, os negros viram a sua cultura menosprezada por um conjunto de 

características que aos seus olhos pareciam totalmente erradas. Isabel Caldeira adianta 

que “[f]inalmente, chega-se a sugerir que os negros têm de assumir a responsabilidade, 

porque também eles são a América e não podem deixar-se destruir nem deixar que 

sejam destruídos os princípios que afinal lhes pertencem e eles veneram.” (Caldeira 

1992:16). A identidade africana constrói-se a partir do mito, pois em torno dele se 

constroem os valores e crenças que tornam o mundo africano um mundo muito especial 

e específico. 

Na visão de Eliade, o mito revela como uma realidade surgiu. Assim, o mito 

cosmogónico mostra como é que o Cosmos surgiu e como passamos do Caos ao 

Cosmos. Hesíodo escreveu um livro intitulado Teogonia, no qual pretende demonstrar 

como tudo começou, isto é, pretende descrever o princípio da criação do mundo com 

intuito de revelar aos homens o quadro que os rodeia. Segundo ele, o mundo teve 

origem a partir da entidade chamada Caos, que é a ausência de todas as coisas, até que 

estas vão aparecendo progressivamente até o mundo estar formado como o concebemos 

nos dias correntes. Necessário será dizer que a cultura africana também acredita que o 

mundo se originou a partir desta entidade a que chamam Caos. Assumido como 

verdadeiro, o mito cosmogónico encerra em si os princípios que estiveram presentes na 

construção primordial do mundo, motivando os africanos a continuarem a acreditar na 

existência de mitos como explicação da criação do espaço onde habitam.  
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Nas culturas primitivas, o homem era iletrado e, não podendo explicar os 

fenómenos que ocorriam à sua volta, vê no mito um meio possível para a explicação 

desses fenómenos. Os povos africanos, na sua maioria analfabetos, recorriam ao mito e 

à magia para controlarem os fenómenos naturais e para perceberem a origem desses 

fenómenos. Eles não recorrem ao método científico para poderem contactar com o 

mundo sobrenatural e sagrado, pois este método não lhes permite romper as barreiras 

temporais.  

Eliade afirma:  

 
o mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo 

primordial, o tempo fabuloso dos ‘começos’. Noutros termos, o mito conta como, graças 

aos feitos dos Seres Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, quer seja a realidade 

total, o Cosmos, quer apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um 

comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narração de uma ‘criação’: 

descreve-se como uma coisa foi produzida, como começou a existir. O mito só fala daquilo 

que realmente aconteceu, daquilo que se manifestou plenamente. (Eliade 1963:12,13) 

 

Dentro do âmago da cultura africana, o mito é encarado como uma realidade 

absoluta, significando história verdadeira, sagrada, exemplar, significativa e condição 

primordial. Esta condição primordial remete para o conjunto de histórias subjacentes a 

um povo desde o início da sua formação original, e para o tempo da ancestralidade que, 

no caso dos negros, seria a união na plenitude da sua comunidade de origem. Como se 

afirma no volume Literatura Norte-Americana, “os esforços de sobrevivência de uma 

raça unida nas suas ‘canções e danças, e rituais, e tagarelice, e celebrações’ ” traduzia-se 

no “tempo de ancestralidade, habitado por aquelas figuras veneráveis cuja experiência e 

destreza na ‘arte de contar’ eram fonte de inspiração para toda a comunidade.” 

(Ramalho 1999:353,354). 

A propósito da questão do mito como história sagrada, Percy S. Cohen, em 

“Theories of Myth”, afirma que “ (…) one of the important functions of myth is that it 

anchors the present in the past.” (Cohen 1969:349). Podemos concluir que estamos 

perante uma concepção mítica do tempo e do espaço, que permite a transcendência de 

um patamar para outro. O tempo mítico assegura a introdução do homem no plano 

sagrado, suspendendo o plano profano, chamado de cronológico, enquanto recupera a 

sabedoria das figuras do passado. Em contexto afro-americano, o passado é importante 

para a resolução do presente, enquanto o espaço adquire uma função mítica pelo 
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constante movimento a que os negros são votados. Inerente à concepção mítica do 

tempo está a oposição de tempo cíclico a tempo linear. No primeiro caso, o passado 

influencia o presente e consequentemente o futuro, ao contrário do segundo que tem 

interesse apenas no futuro. A oposição, atrás mencionada, representa as atitudes que os 

europeus e os africanos têm perante a questão do tempo, sendo que os primeiros, pelo 

seu modo de vida material, pensam o tempo cronologicamente, assumindo que o futuro 

é o mais importante, enquanto os segundos, imbuídos de espiritualidade, pensam o 

tempo como uma continuidade entre presente, passado e futuro. Se reflectirmos no 

porquê da importância do passado para os negros, percebemos que ele legitima as fontes 

de poder e estatuto dentro da organização social que impera na sociedade africana. 

A oposição tempo linear/ tempo cíclico estabelece relações com aquilo que K. K. 

Ruthven designou como visão sincrónica e visão diacrónica. Segundo este autor, 

  
The more familiar of the pair is the diachronic or historical approach which implies that any 

moment in time can be broken down into constituent elements, each of which is fully 

intelligible only in terms of its own individual past. (…) The synchronic approach, on the 

other hand, ignores the private histories of individual elements and focuses instead on the 

relationship between those elements at any particular moment. (Ruthven 1976:38,39). 

 

Posto isto, a diacronia centra-se nos elementos que se desenvolvem ao longo do 

tempo, contribuindo para a compreensão de um passado que se liga directamente ao 

presente, tal como acontece com o tempo cíclico, ao passo que a sincronia atribui 

importância aos elementos que surgem naquele momento, interessando principalmente 

um futuro próspero, comparativamente ao tempo linear. No desenvolvimento do seu 

texto Myth, Ruthven refere o pensamento de Lévi-Strauss, o qual informa que o 

significado do mito está subjacente à ligação entre os elementos de cada cultura e 

sociedade, não tendo qualquer significado quando esses elementos são utilizados 

isoladamente. 

Como já foi referido, o homem africano só atribui importância às actividades que 

contêm um conteúdo sagrado, pois estas possuem acções que foram concretizadas no 

princípio dos tempos por um Deus, um herói ou um antepassado. Pelo contrário, as 

actividades profanas não são passíveis de repetição, porque não foram efectuadas pelo 

homem primordial e, por conseguinte, não representam modelos exemplares. A 

reversibilidade do tempo é efectuada através de rituais cujo objectivo é abolir o tempo 

profano, dando a hipótese de o homem recomeçar a sua vida e, portanto, construir um 



13 
 

novo mundo que lhe confere um nova identidade. Pelo seu significado de vida e morte, 

a caça é considerada uma actividade sagrada, a luta entre o homem e o animal recupera 

as lutas de poder que os homens tinham de enfrentar nos seus territórios. A morte de um 

animal reforça as ideias de sobrevivência e dos instintos naturais, matando o homem o 

animal com o objectivo de mostrar a superioridade da espécie humana. Os negros 

viram-se, durante muito tempo, no papel do animal caçado obrigado a servir os seus 

donos, ou então enfrentavam a morte. A superioridade dos brancos resumia-se à 

tentativa constante de inferiorizar a tribo negra. No contexto afro-americano, a caça 

surge como a actividade sagrada que serve de ligação à natureza, conduzindo à iniciação 

dos jovens nos segredos sagrados da tribo que os passa oralmente. Pela experiência 

sagrada, os segredos podem ser revelados, de outro modo a experiência profana não os 

revela, pois não os sabe.  

Eliade declara: 

 
(…) o mundo arcaico ignora as actividades “profanas”: qualquer acção com significado 

determinado – caça, pesca, agricultura, jogos, conflitos, sexualidade, etc – participa, de 

certo modo, no sagrado. (…) só são “profanas” as actividades que não têm significado 

mítico, isto é, que não possuem modelos exemplares. (Eliade 1969:42) 

 

As actividades são minuciosamente filtradas pela moral, e só depois deste 

escrutínio são classificadas como extraordinárias e fixadas como exemplo; ao 

estabelecer modelos a seguir a sociedade obtém um maior controlo de comportamentos 

sociais e morais. Sem um governante, visto que o modelo social dos africanos consistia 

na organização tribal, em que cada uma das tribos tinha o seu chefe que se definia pela 

sua linhagem, a única solução para o controlo social consistia no exemplo dado pelos 

antepassados. Assim, o herói, cuja definição é o antepassado que preconizou feitos 

extraordinários em prol da comunidade, define as linhagens mais importantes na 

sociedade, fortalecendo as ligações familiares e estabelecendo hierarquias sociais, de tal 

modo que o orgulho de pertença a determinada linhagem impera nas mentalidades, 

conferindo um maior respeito pelas normas, condensando imoralidades e acarretando o 

respeito dos outros. O propósito das histórias transmitidas de geração em geração é a 

reunião da comunidade com efeito de entretenimento e de controlo.  

Nas sociedades medievais imperava a ideia de predestinação, na qual o guardião 

da linhagem partia numa demanda pelas origens, pela identidade. No contexto africano, 
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o exemplo dos antepassados - e quando se fala de antepassados, está-se a referir aqueles 

que foram reconhecidos como tal - transmitia a sabedoria ancestral que continha 

conhecimentos antigos que se destinavam às futuras gerações. Esta passagem de saber 

fundamenta a sua história, na medida em que estipulou as crenças e as leis sobre quais 

os negros se regiam. Sendo que, o sentido de identidade, através da genealogia, fornece 

o sentimento de filiação e continuidade da comunidade negra. Após a travessia de 

África para a América, os negros viram-se despojados dos seus nomes, impondo-lhes os 

senhores novos nomes, o que acarreta a quebra deste sentimento de pertença a uma 

linhagem e fomenta o desaparecimento da continuidade da comunidade negra. Este 

tratamento dado os africanos retira-lhes a sua essência, provocando a revolta interior 

que séculos mais tarde os envolverá na questão dos movimentos cívicos, nos quais 

pretendem reavivar a importância que os seus nomes míticos tinham nas tribos 

africanas.  

Dentro da perspectiva de exemplo, veremos como a escrita de Toni Morrison 

alude a vários mitos clássicos e africanos para demonstrar que a cultura ancestral é um 

instrumento poderoso para a consolidação da comunidade afro-americana na 

diversidade cultural que impera na América. Em relação ao uso dos mitos clássicos com 

os africanos, a própria autora, em “Unspeakable Things Unspoken: The Afro-American 

Presence in American Literature”, afirma que a tragédia grega se assemelha às 

estruturas afro-americanas, à religião africana e à sua filosofia (Morrison 1999:202). 

Apesar de a sua narrativa pretender elevar os traços culturais afro-americanos, os mitos 

africanos entrelaçam-se como os mitos clássicos, embora estes sejam camadas 

adicionais e estejam subentendidos na estrutura da narrativa de modo a que Morrison os 

possa reescrever à medida das suas personagens e aplicá-los ao contexto afro-

americano. Já na antiguidade, Aristóteles entendia o mito como “plot”, o enredo de uma 

peça de teatro, que aplicado à estrutura do romance pode ser lido como o “plot” da 

narrativa de Morrison, já que ela se centra no mito do africano voador para estruturar o 

romance Song of Solomon. 

 Interessa-nos, ainda, referir o simbolismo do mito, porque tendo em atenção que 

o mito tem uma qualidade narrativa sagrada, esta só nos pode ser transmitida de modo 

simbólico. A estrutura simbólica do mito é defendida por Cassirer que fundamenta a sua 

teoria na epistemologia neo-kantiana ao afirmar que o mito é uma maneira de usar a 

linguagem para fins expressivos. Segundo o autor, o pensamento mítico é um modo de 

estruturar simbolicamente o mundo, ou seja, damos a nossa visão do mundo ao exterior. 
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(cit. em Cohen 1969:340). Este interesse pelo simbolismo dos mitos já havia sido 

antecipada por Tylor, que considera que, no sentido de fornecer explicações sobre a 

origem de fenómenos naturais, o mito usa a linguagem da metáfora para personalizar as 

forças do mundo natural que o homem primitivo procura compreender e controlar. (cit. 

em Cohen 1969:339). A linguagem do símbolo é uma linguagem muito própria por 

tratar de um plano sagrado, daí que as crianças estejam mais próximas dessa linguagem, 

porque a infância é o estado puro, próximo das origens. As crianças, por viverem num 

mundo essencialmente mágico, no qual abundam símbolos, conseguem decifrá-los. Os 

símbolos exigem o reconhecimento da significação pelo leitor que os interpreta como 

sendo representativos da realidade em que se insere. Se não houver uma ligação à 

cultura a que se está a fazer referência, a ligação entre o símbolo e a realidade pode ser 

quebrada. No contexto africano, os símbolos acarretam uma significância importante, 

devido à não utilização da escrita pelos nativos, mas sim do uso das imagens que 

consagram passagens importantes na história ancestral. Neste contexto, Morrison 

utilizará os mitos de forma simbólica, demonstrando que nos tempos modernos os mitos 

não têm valor por representarem uma realidade, mas porque apresentam um simbolismo 

que remete para um passado que permite recuperar a identidade esquecida no meio da 

opressão. 

Cassirer explicita que o mito é a forma intermédia entre nós e o mundo: 

   
  Cassirer treats myth as a primordial ‘symbolic form’, that is, as one of those things (like 

language itself) which we interpose between ourselves and the outside world in order to 

apprehend it: to him, myth is a non-discursive, densely imagistic ‘language’, not unlike the 

language of Freudian dreams, at once more archaic and vibrant than that cerebral and 

discursive language in which Cassirer’s own book is written.  (cit. em Ruthven 1976: 74). 

 

A teoria psicanalítica apoiou as suas teorias na análise de mitos clássicos, partindo 

dos seus símbolos para construirem teorias acerca da complexidade humana, 

defendendo que os mitos não divergem dos sonhos, já que ambos são uma construção 

do inconsciente e das nossas fantasias. No canónico Invisible Man, Ralph Ellison 

entrelaça a realidade com a fantasia de modo a mostrar que o homem é constituído de 

dualidades, pretendendo assim mostrar a complexidade humana. Através de sonhos e de 

situações “dream-like”, o potagonista de Ellison embarca numa aventura em busca do 

seu sonho, que se revela importante para o seu conhecimento interior. Aqueles sonhos e 

situações “dream-like” adquirem valor premonitório ao informar o protagonista da 
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realidade da sua situação, repetidas nas palavras do avô “keep this nigger boy running” 

(IM 2001:33) que implicam a situação do negro que está sempre em fuga, mas de forma 

invisível num mundo racista. 

Do mesmo modo, Morrison entrecruza os patamares, por um lado o mundo 

realista e natural, e por outro, o mundo de fantasia e sobrenatural, uma vez que pretende 

mostrar a complexidade do ser humano e o “folklore” africano. Morrison irá igualmente 

subverter alguns mitos bíblicos quando os convoca para o seu romance, sendo as 

personagens Pilate, Ruth, Reba e Lena o oposto das suas homónimas no texto bíblico. 

 

Lenda 

A lenda e o “folktale” fazem parte do “folklore” a par com o mito. Após a 

análise deste e das suas características, não se revela fácil destrinçar mito de lenda. No 

entanto, podemos considerar que a última é fundada em eventos e pessoas históricas, 

tendo, assim, uma natureza histórica. Ao ser possível contextualizar a lenda através de 

lugares e paisagens da vida quotidiana, podemos inferir que o seu referente é o mundo 

real. 

Podemos ver que, apesar de haver presença de seres sobrenaturais, estes têm um 

papel de personagem secundária, sendo dado aos humanos os papéis principais, 

mostrando que a lenda gira em torno dos feitos dos heróis e das heroínas humanos. 

Contudo, estes seres não são categorizados na esfera do humano comum, uma vez que 

pertencem à aristocracia e são apresentados com características superiores, seja em 

termos de beleza, de força, de elegância, de inteligência ou de educação. 

Dégh refere Csikszentmihályi:  

 
Legends [he writes] encapsulated centuries of useful experiences in a few rhymed lines, 

proverbs, or cautionary tales. The young members of the tribe no longer had to learn only 

from their own experiences what was dangerous and what was valuable in their 

environment, instead, they could rely on the collective memory of past generations, and 

possibly avoid repeating their mistakes. The knowledge helped them to achieve a certain 

amount of control of environment. [Furthermore, he continues] Legends did not just convey 

useful information they also passed on an enormous amount of irrelevant details, or details 

that make sense only in certain specific historical situations. This is inevitable because 

anyone who wants to pass on a personally experienced truth usually cannot distinguish the 

essential element of that truth form its incidental features (C 1993, 57-8). (cit. em Dégh 

1996:36). 
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A lenda tem como objectivo fornecer informações acerca do passado e dos heróis 

que ficaram imortalizados, pretendendo que as gerações futuras sigam os seus 

exemplos. 

 

“Folktale” 

Por oposição à lenda, os “folktales” têm uma incidência mais fantástica, 

podendo neles ser englobados os contos de fadas e as fábulas animais que são 

permeadas pelos elementos do fantástico e do sobrenatural. As fábulas têm uma função 

moralizadora, fornecendo aos jovens lições acerca do mundo e de como se deveriam 

comportar. Se partimos da afirmação de Barry B. Powell de que o termo “folktale” 

significa história sobre pessoas comuns, podemos considerar que Song of Solomon 

contém elementos do “folktale”, já que a considerada personagem principal do romance, 

Milkman, pode ser reconhecida como uma pessoa comum; por outro lado, abundam 

elementos do fantástico, como as pessoas mágicas, desempenhadas por Pilate e Circe. A 

partir do uso da intertextualidade de contos de fadas europeus, como é o caso de 

“Rumpelstilskin”, “Goldilocks” e “Hansel and Gretel”, Morrison quer demonstrar a 

importância do “folklore” para a cultura afro-americana. Ao estabelecer relação entre o 

“folklore” afro-americano e o “folklore” europeu demonstra a assimilação de 

fenómenos culturais diferentes por toda a população. Ela recorre ao simbolismo 

retratado nos contos de fadas acima referidos para reforçar a ideia de que é possível 

reutilizar “folklores” de outras culturas e arranjá-los de modo a funcionarem plenamente 

na sua própria cultura. Morrison apela à consciência dos brancos, pois tal como os 

negros assimilaram os aspectos culturais brancos, também eles se podem apropriar dos 

aspectos culturais negros em vez de tentar aniquilá-los. 

No conto dos Irmãos Grimm, “Rumpelstiltskin” é um duende que oferece os 

seus préstimos à filha de um moleiro que pretende casar com o príncipe, ajudando-a a 

transformar a palha em ouro. Morrison estabelece comparação entre este conto e o acto 

de Ruth em amamentar Milkman até tarde, o que lhe dá enorme prazer. Sem perder de 

vista que o objectivo, quer do moleiro quer do rei, era enriquecer, pretendendo satisfazer 

as suas necessidades, Ruth tem o mesmo objectivo de satisfazer as suas necessidades; 

ela deseja amor, numa casa que está morta em termos amorosos. Os breves momentos 

em que amamenta o filho transformam-se em ouro para Ruth, já que consegue um 

pouco de afecto, algo que parece não receber desde a morte de seu pai.  
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Quando “Goldilocks” entra em casa dos três ursos, comendo da sua comida e 

dormindo nas suas camas, sente-se confortável nesta casa harmoniosa. Ruth em casa de 

Pilate sente-se segura, pois naquela casa reina a felicidade que ela pretendia ter no seu 

próprio lar.  

Milkman, quando inverte o percurso dos seus antepassados, de Norte para Sul, 

inicialmente parte em procura de ouro. “Hansel and Gretel”, abandonados pelo pai na 

floresta, avistam uma casa e nela são feitos escravos pela dona da casa. No final, 

libertam-se matando-a; por fim, impelidos pela fome e pelo instinto de sobrevivência, 

começam a comer a casa que, convenientemente, era construída de doces, encontrando 

ouro. Do mesmo modo, os negros foram escravizados, sendo libertados após longos 

séculos. Mesmo apesar de livres ainda havia segregação. Milkman, no Sul, na sua casa 

de escravatura, encontra um bem mais precioso que o ouro, a sua liberdade.  

Kirk oferece uma definição incompleta de “folktale”:  

 
 they [folktales] are traditional tales, of no firmly established form, in which supernatural 

elements are subsidiary; they are not primarily concerned with ‘serious’ subjects or the 

reflexion of deep problems and preoccupations; and their first appeal lies in their narrative 

interest. (Kirk 1973:37). 

 

Deste ponto de vista, os “folktales” não possuem o elemento “sério”, antes 

tendem a reflectir situações sociais, jogando com os medos e desejos comuns em que a 

função em causa consiste em mostrar as maldades sociais infligidas nos mais fracos. 

Comparativamente, Morrison, no desenrolar da sua história, relembra as maldades 

sociais votadas aos negros, quando nos conta a história da morte do pai de Guitar. 

Kirk advoga que os “folktales” não têm forma estabelecida. Existem estudos que 

revelam que os “folktales” são construídos a partir de pequenos elementos, a que os 

estudiosos chamam motivos, os quais podem ser combinados numa infinita variedade. 

As diversas combinações constroem as diferentes histórias, ou seja, contos como a 

Cinderela ou a Branca de Neve possuem os mesmos motivos; contudo, a combinação 

desses elementos é diferente. As duas histórias baseiam-se na rapariga odiada pela 

madrasta, obrigada a viver em situações precárias, mas que no final é salva pelo 

príncipe encantado. “What defines a type is a recurring constellation of motifs” (Powell 

2004:10). É essa combinação de motivos que dá origem aos tipos. 
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O teórico mais saliente nesta área é Vladimir Propp, que no seu “Morfologia do 

Conto” trabalhou num processo de levantamento dos contos populares russos e a partir 

deles constitui um “corpus” de análise. Nesse “corpus” procurou verificar o que se 

mantinha igual no interior dos contos, reparando que havia sequências iguais em vários 

contos. Ele descreveu de forma neutra os contos e isolou trinta e uma funções que se 

podem combinar entre si em inúmeras sequências. 

Os “folktales” da tradição oral afro-americana, como o africano voador, “trickster 

tales of Br’er Rabbit”, “High John de Conquer” e “Stagger Lee” são construídos a partir 

dos mesmos motivos, sendo baseados nas experiências dos escravos africanos na 

América. Contudo, são contados de forma diferente, pois a ordenação da sequência é 

distinta de conto para conto. Os “folktales” pretendem manter presentes as histórias 

contadas pelos antepassados de modo a que as gerações futuras não se esqueçam dos 

sucessos, ou das maldades por que passaram. Como nos informa Mulira “(…) remnants 

of African culture abound: in language and vocabulary, in techniques of storytelling, in 

folktales such as Brer Rabbit and Tar Baby, in music and dance forms, singing and 

rhythm, in foods, and in ways of eating certain foods.” (Mulira 1991:36).)  

 

Mito e História 

Um dos problemas inerentes à relação mito/ história é saber quando o primeiro 

deu lugar à segunda. Considera-se que a história derrotou o mito aquando do 

aparecimento da filosofia e, consequentemente, da escrita. A introdução do método 

científico transformou o mito em sinónimo de fábula, invenção e ficção, já que os 

problemas que o mito explicava podiam agora ser comprovados, ou não, 

cientificamente, não havendo necessidade de esses problemas serem hipoteticamente 

explicados. Além de que os filósofos pretendiam mostrar, a partir das fases que 

constituem a observação, que os mitos não são fiáveis, porque não são válidos para 

elaborar uma lei. A História, por seu turno, é fiável. 

A este respeito, escreve Eliade em Aspectos do Mito: 

 
 Só com a descoberta da História – mais exactamente com o despertar da consciência 

histórica no cristianismo judaico e seu desenvolvimento com Hegel e seus sucessores – só 

através da assimilação radical deste novo modo de ser representado pela existência humana 

no Mundo foi possível ultrapassar o mito. (Eliade 1963:97) 

 



20 
 

Hegel acreditava no poder da razão, acima de qualquer fundamento subjectivo. Se 

atentarmos no significado da palavra história - informação, conhecimento objectivo e 

científico -, podemos inferir que o homem moderno se sente despojado de sentido sem a 

história; em comparação, o homem mítico vive do mito. Sem a história, o mito 

fundamentava toda a existência presente nas culturas que dele se serviam. Mais tarde, 

com a progressiva consciência histórica, por oposição ao pensamento mítico, o presente 

e passado tinham um suporte teórico disponível em escritos, e por isso acessível a toda a 

gente. Se reflectirmos sobre o estatuto do negro na América, percebemos que a História 

Americana o omite durante vários séculos. Isabel Caldeira, em História, Mito e 

Literatura: A Cicatriz da Palavra na Ficção de Toni Morrison, aborda a questão da 

omissão do negro na História Americana através da invisibilidade a que o negro foi 

votado, centrando-se em três aspectos: “a falta de dados decorrentes da experiência de 

um povo anónimo arredado de todos os canais do poder; a falta de atenção e 

importância conferidas pelos historiadores aos poucos dados existentes; e a própria 

distorção da História (…)” (Caldeira 1992:33). A ocultação da História Africana deveu-

se sobretudo à atitude superior dos europeus que, levando os seus preconceitos consigo, 

investigaram os povos nativos com o espírito fechado, revelando que nada na sua 

História era válido. Por isso, ora omitiam os factos reais, ora distorciam esses factos, 

conduzindo a uma imagem estereotipada do negro que se tornou legitima e aceite 

durante vários séculos. Muitas destas investigações, tingidas pelo preconceito, 

revelaram que o negro possuía um cérebro demasiado pequeno para proporcionar 

desenvolvimento ao nível civilizacional, consistindo este facto um entrave a qualquer 

civilização por parte dos europeus. Porém, tinham de libertar os “ignorantes” dos seus 

horríveis costumes. Percebe-se que os brancos não entendessem que o peso da tradição 

oral equivalia ao peso da tradição escrita, negando-se a encarar como realidade o modo 

de viver dos negros. Os europeus concordavam que os negros eram incivilizados, não só 

pelo seu modo de viver, mas também pelas suas crenças que não estavam de acordo 

com o estipulado pelos seus princípios. Do ponto de vista do racismo imposto pelo 

domínio branco, a inferioridade dos negros era algo que lhes era inerente e natural, 

construindo barreiras em termos de raça e classe. Da superioridade branca nasce o 

sentimento de posse em relação a este povo incivilizado, traduzindo-se na missão que 

considerava sua de dominar e civilizar o povo negro, legitimando desta forma, a 

escravatura que reinou na América. No século XIX, alguns americanos, principalmente 

os do Norte, consideravam que continuar a escravizar seres humanos não era correcto, 
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tanto devido aos ideais que o país apregoava, como os ideais de igualdade, fraternidade 

e liberdade que a Revolução Francesa postulou nos finais de século XVIII. Será no 

seguimento da proclamação destes ideais que o Norte considerou não humano a 

manutenção de escravos, dando origem à Guerra Civil, provocando, em certa medida, a 

inscrição dos negros na História Americana. 

Porém, antes da Guerra Civil, os negros tratados como mercadorias não tinham 

valor suficiente para constatarem na História e a sua falta de conhecimento racional 

igualava-os ao estatuto de animal. Como assinala Isabel Caldeira, deveria reescrever-se 

a História, permitindo a inclusão de grupos marginais que dela foram esquecidos: os 

negros e os povos nativos que, desde sempre, fizeram parte da História americana, 

ajudando na construção do país a que chamamos América. Era tempo de os brancos 

inscreverem os negros na história e deixá-los participar nas questões centrais do país. 

Actualmente, esta reescrita da história está em processo; de outro modo, jamais o país 

que se auto intitula de país de oportunidades, elegeria um negro para Presidente.       

Mito e História distinguem-se entre si, porque o primeiro não carrega consigo 

documentos escritos, ao contrário da segunda que nesses textos se fundamenta. 

Podemos ir mais longe, ao mencionar que os povos africanos são vistos pelos 

americanos como povos que não possuem história, isto porque não possuem 

documentos escritos para que possam fundamentar toda a sua existência. As sociedades 

africanas eram consideradas sociedades que se tinham criado fora do tempo, pois sem 

passado escrito não seria possível elaborar uma sequência de acontecimentos históricos. 

Porém a História africana pode ser detectada nos objectos arqueológicos ou a partir de 

testemunhos escritos em árabe pelos africanos ou por visitantes árabes ou europeus. Ao 

ser relegada para segundo plano a tradição oral, os negros vêem toda a sua cultura a 

dissipar-se perante os seus olhos, como se não ela não tivesse o mínimo significado. 

Segundo Isabel Caldeira “[p]ara fundamentar a demarcação entre as civilizações, Hegel 

alega ainda que os africanos não têm uma História porque não têm comunicação escrita 

para fundamentar a demarcação entre as civilizações” (cit. em Caldeira 1992:89). A 

autora continua dizendo que Lévi-Strauss contesta esta afirmação de Hegel, reclamando 

o valor da tradição oral como fonte de conhecimento, já que esta tradição é riquíssima 

em informações acerca de uma cultura. Apenas se deve estar preparado para utilizar 

métodos diferentes dos utilizados quando se investiga uma cultura que possui elementos 

escritos. Deve-se à razão, que tanto Hegel apregoa, a desvalorização da tradição oral. 

Todavia, de um ponto de vista mais crítico, a diferença acima mencionada tende a 
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esbater-se, podendo concluir-se que mito e história funcionam como complementares, 

em continuidade e com a função de veicular o conhecimento às gerações vindouras. 

Confinados a um território (África) que desclassifica o poder da palavra escrita, os 

negros encaram a História e o Mito como a mesma coisa, pois o mito é a história de um 

povo. Contudo, no momento em que colocam os pés na América, a valorização aí 

dominante da palavra escrita desconsidera o peso da palavra oral na tradição africana.  

Lévi-Strauss, em Mito e Significado, aborda o tema associado à continuidade 

mítica na história: 

 
Não ando muito longe de pensar que, nas nossas sociedades, a História substitui a 

Mitologia e desempenha a mesma função, já que para as sociedades sem escrita e sem 

arquivos a Mitologia tem por finalidade assegurar, com um alto grau de certeza – a certeza 

completa é obviamente impossível -, que o futuro permanecerá fiel ao presente e ao 

passado. (Lévi-Strauss 1997:63).  

 

O mesmo autor continua o seu comentário dizendo que a mitologia se apresenta 

como um sistema fechado, estático, pois nos mitos as histórias assentavam em fórmulas 

repetitivas para facilitar a memorização. O mesmo conto podia ser apresentado de 

formas diversas, dependendo da combinação dos elementos por parte do orador, ao 

passo que a história é um sistema aberto. 

A perspectiva estruturalista advoga que o mito é um sistema de comunicação, 

podendo, assim, passar de uma existência oral a escrita. O homem mítico via o tempo 

como um tempo humano em que tudo dizia respeito à presença da humanidade no 

mundo terrestre. Por contraste, o homem moderno considera-se construído de tempo 

histórico; toda a história de uma cultura está presente nos escritos e perdurará nas 

mentes das futuras gerações. 

Segundo Ruthven: 

 
Just as myth may be historicized, therefore, so too history can be mythicized by those with 

a Faulknerian gift for sublimating the actual into the apocryphal. To adopt Peter Munz’s 

terms (1956), the distention of myth into history is complemented by telescoping of  history 

into myth, in that both processes try to evade the ineffability of isolated events: for seeing 

that what actually happened (res gestae) is knowable only through an account of what 

happened (historia rerum gestarum), the historian becomes a sort of myth-maker willy-

nilly. Attempts to dissociate a historical Jesus Christ from the messianic mythology in 

which he is presented to us are therefore likely to be as absorbingly inconsequential as 
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investigations into the historicity of Robin Hood. But if some myths contain some history, 

which nobody but a ritualist like Raglan (1963) would deny, then precisely what kind of 

history is it? Probably what Michael Grant has called ‘para-history’, which records ‘not 

what happened but what people, at different times, said or believed had happened’ (1971, 

p.xviii). Roman mythology, as Grant reads it, embodies a para-history of Rome; and ‘to get 

an idea of a civilization’, he adds, ‘one needs a history and a para-history as well.’” ( 

Ruthven 1976:10) 

 

Este autor concorda que tal como o mito se pode tornar história, também esta se 

pode tornar mito. O homem moderno, para conseguir reunir as peças do “puzzle”, para 

escrever sobre aquilo que se passou há séculos, sem ter presenciado os factos, teve de 

recorrer aos mitos para formular a sua opinião. O autor introduz o conceito de para-

história que seria aquilo que as pessoas acreditavam ter acontecido e não o que 

realmente aconteceu. Se a lenda contém elementos históricos, a para-história seria 

aquilo que está ao lado da história, mas que não está provado como história. Como o 

prefixo “para” indica, é uma história ao lado, ou seja, essa história situa-se numa 

situação periférica em relação à história como a conhecemos. Existe, portanto, uma 

fronteira entre a história e a para-história. Se a história é o que realmente aconteceu, a 

para-história é o que se pensa ter acontecido. É a conjugação delas que determinará o 

que realmente pode ser postulado como verdade.  

Toni Morrison, ao escrever Song of Solomon, pretende que os mitos africanos se 

tornem história; ao reescrevê-los ambiciona a sua inscrição na cultura dominante 

branca.  

 

Tradição oral versus tradição escrita 

Ao longo dos tempos, a tradição oral desvalorizou-se em detrimento da tradição 

escrita. Nos termos gregos, o “mythos”, a coisa falada, foi substituído pelo “logos”, 

denotando que a escrita derrotou o sistema tradicional, oral; a escrita corrompe a 

memória e arte de memorizar. Nos povos africanos, a herança cultural só podia ser 

transmitida oralmente, havendo um apelo à sensibilidade auditiva e à memorização. 

Beverly J. Robinson define tradição oral como “(…) a process of passing a verbal 

language from one generation to the next – [that] has been a major communication 

system throughout Africa wherein the knowledge of God is expressed through such 

verbal modes as prayers, songs, narratives, names, and proverbs.” (Robinson 1991:21). 

As músicas e a oralidade eram os factores que os ajudavam a sobreviver numa época de 
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escravatura; sem as suas histórias, a cultura negra não teria subsistido à cultura 

americana branca. As canções não só funcionavam como estratégia de sobrevivência 

para o negro, mas também como forma de manter as suas raízes próximas de si. A 

música contribui em grande escala para a humanização do negro. Note-se que na década 

de vinte e trinta do século XX, após a mudança de vários negros da área rural para a 

urbana, a música negra atingiu repercussões inabaláveis nas áreas do Jazz e do Blues, 

demonstrando que a aculturação não funcionou apenas numa direcção, mas nas duas, já 

que os brancos se apropriaram destes tipos de música, tão caracteristicamente negra, na 

medida em que expressavam as tristezas que iam nas almas dos afro-americanos.  

A predominância da cultura oral nos negros evidencia a permanência e o 

exercício da memória. Sem poder aprender a ler e escrever, desenvolviam a capacidade 

de memorização e promoviam a transmissão e preservação do conhecimento pela 

oralidade. A memória colectiva sugere a importância de uma oralidade que uniu os 

escravos nos primeiros tempos em que vieram para a América. Sem acesso à escrita, 

passavam as suas histórias oralmente. A memória surge-nos em oposição ao silêncio, na 

medida em que, sem terem conhecimento da língua inglesa, viam-se remetidos à sua 

linguagem de origem, que promovia a memória e não os deixava estar num ambiente de 

silêncio nas plantações. Neste sentido, a memória colectiva aparece como uma 

linguagem muito própria que recupera os feitos ancestrais, tendo o alcance não só de 

contar histórias, como o de juntar uma comunidade. Na Antiguidade, Platão havia 

assumido uma postura a favor da oralidade em detrimento da escrita, pois afirmava que 

a última promovia o esquecimento nas almas, essas que não preservam o que 

apreenderam pelo deficiente exercício da memória. Posteriormente, a literacia é vista 

como meio para os negros assegurarem a liberdade, melhores condições de vida e 

sucesso pessoal e profissional.  

A propósito da oposição entre escrita/oralidade, Eliade tece o seguinte comentário 

em Aspectos do Mito:  

 
     A revolução desencadeada pela escrita foi irreversível. A partir daí, a história da cultura 

considerará apenas os documentos arqueológicos e os textos escritos. Um povo desprovido 

desta espécie de documentos é considerado um povo sem história. (Eliade 1963: 135). Para 

interessar um homem moderno, esta herança tradicional oral tem de ser apresentada sob a 

forma de livro… (Eliade 1963: 135). 
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Eliade reitera a derrota da tradição oral pela escrita. Nos tempos modernos, a 

oralidade não é valorizada a favor da escrita. Esta situação é visível na revolução 

instaurada pelos meios de comunicação. Actualmente, as relações pessoais estão em 

risco de se perder, devido ao desenvolvimento do computador que permite um contacto 

mais impessoal, pelo que os valores das tradições se estão a perder. Na altura em que 

Morrison escreveu Song of Solomon, as revoluções começavam a notar-se e as tradições 

de uma cultura começavam a esbater-se devido ao contacto com outras culturas, 

criticando a autora a aculturação que destrói as raízes. O multiculturalismo começou a 

ganhar terreno, e, na maioria dos casos, os negros corriam o risco de já nem conhecerem 

as próprias raízes, ou mesmo de as ignorar. A partir do momento em que a escrita se 

instaurou é impensável para o homem viver sem essa fonte. A leitura, ou até mesmo as 

fontes de comunicação acarretam, o desaparecimento de formas orais. 

Desde a formação original da América que os esclavagistas proibiram os seus 

escravos negros de possuir qualquer tipo de educação, sendo-lhes negado o acesso à 

escolaridade. Os brancos eram incapazes de perceber a língua africana, não deixando os 

negros falar no seu dialecto. A submissão às regras impostas pelos donos dos escravos 

encontrava uma mais-valia na iliteracia dos negros, pois quanto menos eles soubessem 

menos se rebelariam contra o sistema esclavagista. Deste modo, a tradição oral era o 

único meio disponível aos negros, constituindo o veículo que lhes possibilitou exprimir 

e aliviar todo o sofrimento a que eram votados pelos seus donos. Ellison em 

“Twentieth-Century Fiction and the Black Mask of Humanity” denuncia que a forma 

mais perversa de racismo é a segregação da palavra, adiantando que “if the word has the 

potency to revive and make us free, it has also the power to blind, imprison and 

destroy.” (Ellison 1972:24). Célia Novais acrescenta em relação a este poder da palavra 

que “[a] escrita morrisoniana aponta, assim, para uma ligação estreita entre vida e 

linguagem, no sentido em que a palavra, escrita e falada, se tornou o instrumento mais 

eficaz de subversão dos modelos dominantes e de sobrevivência da identidade afro-

americana.” (Novais 2003:90). Morrison, no romance em análise, alerta-nos para a 

condição oral dos negros, demonstrando que se eles não estiverem integrados no seio da 

sua cultura ancestral estão mesmo “mortos”. 

O facto de uma mesma história nos ser contada sob o ponto de vista de várias 

personagens reflecte a essência do contar histórias afro-americanas, assemelhando-se ao 

coro clássico, estabelecendo, assim, uma ponte entre o universo masculino e o universo 

feminino. Esta essência de contar histórias constitui o tropo da cultura africana a que 
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chamamos “call and response”, tropo em que as vozes do orador dos sermões negros e 

do público se entrecruzam, sugerindo um eco de memórias que junta a comunidade num 

canto uníssono. Consequentemente, “ (…) o tropo oral do call and response dá espaço a 

um processo comunicativo entre múltiplas vozes e diversas experiências, no qual as 

perspectivas de uns e de outros são dialecticamente reformuladas.” (Novais 2003:130). 

Neste contar de histórias reformuladas há sempre espaços que são deixados em branco, 

tendo o ouvinte de preencher as lacunas para que possa transmitir a sua própria versão 

da história. 

Na linha de pensamento de Malinowski, “[c]ada história é ‘propriedade’ de um 

membro da comunidade. Cada história, embora do conhecimento de muitos, só pode ser 

contada pelo ‘dono’; no entanto, este pode oferecê-la a outra pessoa, ensinando-a e 

autorizando-a a contá-la.” (Malinowski 1988:105). Deste pressuposto nasce a ideia de 

que o mito tem autor anónimo, já que a história pertence à comunidade e não a um 

indivíduo em particular; aquele que possui uma história passa-a a outro membro 

familiar.  

Segundo Barthes, o mito é uma fala. “(…) o mito é um sistema de comunicação, 

uma mensagem. (…) é um modo de significação, uma forma.” (Barthes 1984:181). A 

partir deste comentário, percebe-se que, na visão de Barthes, o narrar de histórias 

assume uma importância significativa no sentido de veicular uma mensagem que deve 

perdurar no seio de uma cultura com a intenção explícita de a transmitir oralmente; 

logo, não será necessário o texto escrito, pois ela ultrapassa as barreiras linguísticas. A 

ligação que os negros têm com a natureza faz com que a linguagem não se apresente sob 

a forma escrita, daí que os negros preferissem a tradição oral que lhes permite 

comunicar numa linguagem ancestral e comunicativa, Milkman, em Song of Solomon, 

acabará por perceber o peso da palavra oral. No seu país de origem, os africanos, para 

comunicar entre si, utilizavam como escrita os hieróglifos, imensamente baseados em 

imagens. No momento em que os negreiros os trouxeram para a América, este sistema 

de escrita viajou com eles. Não lhes sendo possível aprender a escrita tradicional de 

forma alfabética do mundo ocidental, este sistema de escrita através de hieróglifos 

manteve-se durante anos no seio da comunidade afro-americana, impedindo os negros 

de se afastar das tradições culturais originais. Os donos de escravos, ao tentarem 

submete-los à sua ideologia, empreendendo a contínua tentativa em destruir os seus 

traços culturais, conseguiram que esses traços se conservassem ainda mais fortes nas 

mentes dos escravos. A partir da Guerra Civil, é dado aos negros a possibilidade de 
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aprender a ler e escrever, embora apenas continuassem a poder saber o essencial, sem 

que os brancos pretendessem que os ex-cativos desenvolvessem a capacidade de 

reflectir criticamente. Este primeiro contacto com a escrita alfabética nasce da obrigação 

em perceber o dialecto americano branco, mas, posteriormente a escrita dos brancos 

revela-se demasiado apelativa para os negros que percebem que, a partir de novos 

conhecimentos, podem lutar e vencer na vida. As tensões entre escrita e oralidade, 

revelando a ânsia dos negros em ascender social e materialmente, estão presentes no 

romance de Morrison nas figuras de Macon Dead II e Pilate, apologistas um da escrita e 

outra da oralidade, respectivamente. 

Embora a escravatura tivesse oficialmente terminado, a segregação continuaria a 

imperar até meados do século XX, sendo só após a Segunda Guerra Mundial que os 

negros desenvolveram uma consciência racial. Mas se, por um lado, os movimentos 

cívicos lutavam pela integração, por outro, aproximaram os negros das raízes 

tradicionais do seu país de origem, uma vez que já não estavam restringidos à completa 

assimilação dos traços culturais brancos. Citando Célia Novais em Da América como 

“home”: Identidade e Linguagem em Song of Solomon de Toni Morrison “[e]sta 

descoberta [de África] permitia explorar genuinamente um passado ancestral que 

começava a informar de significado a existência dos negros na América. Surgiam assim 

possibilidades renovadas para a construção cultural de uma (id)entidade a descobrir-se a 

si própria.” (Novais 2003:78,79). Os afro-americanos procuravam legitimar a sua 

identidade com base nos traços culturais que estiveram presentes nos primórdios da 

existência negra, mostrando que através da apropriação desses traços conseguiam 

alcançar o tão desejado sonho americano. Pode-se concluir que os negros lutaram pelos 

seus direitos, utilizando a técnica oral, isto é, os negros usaram o poder da palavra oral 

para construir as suas formas de liderança. Lembremo-nos dos discursos de Martin 

Luther King ou de Malcolm X, oradores que se centraram na particularidade de os 

negros terem o poder da tradição oral, o que lhes valeu a vitória. 

A magia põe o mito vivo: “[d]aí que as fórmulas estejam cheias de alusões 

míticas que, quando proferidas, libertam os poderes do passado, lançando-os no 

presente.” (Malinowski 1988:86). O mito e a magia pertencem à tradição africana e 

ambas requerem rituais para transcender o tempo profano, tendo Milkman que se inserir 

na esfera do sagrado para comunicar com os seus antepassados. Pilate encaminhará o 

protagonista nos ensinamentos da magia e do contacto com espíritos, nos quais ele não 



28 
 

acredita, afirmando a Freddie que esse tipo de crença pertence a um sistema social de 

baixo nível. 
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Capítulo 2 

Magia, Ritual e Religião 

 

Magia 

Na transição de África para a América, os negros tiveram de prescindir da sua 

religião original para se submeter à ideologia puritana que dominava o espaço onde 

foram obrigados a viver; leia-se: viver como sinónimo de prisão. Se, por um lado, há 

quem argumente que a repressão infligida aos africanos, durante toda a escravatura, foi 

tão feroz que diluiu todas as suas características de origem, por outro, há quem acredite 

que essas características perduraram, embora secretamente, permitindo mantê-las sem 

que os seus senhores se apercebessem do confronto que lhes era direccionado. Num 

continente como África em que a população vive em situações precárias, a hipótese de 

uma educação em termos escolares é remota e, consequentemente, o povo africano 

reconhece na magia um meio para poder explicar certos acontecimentos que parecem 

inexplicáveis. A magia assume-se como um traço identitário da cultura afro-americana, 

comentando Jessie Gaston Mulira que “[m]agic helped the slaves to cope with their 

daily situations, to win the affection to the ones they desired, to cause harm to their 

enemies, and to feel protected from harm themselves.” (Mulira 1991:36). O tipo de 

religião africana, a magia, foi sempre um dos aspectos que serviu de comparação à 

inferioridade dos negros versus a superioridade dos brancos. 

Beverly J. Robinson, no artigo intitulado “Africanisms and the Study of 

Folklore”, classifica “folklore” como conhecimento de pessoas que se traduz nas 

características específicas que integram essas mesmas pessoas num determinado grupo 

comum e que lhes confere um determinado sentido de pertença a uma comunidade. Ela 

afirma “In this essay I use the term [folklore] to refer to the folk culture of black 

Americans, including traditions and characteristics originating in Africa.” (Robinson 

1991:212). O povo africano caracteriza-se como um povo muito místico que acredita 

em espíritos, na magia, no “voodoo” e na “conjuration”. As características que podemos 

encontrar presentes na maioria dos afro-americanos provam que a sua cultura de origem 

subsistiu, mesmo que fosse debaixo de uma ideologia contrária à sua. Contudo, a 

manutenção de vários aspectos culturais africanos e a aculturação de várias 

características americanas converge numa cultura muito própria e original; a identidade 

africana, após várias restrições, resulta numa identidade afro-americana.  



30 
 

Se atendermos à própria palavra magia, verificamos que ela impõe um certo 

fascínio nas mentes humanas, uma vez que nos envolve no seu manto de mistério e nos 

leva a questionar o que ela realmente é: se é meramente uma ilusão óptica ou se, pelo 

contrário, é algo verdadeiro. “Magia - a própria palavra parece revelar um mundo de 

possibilidades misteriosas e inesperadas.” (Malinowski 1988:73). A magia como parte 

integrante da sociedade, sobretudo dos afro-americanos, dá poder a quem é ambicioso e, 

se tem a qualidade de atrair os outros para a sua teia dos possíveis e alcançáveis, 

desperta-nos para um mundo, em que o invisível é provável. Deste modo, vemos no 

mundo mágico a oposição aparência/ essência, um dos grandes temas que percorre a 

Literatura Norte-Americana, e que foi notabilizado, por exemplo, em Young Gooodman 

Brown, de Nathaniel Hawthorne. O protagonista Goodman Brown passa por um 

processo de iniciação, cuja finalidade é revelar-lhe que, muitas vezes, a essência não se 

reflecte, necessariamente, na aparência. No seu percurso, embrenhado num bosque, é 

acompanhado por uma figura que o ajuda na sua descoberta final. Tal como o 

protagonista de Hawthorne, também Milkman terá de ser iniciado para poder descobrir-

se a si próprio e passar a ver com outros olhos aqueles que o rodeiam. O aspecto 

andrógino de Pilate demonstra que a essência nem sempre tem correspondência com a 

aparência, uma vez que, apesar de ostracizada, é descrita como uma das pessoas mais 

benevolentes da história. O seu lado mágico envolve Milkman na sua teia dos possíveis 

e a visão limitada do mundo dele entra em colapso quando contacta com a tia, alargando 

os seus horizontes, revendo todas as suas crenças, pois fica enfeitiçado pelo aspecto 

diferente de Pilate. O lado oculto da vida dos negros pode ser uma alternativa à sua 

visão. 

Em contrapartida, a este mundo aberto a todas as possibilidades, encontramos 

um mundo material que carrega o peso das tradições puritanas que consideram que 

através do trabalho árduo se pode ascender, o que trará como recompensa o sucesso 

material. A Guerra Civil, por um lado, libertou os escravos que eram tratados como 

animais, mas, por outro, despojou muitos negros do seu sentido de comunidade, pois ao 

permitir-lhes ascender, através do trabalho, ou assim pensavam que seria, e ao perseguir 

o sonho americano, esqueceram-se das suas origens. No mundo actual em que o 

pensamento racionalista impera nas mentes humanas, necessitando de comprovação 

científica para todos os factos, parece não haver lugar para o mundo da magia, pois esta 

é considerada falsa. Evelyn Underhill afirma que o significado actual da palavra magia é 

a produção de ilusões ópticas e outros truques de saleta. (Underhill 1955:150). É neste 
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ambiente de racionalismo que Morrison resolve pôr em causa os valores tradicionais 

puritanos e a ciência, pretendendo com o seu romance demonstrar que a magia, apesar 

de pertencer maioritariamente a uma cultura iletrada, é importante pelo seu contexto 

espiritual. Ela recupera o significado de magia do mundo africano: crença em espíritos, 

actualmente descrita como espiritualismo, com o intuito de alertar as pessoas para a 

obsessão do sucesso material desencadeado pelo sonho americano. Lehmann, psicólogo, 

citado por Mauss, define magia como: “the practising of superstitions – that is, beliefs 

which are neither religious nor scientific –exists in our society in the observable forms 

of spiritualism and occultism.” (cit. em Mauss 2005:17). 

As sociedades primitivas – e, no âmbito deste trabalho, centrando-nos na 

sociedade africana -, permeadas pela magia, declaravam que o poder máximo pertencia 

à deusa, e por isso lhe prestavam louvor. Porém, a magia encontra um rival de peso 

aquando da entrada do Cristianismo nas sociedades primitivas. Na Idade Média, a Igreja 

Católica Romana via a magia como algo ímpio, diabólico e blasfemo, contrário à ideia 

de salvação postulada pela figura de Jesus. É neste contexto que se desenvolve a 

oposição entre uma visão politeísta, preferida pelos praticantes de magia, e uma visão 

monoteísta, apoiada pelos cristãos. Na sequência desta oposição ressalta a divisão de 

poder. Sob a égide politeísta o poder feminino era o dominante, ao contrário do 

monoteísmo, que apregoava o poder masculino como dominante, indo mais além ao 

sugerir que a mulher era a fonte de todos os males, construindo o mito de Pandora. Este 

mito desenvolvia a tese de que a mulher surgiu como castigo pelos pecados dos homens, 

ela destapou a vasilha de todos os males, deixando a esperança intacta dentro do 

recipiente. O mundo revela-se imperfeito devido a este gesto da mulher. As Brumas de 

Avalon, de Marion Zimmer Bradley, explicita esta diferença de poderes: na Bretanha, 

onde o Cristianismo se estava a instaurar, o poder pertence aos homens e o mundo de 

Avalon, regido pelo poder feminino, é encarado como algo que não existe, pois os 

descrentes da magia não pisam terreno de Avalon. De resto, nem o conseguem 

encontrar no meio do eterno nevoeiro que envolve a ilha. Comparativamente, Morrison 

põe em contraste a família patriarcal de Macon, que se deixa reger pelas regras da 

cultura dominante, à família matriarcal de Pilate, que renega tudo o que pertence à 

cultura dominante, estando imersa apenas na sua cultura de origem africana e, por 

conseguinte, na sua magia e espiritualidade. Na família patriarcal de Macon, as 

mulheres são encaradas como inúteis, sendo desprezadas pelos dois homens da família. 

Vivem numa casa em que são oprimidas e referidas como estéreis, até que um dia Lena 
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acusa Milkman de ser exactamente como o pai, de nunca se ter preocupado com 

nenhuma delas.  

Podemos concluir que, a distinção entre magia e religião assenta numa diferença 

entre poderes e modelos familiares. Além destas diferenças, encontramos a magia como 

a arte que utiliza o ritual, o feitiço. O praticante e os seus actos constituem um meio 

para atingir um fim, ao passo que a religião se devota sobretudo ao sobrenatural e à fé. 

A fé e a prática são de extrema importância no âmago da religião, sendo o seu objectivo 

agradar às entidades divinas. Para os irmãos Grimm “ (…) magic is a kind of religion, 

used in the lower spheres of domestic life.” (cit. em Mauss 2005:28). Os contos dos 

irmãos Grimm são percorridos pela magia, embora lidem com o quotidiano familiar. 

Morrison compara algumas situações do seu romance com alguns contos de fadas para 

evidenciar o mundo mágico, mas verosímil, aos leitores, sendo que a partir destas 

referências o leitor se prepara para aceitar factos menos credíveis. 

Por outro lado, as semelhanças entre magia e religião são notáveis: ambas 

resultam de tensões emocionais e crises existenciais, sendo vistas como uma solução 

para essas crises. Utilizam ambas os poderes sobrenaturais, inserindo-se no sagrado. 

Murray e Rosalie Wax, no seu artigo “The Notion of Magic”, citam Durkheim que 

distingue a área do sagrado e do profano, inserindo a magia e a religião na esfera do 

sagrado.  

 
  In it [Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse] he [Durkheim] argued that both 

religion and magic refer to the sacred, as distinguished from the profane, but they differ in 

that religion unites its participants into a single, moral community, while magic is 

individualistic, divisive, and opposed to religion. Within the dialectic of Durkheim, magic 

is utterly and absolutely immoral, and its proper synonyms would be witchcraft or sorcery, 

i.e., black magic. (Wax 1963:497). 

    

Para Robert Hertz, a dualidade sagrado/profano está relacionada com a vida social: vida 

e morte; tudo o que beneficia a vida é da área do sagrado, e tudo o que a diminui 

pertence ao profano. (cit. em Montero 1986:48). Sem perder de vista o comentário de 

Durkheim, que pensa que a magia é individualista enquanto a religião é colectiva, 

parece que estamos perante um pensamento redutor, uma vez que, nos rituais mágicos, a 

comunidade participa no evento, enquanto a religião pode ser individual se as pessoas 

não aderirem às celebrações em comunidade, preferindo isolar-se na sua própria fé. 
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Os debates em torno da questão da religião existem desde sempre. Tendo 

presente que todas as sociedades se regem por esta instituição, não se pode deixar de 

referir que em cada sociedade há diferentes atitudes relativamente ao conceito de 

religião. Esta, nos princípios, explicava como o mundo surgiu, como se constitui e como 

funciona. Contudo, os avanços científicos e tecnológicos que se foram desenvolvendo 

conduzem à não procura dessas explicações na religião, mas nesses avanços. Os 

africanos, pelo menos nos seus primórdios, não estabeleciam a diferença entre a religião 

e ciência; daí que considerassem que a sua religião tinha a chave para a decifração do 

mundo. Mas o mais importante será referir que para eles a magia, e até certo ponto o 

mito, constituíam a sua religião. Neste sentido, os americanos, crentes num tipo de 

religião monoteísta, encaravam a religião dos africanos como uma heresia contra os 

fundamentos da religião cristã, e por isso os consideravam filhos do diabo que tinham 

de ser exterminados, tendo a cor de pele intensificado este sentimento de repulsa pelo 

negro. Este é conotado de forma negativa, sendo-lhe imposto adjectivos como 

selvagem, inferior, bárbaro e incivilizado, tendo contribuído a Bíblia para este 

determinado tipo de visão. Lê-se em Caldeira: “[c]onsequentemente, toda a mitologia 

lida na Bíblia impregnava a imagem exterior do negro com os valores negativos de Mal, 

pecado, impureza, inferioridade e mesmo servidão.” (Caldeira 1992:75). 

 Mais adiante, em relação à inflexibilidade dos americanos perante uma cultura 

que não entendem e parece que não querem compreender, a autora prossegue, 

afirmando que “[n]a perspectiva cristã, estes povos simplesmente não tinham religião 

nem espiritualidade, adoravam o diabo que se disfarçava sob as várias imagens dos seus 

deuses.” (Caldeira 1992:87). Os americanos consideravam que os negros, tal como os 

índios que também não se regiam pela religião cristã, precisavam de ser evangelizados 

para se purificarem. Impregnados de superstição, os tipos de religião dos negros e dos 

povos nativos eram simplesmente vistos pelos puritanos como um meio de adorarem o 

diabo e para praticarem o mal contra os brancos.  

Malinowski, em Magia, Ciência e Religião, faz referência a um conceituado 

antropólogo, Tylor, que acreditava que o animismo, que significa a crença em seres 

espirituais, consistia na essência da religião primitiva. A teoria deste autor revela que os 

povos primitivos separavam corpo de alma, demonstrando que a última vivia após a 

morte. A crença que a alma continua a vaguear entre os seres vivos originou a crença 

em espíritos.  
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Contrariamente à teoria de Tylor, James George Frazer não considera o animismo 

a crença dominante na cultura primitiva, mas sim a tentativa de controlo sobre a 

natureza, já que o homem procurava, acima de tudo, entender o mundo que o rodeava e 

esperava que ele se sujeitasse às suas vontades, assemelhando-se aos cientistas que 

buscam respostas. Porém, o homem apercebe-se da sua impotência perante o curso dos 

fenómenos naturais, virando-se para a religião com o intuito de apelar às entidades 

divinas para conseguir bons resultados produtivos. Na perspectiva de Frazer, a ligação 

entre magia e religião só deve ser estabelecida depois de definir religião. Classifica-a da 

seguinte forma: 

 
By religion, then, I [Frazer] understand a propitiation or conciliation of powers superior to 

man which are believed to direct and control the course of nature and of human life. Thus 

defined, religion consists of two elements, a theoretical and a practical, namely, a belief in 

powers higher than man and an attempt to propitiate or please them. (Frazer 1987:50)  

 

A ineficácia da magia é o motivo pelo qual se abandona a magia e se abraça a 

religião, já que se acredita que os poderes religiosos são mais eficazes do que os ritos 

mágicos, porque Deus é superior a todas as pessoas na Terra. Deste abandono ressalta a 

ideia de que o tempo das trevas, tempo em que reinavam as religiões pagãs, dá origem 

ao tempo das luzes que é o século da explosão do racionalismo. Assim, os africanos são 

vistos como pessoas das trevas por acreditarem em magia, em espíritos, na capacidade 

de comunicação entre vivos e mortos. À luz do cientista, estes factos são impossíveis de 

ser verdadeiros.  

Na perspectiva de Frazer, a magia tem um fundamento racional, uma vez que 

acredita que os eventos da natureza se sucedem uns aos outros sem que haja qualquer 

tipo de intervenção de entidades sobrenaturais. A magia é regida pelas leis de simpatia, 

que são relações de afinidades entre coisas e seres. Frazer emprega o termo magia 

simpática2 a estas relações de afinidades, estabelecendo dois tipos de relações 

simpáticas: as relações de contiguidade e as relações de similaridade, correspondendo 

estas às leis de contiguidade e às leis de similaridade, respectivamente. A lei de 

contiguidade seria: “[c]oisas que estiveram em contato continuam unidas, isto é, 

continuam, mesmo à distância, a agir uma sobre a outra; e a lei de similaridade: “o 

semelhante produz semelhante, isto é, o efeito se parece com a causa que o produziu.” 

                                                            
2Frazer utiliza o termo “sympathetic magic” que passará a ser referido como magia simpática. 
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(Montero 1986:22). Nesta perspectiva, as duas leis originam, por um lado, a magia de 

contágio e, por outro, a magia de imitação.  

A lei de contiguidade entende que a pessoa ou a coisa é um todo formado por 

inúmeras partes. Por isso, a partir de um determinado elemento é possível agir sobre o 

todo, mesmo à distância, pois cada parte tem a essência da pessoa, sendo o contacto 

fundamental para este tipo de relação. A esta lei está inerente a lei do contágio; o 

contacto permite o contágio. No entanto, poderia levantar-se o problema da ineficácia 

da magia se esta se repercutirsse a todos os contactos que a pessoa estabeleceu durante a 

sua vida. Daí que seja preciso limitar o feitiço a algo concreto quando se está a 

pronunciar o acto mágico. De acordo com Mauss, há três mecanismos que direccionam 

o feitiço para o alvo a atingir, limitando a cadeia de ligações contagiosas do objecto. O 

primeiro orienta o alcance do rito mágico no sentido do efeito imediato desejado: 

exprimir o desejo. O segundo é a interrupção do ritual e consequentemente do contágio, 

transmitindo os fluidos para um pólo neutro. O terceiro é a fixação das qualidades que 

se quer transmitir ou conter num objecto ou animal. (cit. em Montero 1986:25,26).  

A lei de similaridade funciona ao nível das imagens, demonstrando que dois 

objectos que se assemelham podem agir um sobre o outro. Nesta lei, existem dois 

princípios fundamentais: “o semelhante evoca o semelhante”; “o semelhante age sobre o 

semelhante, e particularmente cura o semelhante” (Montero 1986:26). No primeiro 

princípio, estabelece-se não só uma relação simbólica que consiste na evocação da 

coisa, mas também uma relação física, uma vez que se pretende que produza resultados 

sobre essa mesma coisa. Neste sentido, pode-se considerar que esta lei de similaridade 

surge como uma espécie de “voodoo”, já que a mera utilização de um boneco pode 

representar a pessoa, sem que haja qualquer influência da energia da pessoa contra 

quem se está a efectuar o feitiço, bastando apenas a representação durante o acto para 

que este seja eficaz. Paula Montero afirma a este respeito: “Pode-se representar 

simbolicamente qualquer coisa ou evento desde que o rito produza a assimilação entre 

objeto e a coisa a ser evocada (…) (Montero 1986:27). Tal como na lei da contiguidade, 

os elementos estão todos associados uns aos outros na lei de similaridade. Por isso, o 

mágico deve restringir-se ao elemento utilizado para estabelecer o contacto entre os 

dois, limitando, assim, os efeitos de assimilação. Em Song of Solomon, Pilate, após 

ajudar Ruth a engravidar, impede que Macon a obrigue a abortar, enviando-lhe uma 

boneca de “voodoo” com o intuito de o ameaçar, já que ele a receia devido aos seus 
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dotes mágicos. A mera sugestão de que a boneca o representa, conduz Macon a afastar-

se da sua mulher e evitar contacto com a situação. 

No segundo princípio, um objecto semelhante simboliza o problema, isto é, as 

lombrigas, por exemplo, podem ser representadas por cordas; quando se corta a corda, 

cura-se a lombriga. A acção de semelhante para semelhante tem o efeito de curar, 

evocando o seu contrário, originando a lei da contrariedade.  

Esta lei da contrariedade, postulada por Mauss, contrapõe-se à simpatia, inferindo 

que “o contrário age sobre o seu contrário” (cit. em Montero 1986:22) o que demonstra 

que o contraste assume lugar na magia, pois ela trabalha com sistemas de oposições. 

Todavia, as leis tendem a misturar-se durante os actos mágicos, uma vez que o que 

interessa fundamentalmente quando se produz um acto mágico é a sua eficácia, 

independentemente das características que são utilizadas. A ajuda prestada por Pilate a 

Ruth, mencionada anteriormente, consiste numa poção que a primeira dá à segunda, de 

modo a que Macon se volte a interessar pela mulher, possibilitando a concepção de 

Milkman. A ausência de uma não gravidez dá lugar à gravidez, dando origem a uma 

“cura”, eventualmente uma cura de interesse, uma vez que o objectivo da poção é criar 

interesse em Macon. 

No contexto africano, este tipo de leis rege o sistema religioso, uma vez que os 

negros acreditavam que os acontecimentos têm correlação uns com os outros, não 

podendo um acontecimento ser entendido isoladamente. Se o homem africano é capaz 

de estabelecer relações entre coisas e seres, ele é capaz de pensar em termos lógicos. 

Contudo, a sua lógica reflecte-se em aspectos místicos. Percebemos, então, a seguinte 

afirmação de Evans-Pritchard: “ (…) a mente dos povos africanos trabalha com os 

mesmos modelos lógicos que a nossa, apenas utilizando materiais culturais diferentes.” 

(cit. em Montero 1986:42). Segundo Malinowski, a teoria de Tylor imprime um carácter 

racional ao homem primitivo. Contudo, os racionalistas refutam esta declaração, já que, 

na sua opinião, o primitivo não pensa em termos racionais, mas apenas em termos de 

sobrevivência. Lévy-Bruhl concorda que o primitivo não trabalha com os mesmos 

modelos lógicos que uma pessoa que pensa segundo os moldes da ciência, e que baseia 

a sua experiência na observação, contrapondo uma mentalidade primitiva a uma 

mentalidade racional, distinguindo-as em dois aspectos: na sua funcionalidade prática e 

no seu aspecto místico. (Montero 32).  

No respeitante à funcionalidade prática, a teoria de Lévy-Bruhl centra-se na 

oposição entre o concreto e o abstracto: o homem africano pensa em termos concretos, 



37 
 

ao passo que o homem moderno pensa em termos abstractos. O primeiro direcciona o 

seu pensamento para as coisas concretas do dia-a-dia, pensa em termos da sua 

subsistência. Ele dedica-se às práticas que o fortalecem e que fortalecem o grupo, daí 

que o africano esteja de tal forma imiscuído na vida colectiva que o indivíduo aí acabe 

por se perder. O homem africano desenvolve a sua vida em termos emocionais e não em 

termos racionais, e consequentemente as suas crenças nascem das suas experiências 

vividas, na opinião de Lévy-Bruhl. 

Por outro lado, o aspecto místico que Lévy-Bruhl refere conduz a uma 

mentalidade participativa que nos informa que tudo tem ligação entre si, ao ponto de os 

africanos pensarem que os objectos e os seres fazem parte de uma “rede de 

participações e exclusões místicas.” (Montero 1986:35). O homem moderno percebe o 

mundo objectivamente. Pelo contrário, o africano percebe-o de forma mística, dando 

especial atenção a fenómenos que se revelam misteriosos e sobrenaturais, podendo-se 

mesmo afirmar que a razão implantou a descrença em fenómenos culturalmente aceites 

outrora, como a magia e o mito, ao tentar encontrar uma explicação racional para todos 

os acontecimentos existentes no quotidiano. “As representações pelos valores 

diferenciais que dão aos fenômenos, dirigem de maneira seletiva a atenção para o 

mundo, produzindo percepções desiguais.” (Montero 1986:36). 

Desta oposição entre pensamento lógico e pensamento mágico nasce a diferença 

entre causa e efeito e destino. Enquanto o homem moderno segue os padrões dos dois 

primeiros, o homem africano acredita que tudo o que acontece é obra do destino. No 

pensamento africano tudo o que acontece, e dentro do tudo estão os factos inexplicáveis, 

está destinado a acontecer, porque o controlo pertence às forças sobrenaturais o mundo 

invisível exerce poder no mundo visível. Neste sentido, Lévy-Bruhl defende que esses 

povos têm uma visão pré-lógica, porque não seguem os critérios científicos. As suas 

premissas são diferentes das nossas. 

Contudo, para Paula Montero, a mentalidade primitiva de Lévy-Bruhl não é 

suficiente para caracterizar o homem primitivo, pois o seu raciocínio perante 

determinado tipo de situações não funciona de forma muito diferente da nossa. Os 

meios e a direcção do seu pensamento podem ser diferentes dos meios e da direcção que 

o homem moderno impõe nas suas formulações, mas funcionam sob os mesmos 

modelos de lógica. A autora refere um exemplo: nos sistemas de bruxaria, o africano 

interroga-se sobre o porquê de ter sido ele a vítima de tal acontecimento. Ele estabelece 

relações causais entre tudo o que está relacionado com o acontecimento e elabora uma 
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lista de principais suspeitos que possam ter praticado tal bruxaria. Este tipo de 

pensamento revela-se bastante coerente, uma vez que, se atendermos à pesquisa 

elaborada aquando de um assassinato no mundo moderno, percebemos que o 

estabelecimento de ligações à vítima funciona de forma praticamente igual.  

Toni Morrison, atenta às convulsões sociais da década de 60 e 70, contrapõe de 

certo modo a mentalidade primitiva à mentalidade racional. Naquela expõe um tipo de 

família matriarcal encabeçada por Pilate que vive numa casa tipicamente africana, sem 

luxos, água ou electricidade, mas na qual reina felicidade e harmonia, direccionando 

esta família os seus ganhos para a sua sobrevivência. A mentalidade racional é 

representada pela família de Macon, que é apresentada pela fragmentação, pois vivem 

em constantes confrontos e são movidos pelo ódio que têm uns pelos outros. Numa era 

de desenvolvimento económico, Macon é “viciado” na prosperidade material, dando um 

conselho a Milkman: “[o]wn things. And let the things you own own other things. Then 

you’ll own yourself and other people too.” (SS 55).  

Não podemos perder de vista que a magia, para ser eficaz, necessita do ritual que 

prepara os objectos mágicos, permitindo que o resultado surta o efeito necessário. Além 

do ritual, é preciso acreditar na magia. A crença colectiva em poderes místicos instiga à 

eficácia do acto mágico, “(…) a magia funciona porque as pessoas crêem.” (Montero 

1986:61). Os ritos mágicos podem variar de cultura para cultura, mas o modelo consiste 

no facto de o mágico proferir palavras, fazer gestos e realizar actos na altura que elabora 

o ritual.   

 

Ritual 

O povo africano, pelo seu relacionamento com o mundo mágico e, 

consequentemente, com os rituais, é muitas vezes entendido como adorador do Diabo, 

devido às crenças cristãs que instauraram as diferenças entre bem e mal, considerando 

que os feitiços só podem ser obra do diabo e não de Deus. Os padres pretendiam 

expulsar os mágicos de todas as terras cristãs. Esta bipolarização bem/mal não se aplica 

numa sociedade espiritual como a africana, porque para eles não há diferença entre bem 

e mal, pois não separam natural de sobrenatural e, consequentemente, não separam céu 

e inferno, não havendo recompensas nem punições. Os pastores puritanos nos seus 

sermões declaravam que a isenção de pecados resultaria na salvação de cada um 

segundo a vontade de Deus. A única solução para a salvação da alma pecaminosa seria 

o baptismo. Segundo Robert Muchembled, enquanto alguns autores apelidaram a 
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bruxaria de “criança da pobreza” e a apresentavam como uma rebelião social, outros 

viam as bruxas como párias sociais, pois tendo em consideração que a magia se 

desenvolve em culturas iletradas e incivilizadas, estas afirmações seriam válidas do 

ponto de vista dos homens modernos. 

As cerimónias de iniciação requerem isolamento e preparação, seguidos de 

provas e actos de mutilação que podem ser graves ou leves. Estas cerimónias têm como 

objectivo aproximar o iniciante dos poderes superiores reconhecidos pela cultura em 

que está inserido, dando-se uma morte simbólica para um novo renascimento, sendo a 

experiência dos antepassados crucial devido à fidelidade pela tradição. A iniciação 

comporta três esferas: o sagrado, a morte e a sexualidade. O iniciado é aquele que sabe 

os mistérios, devendo encontrar-se longe dos contactos familiares para que a sua 

experiência seja positiva; um dos lugares preferidos para as iniciações é a floresta, pois 

permite o contacto com a natureza e, consequentemente, com o lado mais natural do 

iniciado. Esta ideia de iniciação é desenvolvida por Margaret Creel que refere que a 

entrada na puberdade consistia num evento sagrado e espiritual, uma vez que os negros 

têm um ensino diferente dos brancos. Contudo, as iniciações no âmago da cultura afro-

americana têm o mesmo objectivo de assegurar a identidade e a herança comuns, assim 

como o futuro comum.  

Eliade em Sagrado e Profano comenta: “Nos quadros iniciáticos, o simbolismo 

do nascimento acompanha quase sempre o da Morte.” (Eliade, sd:149). A morte como 

uma nova existência espiritual significa o abandono da condição profana e a inserção no 

sagrado. Pela sua inserção no sagrado, o ritual permite ao iniciado aprender a linguagem 

ancestral de modo a poder contactar com os antepassados que lhe transmitem os 

costumes da tribo. Na cosmologia africana, pelo seu conteúdo sagrado versus profano, 

há uma preocupação com os restos mortais. Para os negros os mortos devem receber os 

ritos fúnebres para morrerem em paz; se não enterrarem o morto a alma vagueia, 

podendo assombrar as vidas dos vivos. Margaret Creel afirma “[i]f not properly buried 

the deceased might bring kindoki (evil).” (Creel 1991:87). O momento de passagem da 

vida para a morte é importante, pois os africanos acreditam que a alma fica consciente 

dos eventos mundanos, podendo exercer influência na vida dos outros. 

Os rituais sobrevivem, exclusivamente, na passagem de geração em geração, 

revelando os poderes e segredos da tradição familiar, de modo a garantir a coesão 

social, sendo a principal função dos rituais iniciáticos a consagração do poder supremo. 

Esta passagem de rituais de pais para filhos serve de método na transmissão de técnicas 
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e formas de aprendizagem, de revelação de experiências das quais decorre as indicações 

dos locais sagrados onde podem pedir auxílio aos espíritos. Para além disso, os rituais 

oferecem treinos de comportamento, aprendizagem de valores, de autodisciplina e de 

respeito pelos outros. Mas estes rituais de iniciação, tão comuns na sociedade africana, 

só são acessíveis a determinado tipo de linhagens, ou seja, às linhagens mais 

importantes dentro do contexto da comunidade.   

Mauss, em A General Theory of Magic, afirma:  

  
In some cases even, ritual derives its name from a reference to these effective 

characteristics: in India the Word which best corresponds to our Word ritual is karman, 

action; sympathetic magic is the factum, krtyâ, par excellence. The German word Zauber 

has the same etymological meaning; in other languages the words for magic contain the 

root to do. (Mauss 2005:24). 

 

 O ritual interliga-se com a magia, dependendo um do outro para que a eficácia 

do acto mágico seja garantida. Daí que, em muitas línguas, a raiz da palavra magia seja 

“to do”, isto é, a elaboração de actos para a prática do ritual consiste em “fazer” esses 

actos. Durante o ritual, os mágicos apelam a entidades espirituais para conseguirem 

obter aquilo que estão a pedir. 

 

Crença em espíritos 

A educação no mundo ocidental concorreu para que a maioria das pessoas se 

identificasse apenas com o corpo. Os americanos, educados num mundo material, não 

distinguiam corpo de alma, porque tendiam a olhar para o que é palpável e visível, 

esquecendo-se do interior como algo que também constrói a sua identidade. O 

Cristianismo surgiu como imposição dos europeus que pretendiam adquirir a hegemonia 

branca. Um dos aspectos fundamentais para a implantação do Cristianismo acima de 

todas as outras religiões foi o seu dogmatismo que dizia que só podia haver um Deus. 

Este é representado com características tipicamente ocidentais, loiro e de olhos azuis, o 

que conduziu a uma maior discriminação dos outros povos e das suas religiões que 

passaram a ser entendidas como falsas e supersticiosas. Porém, o Deus cristão surge 

como um Deus que discrimina e oprime, sendo de conhecimento geral que a transacção 

de escravos ocorreu sob a bênção do Papa e dos missionários cristãos. A visão de só 

encararmos o corpo como constituinte da nossa identidade resulta na ideia de que à 
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morte do corpo corresponde a morte de tudo, ou seja, a morte física e espiritual. Na 

relação Puritanos/Deus emerge a noção de que a passagem pela terra é inevitavelmente 

transitória e, independentemente do carácter transitório, o dever dos homens é 

aproveitar a vida. No entanto, dentro da cosmologia africana, a alma e o corpo são 

separáveis. Daí que os africanos acreditem que a morte não põe termo à vida; pelo 

contrário, a primeira surge como continuidade da segunda, sendo diferente no aspecto 

invisível dos corpos. Através da crença de que a alma é imortal, os negros consideram 

que a essência da pessoa continua viva, morrendo apenas o corpo físico e material do 

qual dispomos. Mambo Ama Mazama, em “African Spirituality”, menciona o termo 

“Afrocentricity” oposto a “Eurocentricity”: “Afrocentricity, as an emancipatory 

movement, then inscribes itself within a tradition of African resistance to European 

oppression.” (Mazama 2002:229). Os negros atribuem um enorme significado à morte, 

não pela sua possível recompensa ou punição, critério que pertence à filosofia cristã, 

mas pelo seu valor em termos de ensino, pois os mortos transmitiam conselhos úteis aos 

vivos. A espiritualidade acima da materialidade é a epígrafe dos negros, pois não 

podemos falar neles sem falar na sua espiritualidade. A crença no sobrenatural reclama 

a convicção de que uma percentagem do mundo é povoado por espíritos que 

comunicam com as pessoas vivas, e estas, por sua vez, têm a capacidade de comunicar 

com esses espíritos. Assim, os africanos quando oram perante as imagens de deuses 

estão a pedir conselhos aos espíritos ancestrais que caminham entre eles, pensando que 

eles podiam controlar as acções e escolhas que os humanos tinham de tomar.  

Neste contexto, convém mencionar o pensamento de Evelyn Underhill acerca do 

assunto. Segundo a autora, a magia postula três axiomas: em primeiro lugar existe 

alguém, uma espécie de médium, que comunica com o outro mundo, o plano astral que 

é considerado a memória cósmica, onde são guardadas as imagens de todos os seres e 

eventos. Assim, a clarividência, a faculdade de o médium ver pessoas e coisas além do 

plano terreno consiste no desenvolvimento do plano extra-sensitivo, podendo evocar os 

fantasmas através da memória. “Above this visible nature there exists another, unseen 

and eternal, which, when all things created perished, does not perish, says the Bhagavad 

Gita.” (cit. em Underhill 1955:155). Os negros parecem ter uma predisposição para este 

desenvolvimento do plano extra-sensitivo, talvez porque a crença nos espíritos facilite a 

sua visão, mas a verdade é que são um povo muito religioso com crenças muito 

enraizadas. Em segundo lugar, a magia apresenta-nos o limite do desejo humano, 

dizendo que o primeiro segredo da iniciação mágica é como alguém aprende a desejar. 
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A recitação de fórmulas nas cerimónias mágicas e nos feitiços demonstra o forte poder 

da palavra nos rituais, que se alastra aos objectos mágicos, transferindo o desejo para o 

objecto. Neste sentido, as pessoas que acreditam no poder da magia usam 

frequentemente amuletos com o intuito de se auto-proteger. “Various charms, gris-gris, 

potions, and small parcels containing bits of paper, bones, or potions hung around the 

necks (…) provided protection and good luck (…).” (Mulira 1991:37). Devemos ter 

presente que o povo africano costuma utilizar este tipo de amuletos para se proteger, 

porque depois de os objectos serem purificados e enfeitiçados, há a crença de que esses 

amuletos são capazes d impedir que qualquer mal atinja a pessoa que o carrega. Note-se 

que a figura de Pilate carrega amuletos consigo: a caixa com a inscrição do nome escrito 

pelo pai e o saco dos ossos de Jake, que a liga espiritualmente ao pai. O facto de não 

possuir umbigo liga-a espiritualmente à mãe. Estes amuletos servem de protecção e 

ligação ao mundo espiritual. 

Aos dois axiomas, falta acrescentar outro, que, de acordo com Evelyn, é a 

doutrina da analogia, que consiste na correspondência entre aparência e realidade, 

visível e invisível. Concorda que o mundo visível é um espelho do mundo invisível, 

onde as coisas do mundo visível parecem o reflexo do mundo invisível, uma vez que 

este tem influência no nosso mundo. Como já foi referido anteriormente, os negros 

acreditam que há vida após a morte, por isso a alma vagueia pelo mundo dos vivos, 

provocando o espelho visível/invisível no mundo. 

O contacto com os mortos assume um carácter importante, já que ele nos informa 

de uma outra crença: a reencarnação. Não perdendo de vista que a alma não morre, os 

africanos veneram a vida e crêem que os habitantes do mundo espiritual são os 

guardiões da vida, podendo ser apelados em tempos de necessidade, e ainda podendo 

reencarnar em pessoas que descendam de si. Creel acrescenta ainda que “[d]eath called 

for a sacred send-off of major proportions. This passage into the unseen (but not 

remote) spiritual world was the climax of one existence, which continued through 

contact with the living, and the beginning of another.“ (Creel 1991:73). O fervor que os 

negros têm pela vida era associado à questão da liberdade que, acreditavam eles, um dia 

chegaria. O conceito de reencarnação pode ser articulado com os conceitos de evolução 

e karma, conceitos fundamentais para uma melhor compreensão da cosmologia africana, 

sendo elementos que estão interligados entre si. Os africanos acreditam ser possível 

reencarnar, isto é, que cada um de nós vive várias vidas e que, em cada uma dessas 

vidas, a alma de cada pessoa evolui devido às múltiplas aprendizagens por que passa. A 
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finalidade das inúmeras reencarnações consiste no aperfeiçoamento humano para que 

este possa encontrar-se mais próximo de Deus. Enquanto este percurso não estiver 

completo, o homem reencarna, carregando consigo o seu karma, que consiste nas acções 

que ainda tem de efectuar no sentido de se aperfeiçoar. 

     
Using the sun through its course around the earth, the BaKongo pointed out the four stages 

that make up one´s life cycle: rising (birth, beginning, or regrowth), ascendancy (maturity 

and responsibility), setting (death and transformation), and midnight (existence in the other 

world and eventual rebirth). Life was a continuum, and the sign of the four moments of the 

sun symbolized “spiritual continuity and renaissance” through a spiral journey. (Creel 

1991:81). 

 

A morte não é o fim da vida, mas uma porta entre dois mundos para renascer. A 

este propósito afirma Mazama “[n]ewborns are frequently thought of as ancestors who 

came back, not necessarily as physical entities but as spiritual personalities.” (Mazama 

2002:221). Margaret Washington Creel em “ Gullah Attitudes toward Life and Death” 

sublinha que os Gullah, escravos da região costal da Carolina do Sul, criaram uma 

forma cultural afro-americana distinta e original. A religião popular dos Gullahs estava 

preenchida de crenças que os ligavam ao passado tradicional, sendo o expoente a crença 

na espiritualidade. Neste paradigma, os africanos não sabem como existir sem a 

religião, e até os códigos de ética eram regidos pela religiosidade, na qual tinham de 

estar em completa imersão. A espiritualidade transcendia o aspecto sagrado, sendo 

integrada na vida quotidiana dos negros, envolvendo-se a comunidade em todas as 

tarefas, desde rituais a crenças colectivas. De acordo com a autora, os africanos seguem 

uma hierarquia social. Citando John Mbiti: 

 
 John Mbiti (…) divides the categories of African ontology into five parts: God as the 

ultimate explanation of the génesis and sustenance of all things; spirits, made up of 

superhuman beings and the spirits of those who died long ago; humans, including those 

who are alive and those about to be born; animals and plants, or the remainder of biological 

life; and phenomena and objects without biological life.” (cit. em Creel 1991:72). 

 

       Os espíritos, por vezes, comunicam numa linguagem diferente, transmitindo os seus 

desejos através de sonhos. Quando Milkman entra na casa dos Butlers lembra-se que em 

miúdo sonhou, muitas vezes, com bruxas, e assim que vê Circe projecta-a como uma 
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bruxa, devido ao seu aspecto, revelando que pode ter sonhado com o seu lado ancestral 

que, até então, desconhecia. As bruxas eram uma característica africana, sendo temidas 

na América por serem portadoras de poderes sobrenaturais. Não tendo um papel 

positivo, elas são consideradas maléficas, pois são entendidas como pessoas com pactos 

com o Diabo, o que de acordo com a religião cristã é o inimigo, sendo, por isso, 

associadas à prática do “voodoo”. 

 

Africanismos: voodoo 

Em Africanism in American Culture, vários autores debruçam-se sobre o tema 

dos africanismos, elementos que podem ser encontrados no Mundo Novo e que 

sobreviveram à aculturação e à escravatura dos negros, tais como o “voodoo”, a 

bruxaria, a crença em espíritos e a “conjuration”. A certa altura, a palavra magia foi 

associada ao verbo “to conjure”, passando de algo espiritual para algo banal e maléfico. 

Kelly Norman Ellis em The Toni Morrison Encyclopedia define “conjure” como “a 

term used in African American cultures to denote the magical and mystical. It is often 

referred to as voodoo, hoodoo, and obeah.” (Ellis 2003:88,89). 

Na Idade Média era natural a consulta de médiuns que tinham acesso ao além-

morte; a incorporação, processo através do qual as entidades espirituais contactam com 

os vivos, surge como ponte entre os dois mundos, com o intuito de fornecer 

informações para os que procuram este meio de comunicação. O “voodoo” é um tipo de 

religião originário de África. O comércio dos negros trouxe não só os negros, mas este 

tipo de religião que confrontava a religião cristã em vários aspectos. No “voodoo”, o 

uso frequente de rituais e comunicação com entidades espirituais liga-o intrinsecamente 

à magia, mas esta não é a essência do “voodoo”. Durante os séculos XVIII e XIX, os 

escravos do Haiti desenvolveram uma forma de religião muito própria, combinando as 

suas crenças e práticas nativas africanas com as dos índios locais, que tinham absorvido 

a religião cristã, originando uma nova espécie de “Voodoo”. Neste tipo de religião, o 

objectivo é comunicar com as divindades que indicam os caminhos, aconselhando o 

rumo que as pessoas devem seguir nas diferentes áreas da sua vida. “Vodu (also spelled 

vodoun, voodoo, voodoo, vodou, vodun, vaudoo, vaudou) is a powerful religion and, 

more important, a way of life driven by a quest for cosmic harmony and oneness with 

God”. (Asante 2005:468). Desta afirmação ressalta a unificação que os negros querem 

com os seus antepassados, pois a energia cósmica dos seres animados e dos inanimados 

flui de encontro um à outra, originando a harmonia do mundo. Os negros consideram 
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que essa harmonia é dos factores mais importantes na sua vida, pela interacção entre 

todos os elementos que constituem o sistema terrestre. 

Mulira em “The Case of Voodoo in New Orleans” sublinha que o “voodoo” 

origina três respostas: medo, riso e respeito. O primeiro nasce da visão negativa que a 

religião cristã impôs acerca do mundo sobrenatural que envolve África; o segundo surge 

da ignorância das pessoas que normalmente associam “voodoo” a superstição; por 

último, o respeito é provocado pelo conhecimento de que o “voodoo” é um sistema 

religioso funcional de África. O autor destaca que a palavra e o sistema chegaram à 

América no preciso momento em que os africanos pisaram a terra dos sonhos. Os donos 

dos escravos, inconscientemente, não separaram os negros, garantindo a continuidade 

da herança cultural africana. Esta continuidade permitiu que os negros mantivessem a 

sua cultura, sem que isso impedisse a aculturação de traços dos brancos, tentando 

reinterpretá-los ao contexto da experiência africana. Note-se que os africanismos são 

mais fortes entre a população do Sul, uma vez que esse era o lugar onde a escravatura se 

mostrava mais acérrima. Pela impressão de que o “voodoo” era um sistema religioso 

que invoca as forças do mal, praticando o que se chama magia negra, os europeus viam 

este sistema como algo de maléfico que precisava de ser destruído. A falta de 

informação acerca do sistema religioso africano conduz a pressupostos errados, já que 

os negros acreditam que tudo o que acontece nas suas vidas provém do mal, logo 

utilizam a magia branca, magia do bem, no sentido de combater os feitiços maléficos. 

Morrison pretende desmistificar a ideia errada que os americanos têm acerca do 

“voodoo” ao representar este sistema numa personagem como Pilate, que tem o dom de 

ajudar os outros através da sua magia, não havendo ninguém mais altruísta do que ela 

no romance 

O “voodoo” deve ser visto como um instrumento que garante o controlo social, 

estabelecendo hierarquias sociais que põem em funcionamento esse controlo. Na 

cosmologia africana, a hierarquia compreendia em primeiro lugar, o Deus ou o Criador, 

em seguida situam-se as menores divindades que servem de intermediários entre os 

deuses e os seres humanos. Esta hierarquia compreendia em primeiro lugar Deus. 

Porém, os africanos oravam não a Deus, mas aos espíritos dos antepassados que 

pensavam ser os portadores do poder Dele. Dentro do sistema do “voodoo” existem dois 

tipos de espíritos: os Loas, que são as divindades mais importantes deste sistema, e os 

mortos-vivos (“living-dead”). Quando os primeiros são evocados no sentido de magoar 

alguém, os voodistas chamam-lhe bruxaria, que consideram ser diferente do “voodoo”, 
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afirmando que se assemelha a “hoodoo”, o lado negativo do “voodoo” “In many 

respects the voodooist and the hoodooist have much in common. This point is clear if 

one understands that voodoo connotes the positive religious rites while hoodoo 

generally connotes the mystic and magical aspects that are usually evoked for the 

negative purposes.” (Mulira 1991:56).  

Além de exercer controlo social, o “voodoo” providenciava tratamentos 

medicinais. Num país como África, em que o índice de pobreza é altíssimo, os negros 

viviam em más condições de higiene. À falta de tratamento para combater as doenças, 

que provocavam altas taxas de mortalidade, eles fabricavam os seus próprios 

medicamentos a partir de ervas. Apesar de mudarem para um novo continente, eles 

continuaram a viver nas mesmas condições precárias. Por isso mantiveram a sua ligação 

à magia e aos tratamentos produzidos por eles mesmos para combater as doenças. Neste 

sentido, as doenças que não tivessem explicação natural, não podendo ser curadas a 

partir das poções, eram vistas como resultado de forças sobrenaturais, pois os negros 

acreditavam que eram as forças invisíveis que tornavam as pessoas doentes. Os 

curandeiros despenhavam um papel importante na vida dos negros, tendo de passar por 

um processo de vários rituais até chegarem a esse estatuto que depois passava de 

geração em geração. Os africanos, rodeados por uma imensidão de floresta, aprendiam a 

explorar os seus encantos, descobrindo quais as plantas que têm o poder da cura e quais 

aquelas que têm a poder de magoar. Depois de descobertas as ervas, eles sabem como 

usá-las em forma medicinal. Eliade sublinha que, isolando a erva do plano profano, ela 

é consagrada, pois “[o] valor mágico e farmacêutico de certas ervas deve-se também a 

um protótipo celeste da planta, ou ao facto de ela ter sido colhida pela primeira vez por 

um deus.” (Eliade 1969:45). 

Na diáspora africana, a profissão de “healers” e “deliverers” pertence às 

mulheres, porque a mulher está ligada à natureza, devido à sua fecundidade. Em certas 

regiões acredita-se que a Mãe Terra tem o poder de conseguir conceber sozinha, sem 

auxílio de companheiro, no sentido em que a fecundidade espontânea se relaciona, 

intimamente, com os poderes mágicos. A imagem da árvore no contexto afro-americano 

simboliza a vida, a imortalidade. Em Song of Solomon, o mito da Mãe Terra está 

associado à figura de Pilate. A imagem da árvore paira sobre ela, assim como a questão 

da fecundidade espontânea, visto não sabermos quem é o pai de Reba. Pilate também 

tem o poder de vestir outra pele, como a cobra Damballa, culto importante na 

cosmologia africana. 
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Capítulo 3 

Confluência de Mito, Magia e Ritual em Song of Solomon 

 

Pretendendo exaltar a cultura em que viveu, as suas raízes culturais africanas e o 

sentido de comunidade do qual a maioria dos afro-americanos está desligada, Morrison 

sublinha que a sua intenção é escrever o que ela chama “village literature”, que se 

define como uma ficção centrada na aldeia, na tribo. Neste sentido, o seu discurso 

assenta no afrocentrismo, oposto ao eurocentrismo, ou seja, na oralidade africana que 

está subjacente à linguagem e estrutura do romance. Do ponto de vista de Theodore 

Mason, ao procurar preservar e perpetuar as práticas culturais da comunidade negra, 

dentro de uma cultura que lhe nega qualquer direito, Morrison pode ser entendida como 

conservadora. Porém, este papel de conservadora que Mason lhe atribui não encaixa na 

perspectiva de Morrison, que entende que a cultura negra surge como uma alternativa à 

cultura dominante, que cultiva o materialismo em prol da espiritualidade. Morrison 

informa: “I [Morrison] wanted to use black folklore, the magic and superstitious part of 

it. Black people believe in magic….It’s part of our heritage. That’s why flying is the 

central metaphor in Song….” (cit. em Wilentz 1992:63), deixando adivinhar que a 

magia percorrerá o texto, a partir do símbolo do “voo”. 

Ao escrever para a aldeia ambiciona reclamar a herança negra que promove o 

sentido de comunidade, contrastando-o com o sentido de individualidade, porque se 

atendermos à definição que Susan Blake oferece em “Folklore and Community in Song 

of Solomon”, “folklore” significa a expressão de uma comunidade, as experiências, as 

crenças e os valores que identificam o povo como um grupo. De facto, o romance 

reflecte sobre estas questões, conduzindo Morrison a adiantar o objectivo do romance: 

“(…) People want to hear a story ….That’s the way they learn things. That’s the way 

human beings organize their human knowledge –fairy tales, myths. All narration. And 

that’s why the novel is so important.” (cit. em Mason 1999:172).  

 Já foi referido anteriormente que o romance subverte os nomes. Estes, 

estipulados pelos brancos, encontram resistência na comunidade negra de Southside. Do 

princípio ao fim do romance a subversão está patente, sendo desde logo visível no 

título, pois a história não se baseia no Antigo Testamento como seria de esperar, mas no 

tributo aos africanos voadores que ficaram conhecidos pela sua resistência ao sistema 

esclavagista, fugindo. Citando Morrison “I [Morrison] used the Biblical names to show 

the impact of the Bible on the lives of Black people, their awe and respect for it coupled 
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with their ability to distort it for their own purposes.” (cit. em Wilentz 1992:68). Isabel 

Caldeira adianta ainda sobre esta distorção dos nomes bíblicos que “[d]este pormenor 

anedótico sobressai, afinal, o comentário irónico que se pode aplicar a todos os estes 

nomes – o texto das Sagradas Escrituras é decifrado como Braille pelo negro analfabeto 

ou “lido” livremente e apropriado para outros destinos.” (Caldeira 1992:390,391). 

Toni Morrison não só subverte os nomes bíblicos, como também exemplifica a 

alteração de nomes pré-estabelecidos pelos brancos. A comunidade negra de Southside 

responde à exploração racial, resistindo às tentativas de imposição literária dos brancos, 

apelidando a “Mains Avenue” primeiro de “Doctor Street”, enquanto o Dr. Foster 

possui o seu consultório, passando depois da sua morte a “Not Doctor Street”. Já o 

“Mercy Hospital” é tratado por “Not Mercy Hospital” por não atender utentes negros. 

Neste contexto, Morrison apresenta-nos uma atitude subversiva, pretendendo que se 

note que a oralidade se espalha rapidamente no meio da comunidade negra, uma vez 

que é aquilo que ouvimos o que recordamos.  

Em Song of Solomon os nomes, além de assumirem uma atitude subversiva, 

denotam a função que determinada pessoa terá na narrativa: Pilate como piloto, Sweet 

como recompensa, Milkman como o sugador de vida, entre outros. O último será o 

protagonista da acção e com ele carregará o peso da mudança, pois pela primeira vez 

Morrison escreve a sua história a partir do ponto de vista masculino. Porém, este ponto 

de vista masculino oscilará entre a escolha da autoridade feminina, Pilate, que carrega a 

magia, e da autoridade masculina, Macon Dead II, que transporta o materialismo. 

  

A. O encantamento de Pilate 

  Song of Solomon é um romance em que convergem mitos, magia e rituais, sendo 

a personagem Pilate quem concentra em si os três elementos. Ela é a figura mítica e 

mágica que preconiza os rituais ancestrais perdidos pela maioria dos negros numa 

América que se socorre do materialismo, alguém que “voará” no final da história, 

eternizando a tradição que carrega. 

Desde o início da história que seguimos atentamente, com profunda curiosidade, 

os passos da figura estranha, Pilate. Ela parece irradiar um poder misterioso que nos 

envolve e atrai para ela; esse poder tem efeito não só nos leitores que querem descobrir 

mais sobre esta personagem e sobre os seus mistérios, como no protagonista que, desde 

o primeiro dia em que a vê, fica fascinado pela sua tia, afirmando mesmo que nada o 

afastará dela.  
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Recuperando a ideia de que Morrison subverte os nomes bíblicos ao convocá-los 

para o romance, o nome de Pilate, a única palavra escrita por Jake, o pai negro iletrado, 

significa o oposto do seu homónimo, Pilatos. Ao contrário do último que lavou as mãos 

face ao crime de que acusavam Jesus, Pilate nunca lava as mãos pela vida de ninguém. 

Ela mesma o afirma quando diz a Milkman, “You just can’t fly on off and leave a body” 

(SS 147). Enquanto os brancos pensam em termos de linguagem escrita, os negros 

pensam em termos de hieróglifos, isto é, eles pensam de forma simbólica e visual. De 

acordo com Joyce Irene Middleton em “Orality, Literacy and Memory”, Jake “ [b]y 

choosing a word on the basis of its visual configuration on the page and associating this 

with images from his personal memory, Jake responds to sensory properties that the 

literate reader does not perceive. His hieroglyphic thinking adds to the magic and 

mystery of the naming ritual.” (Middleton 66). Jake escolheu o nome de Pilate a partir 

da Bíblia, não pela sua configuração textual, mas pela sua configuração simbólica e 

visual. Apesar de a parteira explicar a Jake o significado de Pilate, ele não muda de 

ideias, porque “ (…) chose a group of letters that seemed to him strong and handsome; 

saw in them a large figure that looked like a tree hanging in some princely but 

protective way over a row of smaller trees.” (SS 18). Progressivamente, verificamos que 

a forma simbólica do nome de Pilate se assemelha mais ao seu carácter do que a forma 

textual do nome, uma vez que ela é realmente protectora para com todos aqueles que se 

encontram debaixo do seu braço, como se fosse a Mãe Terra, tentando ajudar todos os 

que dela se aproximam. Esquecendo a tradição escrita, centrando-nos na tradição oral e 

no funcionamento dos sons e imagens para os negros, notamos que Pilate se assemelha 

a “pilot” em termos sonoros, “(…) one who guides flight, directs it, takes charge.” 

(Dixon 1998:29). A função de piloto, relativamente à personagem feminina em questão, 

é iniciar o seu sobrinho, Milkman, nas suas raízes culturais, para que ele possa ser o 

próximo guardião do passado ancestral, que Pilate inequivocamente transporta. Ela 

surge como um exemplo a seguir, por isso terá de ser Pilate a sua guia, até porque Ruth 

não se encontra em condições de o guiar, já que as suas tradições pertencem à cultura 

dominante, na qual está inserida, e não à cultura de origem, da qual está afastada; os 

seus rituais e tradições africanas perderam-se no meio do enriquecimento do seu pai, o 

médico negro de maior estatuto na comunidade negra e Southside e, depois, no 

casamento com um dos maiores detentores de poder da mesma comunidade, Macon 

Dead II. O seu apelido Foster indica que ela apenas será a mãe adoptiva de Milkman, 
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deixando Pilate adquirir o seu papel de mãe, pelo que, assim, os seus ensinamentos 

perdurarão.    

Conjuntamente com a extracção do seu nome da Bíblia, a ausência de umbigo 

confere a Pilate uma qualidade transcendente, mágica e sobrenatural. A descoberta da 

falta de umbigo conduz a que uma mulher a questione acerca disso, mas Pilate não sabe 

responder, pois não tinha ouvido essa palavra até a mulher a mencionar, pensando que 

todos tinham o estômago liso como ela. “It’s [navel] for … it’s for people who were 

born natural.” (SS 143) é uma frase que corrobora o nascimento sobrenatural de Pilate, 

que é vista como um ser sobrenatural devido a esta (falta de) característica. Esta 

característica comum a todos fá-la parecer aos olhos dos seus “semelhantes” como 

alguém que não pertence a este mundo, conduzindo à sua ostracização, sendo ela 

encarada como uma pária social pelo seu modo de viver. De facto, podemos dizer que 

ela se inventou a si mesma, pois a sua mãe já se encontrava clinicamente morta quando 

Pilate nasceu, demonstrando que a sua força de vontade em viver supera qualquer 

obstáculo à sua existência. Desde o seu nascimento que ela desafia as normas que o 

mundo branco estipulou, seguindo as suas próprias regras, sem dar justificações a 

ninguém, nem se sentindo desconfortável por pertencer à cultura negra. Além disso, 

Morrison explica o seu propósito ao criar uma mulher sem umbigo: “The navel allowed 

me to introduce the fantastic early in the book. It meant that Pilate could be ‘inside and 

outside’ at the same time. She was ‘innocent wisdom’.” (cit. em Russel 1998:44). 

Através da ausência de umbigo, Morrison introduz o fantástico e com ele a 

aceitação de elementos pouco credíveis que circulam, principalmente, em torno de 

Pilate, tal como a sua capacidade para se metamorfosear. Na cena em que Pilate vai em 

socorro do seu sobrinho à esquadra, depois de ele ter assaltado a sua casa, ela 

transforma-se por completo numa outra pessoa, a sua altura diminui, a sua voz e postura 

modificam-se, demonstrando que ela é capaz de despir a sua pele e colocar outra, como 

se fosse uma cobra. Macon confirma nesta situação o que havia dito a Milkman, “I told 

you she was a snake. Drop her skin in a split second.” (SS 205).  

As personagens Pilate e Ruth são as representantes da magia e da religião, 

respectivamente, podendo a primeira ser considerada uma representante do sagrado 

pelas características que possui. Ambas comunicam com os seus falecidos pais, embora 

Jake responda a Pilate e Dr. Foster não. Trudier Harris em “Song of Solomon” defende 

uma opinião diferente ao afirmar que Pilate e Ruth representam a dicotomia tradicional 

secular/ sagrado. “Ruth represents the sacred (…) She respects tradition, is 
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understandably conventional, and worships at the altar of her father’s memory.” (Harris 

1997:91); “Pilate represents the secular (…) nonconformity, freedom to explore.” 

(Harris 1997:92). Esta afirmação de Trudier Harris eleva a religião acima da magia, 

valorizando o convencionalismo de Ruth em detrimento do não conformismo de Pilate. 

Pelo contrário, as culturas primitivas estabeleciam a oposição mulher sábia - a que se 

envolvia nos mistérios da magia - e mulher ignorante - a que se mantém presa num 

casamento infeliz e a uma vida doméstica, sujeitando-se ao marido que trabalha.  

 A protagonista feminina não impõe as suas ideias e valores aos outros, apenas 

representa uma alternativa ao modelo instituído por Macon, ressaltando que a cultura 

africana poderá ser uma alternativa ao modelo branco dominante. Morrison confronta a 

América branca à América negra, construindo as duas faces a partir de duas famílias 

negras. Por um lado, encontramos a América branca representada na família patriarcal 

de Macon Dead II, o negro que é branco por dentro, na medida em que só lhe interessa o 

dinheiro e a prosperidade económica. Ele revela-se um ser humano extremamente 

individualista e egoísta, ameaçando expulsar a avó de Guitar, que lhe pediu mais tempo 

para pagar a renda. Caso ela não lhe pague, “Then you better rustle it up, Mrs. Bains. 

You got till” – he swiveled around to consult the calendar on the wall – till Saturday 

coming. Saturday, Mrs. Bains. Not Sunday. Not Monday. Saturday.” (SS 21) Esta 

transcrição denota a sua inflexibilidade no que se refere a dinheiro. Sedento de poder, 

associa-o à literacia, já que afirma que foi a iliteracia de Jake que o conduziu à morte. 

Quando Macon Dead II afirma que Jake morreu devido ao seu analfabetismo, 

percebemos o porquê da tomada da decisão dele relativamente à oralidade. “Papa 

couldn´t read couldn´t even sign his name. (…) He should have let me teach him. 

Everything bad that ever happened to him happened because he couldn´t read. Got his 

name messed up cause he couldn’t read.” (SS 53). Jake e o filho Macon Dead II 

distinguem-se, não apenas pela capacidade de ler, como também pela humanidade de 

carácter que Jake parece possuir, ao contrário do filho. O pai de Macon Dead II está 

mais próximo das origens e daí advém a sua natureza verdadeira e digna. Partindo da 

ideia e do exemplo de “self made man” de Jake, que transformou a sua quinta num 

verdadeiro paraíso na terra, Macon Dead II torna-se numa pessoa obcecada pelos 

valores dominantes da sociedade branca e incorpora-os para ser um homem de sucesso, 

porém conhece as limitações da sua cor, sabendo que esta é um impedimento para a sua 

escalada social atingir o auge. Neste sentido, Macon Dead II pode ser considerado um 

escravo que ainda não foi libertado pelos brancos, visto que se deixa reger de acordo 
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com os ditames da cultura dominante, tal como tiveram de fazer os escravos na época da 

escravatura no Mundo Novo. 

Morrison em “Unspeakable Things Unspoken: The Afro-American Presence in 

American Literature” comenta que quando as personagens estão presas nas culturas 

exteriores às suas, elas se encontram em dilemas profundos. (Morrison 1999:226). A 

família de Macon Dead II é a imagem dos negros que vivem de acordo com uma cultura 

exterior à sua, onde não há amor, apercebendo-se os leitores de que há algo de 

absolutamente errado pelas relações que estabelecem entre si, pois eles parecem ser 

desconhecidos uns para os outros, escondendo segredos. Neste contexto, a afirmação de 

Joyce Irene Middelton merece atenção: “Morrison’s readers observe how alphabetic 

literacy, a means to success and power in the external, material, and racist world – as 

Macon Dead’s family achieve it – alienates these characters from their rituals, their 

inner spiritual lives, and their oral memories.” (Middelton 1993:65). De facto, o 

ambiente da casa da família Macon Dead II denota a fragmentação de todos os alicerces 

da cultura afro-americana. 

 A família Foster/Dead, movida pelo seu patriarca ambicioso e influenciada pelos 

paradigmas do mundo ocidental, distancia-se do “folklore” africano. Ruth vive em 

função dos homens da sua vida, o pai, o marido e posteriormente o filho, tendo por cada 

um deles um amor incondicional que não é recíproco. A suposta relação incestuosa que 

mantém com o pai conduz ao afastamento de Macon Dead II, história que é contada a 

Milkman sob os dois pontos de vista, do pai e da mãe. Contudo, a discrepância na 

narrativa da história conduz a um beco sem saída, cabendo a Milkman e aos leitores 

tirarem as suas próprias ilações sobre aquilo que nos foi narrado. Assemelhando-se às 

histórias orais que variam consoante a pessoa que conta a história, os ouvintes têm de 

participar na história e preencher as lacunas que os oradores deixam. Morrison convida 

à participação activa dos leitores, de modo a que estes percebam a qualidade de uma 

cultura oral africana, na qual todos podemos participar. Na perspectiva de Trudier 

Harris, em Fiction and Folklore: The Novels of Toni Morrison, para que uma história 

pareça oral o leitor tem de nela activamente participar, tentando preencher os espaços 

em branco. Encontramos, assim, o “call and reponse”, no qual o pastor negro prega um 

sermão retórico. Este modelo africano tradicional, que funciona sob a forma de eco, é 

convocado no romance, remetendo para a linguagem ancestral que permite aos homens 

comunicarem entre si.   
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 Mas a suposta relação que Ruth mantém com o pai não é a única que pode ser 

alvo de análise. Aparentemente, ela mantém uma relação incestuosa com Milkman, 

estabelecendo, assim, pontos de ligação com o mito de Édipo. Desesperada por afecto, 

ela amamenta o filho até tarde, o que valeu ao protagonista a alcunha de Milkman pelo 

coscuvilheiro da zona, Freddie, transformando-se no nome pelo qual o chamam. A 

palha que se transforma em ouro no conto de “rumpelstilskin” tem paralelos com a 

amamentação tardia de Milkman que se transforma em afecto. 

 As filhas de Macon Dead II são consideradas “lifeless” como as “red velvet rose 

petals” (SS 5) que produzem, vivendo num mundo à parte dos homens da família, 

apoiando-se na mãe que as desfavorece em relação ao irmão. Como Trudier Harris 

afirma em “Female Sacrifices for Male Identity”, as mulheres sacrificam-se em prol dos 

homens, sendo sempre as vítimas. A pessoa que mais sacrifica as mulheres em seu favor 

é Milkman. Em primeiro lugar, a sua mãe, a quem não tem amor, apesar de tudo o que 

ela faz por ele, mas também as irmãs por quem sente desprezo, Hagar a quem destrói a 

vida, conduzindo-a à morte e, finalmente, Pilate, a pessoa que morre por ele. O 

protagonista aprenderá mais tarde as consequências dos seus actos. Porém, nalguns 

casos, será tarde demais para voltar atrás. 

First Corinhians estudou em colégios brancos com a finalidade de ter uma 

educação superior à dos restantes negros. Contudo, o seu estatuto não lhe oferece 

qualquer satisfação em termos profissionais, ou pessoais, não lhe sendo oferecida a 

oportunidade de demonstrar o seu conhecimento a ninguém. Ao viver sob a égide de 

regras ocidentais, sendo mulher e negra, a sua luta está perdida a posteriori. Na cena em 

que viaja de autocarro, ela sente-se superior às restantes mulheres negras que usam o 

mesmo transporte que ela, mas não devia sentir-se, porque tem de ir na parte de trás dos 

autocarros como as outras pessoas de cor negra, não lhe permitindo o seu estatuto social 

ir na secção dos brancos. Morrison, através de referências subtis, alerta para as 

disparidades sociais, embora a família negra que se rege pelos valores brancos não 

consiga entender certos factos que se passavam à sua volta. Quando o seu estatuto social 

e educacional não lhe abre portas profissionalmente, ela pondera outras opções, 

conseguindo trabalho como empregada de uma poetisa. Para o conseguir, contudo, tem 

de mentir acerca das suas habilitações literárias e de mentir aos pais sobre o seu 

trabalho.  
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Amanuesis. That was the word she chose, and since it was straight out of the nineteenth 

century, her mother approved, relishing the blank stares she receives when she told her lady 

guests what position her daughter had acquired with the State Poet Laureate. (…) It was a 

lie, of course, even as the simpler word “secretary” was a lie, but Ruth repeated it with 

confidence because she believed it was true. She did not know then, and never found out, 

that Corinthians was Miss Graham’s maid. (SS 187) 

 

Devido ao estatuto social que julga ser o seu, First Corinthians sente vergonha 

do seu trabalho e do seu namorado, Porter, denotando assim o enraizamento de valores 

que não são, claramente, os da sua cultura de origem. O seu pensamento racional diz-lhe 

que a ocultação da relação amorosa seria a melhor opção, já que o pai jamais 

concordaria com a relação entre a filha e o seu inquilino. Por essa razão, o namoro 

funciona em secretismo até que Milkman conte ao pai e ele proíba Corinthians de tornar 

a ver Porter, circunstância que levará Lena a acusar o irmão de ser exactamente como o 

pai, valorizando apenas o aspecto material. Mais tarde, First Corinthians acabará por 

sucumbir aos seus desejos e mudar-se-á com Porter, tentando resistir às tentativas da 

sociedade branca em lhe comandar o destino, assim como às tentativas dos dois homens 

por quem se sacrificou toda a sua vida. Depois de estabelecer contacto com Porter, um 

homem que vive sob as regras das tradições afro-americanas, e sobretudo depois de 

sentir o sabor do amor, com o qual teve sempre um relação amarga, ela não poderia 

voltar a deixar-se arrastar pelo valor material em prol do valor espiritual, conseguindo 

ganhar vida pela primeira vez na sua existência “morta”.  

O estilo de vida de Macon Dead II, rico proprietário de terras com um estatuto 

social a manter, que se casou com a filha do negro mais rico de Southside, leva-o a 

repudiar Pilate e tudo o que ela significa: as suas origens pobres e as disparidades 

sociais entre brancos e negros, acusando-a de não se vestir adequadamente. “Why can´t 

you dress like a woman?” He was standing by the stove. “What’s that sailor’s cap doing 

on your head? Don’t you have stocking? What are you trying to make me look like in 

this town?” (SS 20). Pelo que, tendo um certo desdém pelas mulheres, as quais 

considera serem incapazes de fazer o que quer que seja, sente vergonha da irmã devido 

ao seu estilo de vida erróneo, preferindo manter os laços familiares que os unem em 

profundo segredo. Contudo, quando Macon Dead II é invadido pelos estados de 

melancolia e tristeza, o único lugar onde encontra conforto é na casa da irmã que tanto 

despreza. É nas tradições do seu passado, na reunião familiar e nos cânticos, que Macon 

Dead II consegue libertar o peso que sente, parecendo que é transportado para um outro 
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tempo, tempo esse que o fazia sentir verdadeiramente feliz. A música, por contraste ao 

silêncio de sua casa, preenche Macon Dead II. 

 
As Macon felt himself softening under the weight of memory and music, the song died 

down. The air was quiet and yet Macon Dead could not leave. He liked looking at them 

freely this way. They didn’t move. They simply stopped singing and Reba went on paring 

her toenails, Hagar threaded and unthreaded hr hair, and Pilate swayed like a willow over 

her stirring. (SS 30).  

 

As melodias entoadas pela família Pilate Dead enfeitiçam os que as ouvem, 

comparativamente a Orpheu que prendia todos com a sua música. O efeito provocado 

pela sua melodia era tão forte que conseguiu convencer o Deus do Hades a deixar a sua 

falecida mulher, Euridices, viver novamente. Pilate consegue encantar os que a rodeiam 

pela sua voz que aprisiona, dando uma espécie de paz a quem a ouve, sem que os 

ouvintes se conseguiam desprender da hipnose a que se rendem.  

O baixo nível económico de Pilate não atrai Macon Dead II, mas pelo contrário, 

atrai o sobrinho Milkman, que fica fascinado pela atitudes e pelos valores da tia, que é 

extraordinariamente diferente e não tem umbigo. Ao passo que Macon Dead II impõe os 

seus valores à sua família, obrigando Milkman a comportar-se como ele para alcançar 

sucesso material, Pilate não impõe as suas crenças, ela conta as suas aventuras e a sua 

vida porque ela é uma contadora de histórias e a precursora do passado ancestral que, 

mais tarde, o protagonista reconhecerá e valorizará.  

 Por ser uma contadora de histórias, Pilate transmite as suas histórias à filha, 

Reba, e à neta, Hagar, estando pronta para as transmitir a quem a quiser ouvir, 

nomeadamente a Milkman. Não seguindo as normas da sociedade dominante, criando as 

suas próprias regras que se baseiam na cultura africana, Pilate resiste ao convencional. 

Imersa num contexto espiritual, no qual a vida é o bem mais precioso, Pilate venera a 

natureza, tirando proveito dela, liga-se intrinsecamente ao lado natural das coisas, 

liberta das amarras sociais que os brancos impõem. Esta ligação entre Pilate e a natureza 

evoca o mito da Mãe Terra. Este mito era praticado nas culturas primitivas em que a 

natureza fornecia os elementos necessários à sobrevivência do povo e, por isso, este 

devia-lhe obediência e respeito, tornando-se próximo dela, realizando rituais de culto 

em sua honra. Pilate vive próximo da natureza e presta-lhe culto, percebendo-a. Será na 

sequência desta ligação que o seu nome, erradamente atribuído pelo seu significado 
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literal, encontra o seu significado na forma como Jake simbolicamente o vê: para ele o 

nome Pilate é sinónimo de uma grande árvore protectora. No primeiro encontro de 

Guitar e Milkman com Pilate surge esta declaração: “They didn’t want an egg, but they 

did want to be with her, to go inside the wine house of this lady who had one earring, no 

navel, and looked like a tall black tree.” (SS 39), (itálico meu). Nesta linha de 

pensamento, ela pode ser considerada uma criatura que entra nos limites entre o ser 

humano e o ser mitológico, já que ela transcende o tempo e o espaço, elevando-se acima 

dos meros mortais. Em relação à questão do tempo, Pilate entende-o como cíclico, 

significando que o passado é importante para o entendimento do presente e para a 

construção de um futuro sólido. Ao contrário de Macon Dead II, e de, inicialmente, 

Milkman, que concebem o tempo como linear, concepção em que o passado não 

interessa, e o futuro é o único objectivo para a sua realização em termos de 

prosperidade. A questão que se coloca é qual das duas visões deverá seguir Milkman, a 

do seu pai ou da tia?. Milkman aprende que há um mundo além do que conhece, e a 

partir do confronto entre os dois deve formar a sua própria visão. Ele pode ter como 

ponto de referência o seu avô, Jake, que é a figura ancestral por excelência do romance, 

pois apesar de se ter tornado num “self made man” continuou ligado à sua essência 

africana, tentando conciliar a identidade americana com a identidade africana, tornando-

se, assim, um afro-americano. 

Na cultura africana cabe às mulheres a função educativa, sendo sua a 

responsabilidade das primeiras formas de socialização; é com elas que as crianças 

entram em contacto com as formas tradicionais que vão sendo passadas de geração em 

geração. No entanto, quando tal não se efectua, a história familiar não é transmitida, a 

memorização não se concretiza e a história cai no esquecimento. É deste sentimento de 

preservação da comunidade afro-americana que Morrison escreve um romance como 

Song of Solomon, o qual procura mostrar as raízes a partir das quais a comunidade se 

formou, desenhando uma tradição literária própria, que pretende combater a tradição 

literária do contexto modernista. Cabe às mulheres que são deixadas para trás a tarefa de 

contar a história, de modo a que ela se torne viva para quem necessita dela; elas cantam 

os blues acerca da sua casa para que o presente se encontre com o passado, construindo 

o futuro.  

 A sabedoria ancestral de Pilate expande-se às artes mágicas, sendo através delas 

que a personagem consegue que Ruth engravide de Milkman, o futuro guia dos 

antepassados e aquele que revela à tia factos que até então não estavam cimentados ou 
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percebidos. Estando inserida no sistema tradicional do “voodoo”, ela é responsável pela 

concepção de Milkman ao elaborar uma poção para que Macon Dead II deseje a mulher 

e durma com ela; mais tarde, protege novamente Milkman quando Macon Dead II quer 

que Ruth aborte, enviando-lhe uma boneca de “voodo”, que o simboliza, impedindo-o 

que atente contra a vida do próprio filho. As artes mágicas de Pilate, símbolo da cultura 

africana, detêm Macon Dead II que, apesar de distanciado da sua cultura originária, 

ainda acredita nos poderes da irmã, receando-a. “(Years later Ruth learned that Pilate 

put a small doll on Macon’s chair in his office. A male doll with a small circle painted 

on its belly. Macon knocked it out of the chair and with a yardstick pushed it into the 

bathroom, where he doused it with alcohol and burned it.” (SS 132).  

Associadas a bruxas, Pilate e Circe movem-se dentro da religião do “voodoo”, 

possuindo conhecimentos acerca de ervas que, na cosmologia africana, têm 

propriedades curativas, contendo cada um dessas ervas uma qualidade específica para 

determinado tratamento. Elas conhecem o poder das ervas e o poder da sugestão, este 

último inerente à magia. Neste sentido, elas são “healers”; Milkman declara isso mesmo 

acerca de Circe: “Healer, deliverer, in another world she would have been the head 

nurse at Mercy.” (SS 246). Morrison retrata esta profissão feminina no seu romance nas 

figuras de Pilate e Circe que são “healers” e “deliverers”. Pilate e Circe ajudam vários 

bebés a nascer, além de que são elas que “curam” o protagonista que, depois de toda a 

sua transformação, passa de individualista a altruísta. A conflituosa relação entre 

brancos e negros nota-se na ostracização de Pilate pelos brancos que a consideram uma 

bruxa, devido à sua estranha forma de estar no mundo, afirmando que ela não é natural, 

e na forma como os brancos tratam os negros em geral. A propósito desta questão, 

Genevieve Fabre, em “Genealogical Archaeology or the Quest for Legacy in Toni 

Morrison’s Song of Solomon”, escreve: 

  
These stories of unnatural birth and deaths can be read as variations on the fate of a family 

whose name is Dead, but also as metaphors on the black condition, on an existence where 

nothing is to be taken for granted or granted. In a world where whites wish to see black 

people dead, where blacks “ain’t supposed to die a natural death, “ it is not surprising that 

any birth looks like a miracle (…) (Fabre 1998:111). 

 

 Guitar tem a mesma opinião em relação aos brancos, “(…) White people are 

unnatural. As a race they are unnatural. And it takes a strong effort of the will to 
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overcome an unnatural enemy.” (SS 156). Ele conta a Milkman que o seu pai morreu 

cortado a meio por uma serra mecânica. Além deste choque, Guitar fica revoltado com a 

atitude da sua mãe, que aceitou quarenta dólares como recompensa e doces que ela 

distribuiu pelos filhos, mas também com a atitude exploradora do patrão que não se 

interessou pela sua família. Ele detesta doces, porque os associa à morte do pai e aos 

brancos, por quem sente uma enorme revolta e repulsa. A incompreensão dos ricos 

brancos pelos pobres negros despontará o desejo de vingança de Guitar, que integrará os 

“Seven Days”, um grupo radical de assassinos que matam pessoas brancas inocentes por 

cada pessoa negra morta, com a vontade de fazer justiça. Com o mundo idealista e 

mágico de um mundo de conto de fadas, entrecruza-se o mundo real, violento, 

personificado pelos “Seven Days”, que actuam como resposta aos muitos massacres 

negros por parte da Ku Klux Klan.  

Associada à magia de Pilate, que transmitiu as suas tradições para a filha, está a 

sorte de Reba, que ganha tudo. “Reba wins everything. She ain’t never lost nothing.” 

(SS 45). “I win everything I try to win and lots of things I don’t even try to win.” (SS 

45). A única vez que não consegue que a sua sorte tenha frutos surge na altura em que 

Hagar, descontrolada por Milkman ter terminado a relação deles, querer comprar 

produtos de beleza. Apesar de crescer numa casa cheia de amor, Hagar sucumbe às leis 

de consumo que reinam na sociedade dominante e tenta embelezar-se, pois acredita que 

Milkman não quer ter uma relação com ela devido ao seu aspecto físico. “I need 

everything,” she said, and everything is what she got. She shopped for everything a 

woman could wear from the skin out, with the money from Reba’s diamond.” (SS 311). 

Esta interiorização de conceitos materialistas em Hagar destrói-a, acabando por falecer 

nas mãos de uma sociedade consumista, uma vez que não tem alicerces que possam 

sustentar este consumismo excessivo. O confronto entre a atmosfera de sua casa, 

espiritual, e o ambiente que rodeia Milkman, materialista, traduz-se, nesta cena, na 

derrota de um sistema tradicional, que mais tarde sairá vencedor. 

Baseando-se em experiências, que pensa constituírem a fonte do conhecimento 

humano, Pilate é uma pessoa que estrutura o seu pensamento em termos do senso 

comum. Por oposição ao senso comum, encontramos a ciência que tem por base a 

explicação racional, baseada na impessoalidade e na observação metódica dos 

fenómenos para poder explicá-los. Citando Morrison, a partir de Wilentz em 

“Civilizations Underneath: African Heritage as Cultural Discourse in Toni Morrison’s 

Song of Solomon”: “We [afro-americans] are very practical people….but within that 
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practicality we also accepted what I suppose could be called superstition and magic, 

which is another way of knowing things…” (cit. em Wilentz 1992:69). Nesta linha de 

pensamento, pode dizer-se que Pilate se enquadra no que Lévy-Bruhl chama 

pensamento primitivo. O discurso de Pilate denota este tipo de pensamento, oposto ao 

chamado pensamento racional de que fala o autor referido anteriormente, já que ela em 

conversa com Milkman refere que existem seis tipos de negro: “There’s five or six 

kinds of black. Some silky some woolly. Some just empty. Some like fingers. And it 

don’t stay still. It moves and changes from one kind of black to another.” (SS 40). 

Implicitamente, esta referência de Pilate pode exprimir a discriminação e a luta que os 

negros tiveram de travar para mudar o seu estatuto.  

Em “Song of Solomon: Rejecting Rank’s Monomyth and Feminism”, Gerry 

Brenne sublinha que Pilate tem uma grande falha, a que ele chama: “Lack of “conscious 

knowledge” (…)” (Brenner 1998:122). Segundo este autor, apesar de ela carregar 

consigo o passado, vive numa eterna ignorância em relação a esse passado que carrega, 

não se apercebendo do significado das palavras que Jake lhe dirige quando comunica 

com ela ao longo do tempo. Embora ela viva nesse estado de ignorância, que é assim 

classificado num mundo racionalista, em que qualquer solução para os problemas vem 

de uma forte intuição, o certo é que ela resolve os seus problemas de forma inteligente e 

impressionante, o que nem sempre ocorre com as soluções de Macon. 

  Além de Pilate, que ultrapassa os limites do seu nome e lhe impõe um novo 

sentido, Circe também ultrapassa esse limite postulado pela antiga feiticeira da 

Odisseia. As duas aparecem como guardiãs das tradições, baseadas numa cultura mítica 

e mágica. Elas enfeitiçam as pessoas com quem se cruzam e as suas vozes parecem 

saídas de corpos diferentes dos que possuem. Em ambos os casos é Milkman quem nos 

afirma isso. Sobre Pilate ele comenta: “Her voice made Milkman think of pebbles. Little 

round pebbles that bumped up against each other.” (SS 40); e a propósito de Circe: “She 

was old. So old she was colorless.” (SS 240). “Not because of the wrinkles, and the face 

so old it could not be alive, but because out of the toothless mouth came the strong, 

mellifluent voice of a twenty-year-old girl.” (SS 240). É nas palavras dele que 

percebemos que ambas são etéreas, que são o melhor de uma cultura africana que foi 

oprimida durante séculos; são elas que trazem uma nova esperança às mulheres negras 

que vivem num país que as marginaliza duplamente: são negras e mulheres. Pelo seu 

poder hipnótico, elas parecem conseguir suspender o tempo. Sempre que alguém entra 

em contacto com as duas, as pessoas afirmam que foram transportadas para o mundo 
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dos sonhos, que tudo o que estão a presenciar parece um sonho e não a realidade. 

Morrison, ao representar a força de Pilate, pretende ao mesmo tempo uma recuperação 

da voz das mulheres e fornecer uma alternativa ao modelo patriarcal dominante. Os 

poderes femininos, tão importantes no contexto da magia, com ligação à figura da 

deusa, revelam-se ineficazes num mundo cristão, com Jesus à cabeça. As duas 

feiticeiras do romance contêm em si a memória ancestral e as implicações do seu uso. 

Só através da memória se pode reconstruir o passado que ficou perdido no meio das 

confusões dos nomes atribuídos erradamente aos negros, como se lhes anunciasse de 

que não significavam mais do que mão-de-obra da qual se podia abusar 

interminavelmente.  

A sabedoria de Pilate advém dos seus antepassados que ligam o presente ao 

passado. Tanto Pilate como Circe têm a capacidade de comunicar com os mortos, já que 

acreditam que a vida é uma continuidade, que não acaba com a morte física; pelo 

contrário a alma continua a vaguear entre os vivos, ajudando-os ou pedindo ajuda. 

Pilate, a figura ancestral e “piloto” de Milkman, vive imersa neste mundo espiritual, 

afirmando que o seu pai, Jake, comunica com ela e lhe diz para cantar (“Sing”). 

Todavia, mais tarde, percebemos o que ele realmente lhe quer dizer. Pilate em conversa 

com Ruth explica-lhe que Jake a ajuda: “(…) I seen him since he was shot. (…) I see 

him still. He’s helpful to me, real helpful. Tells me things I need to know.” (SS 141). A 

este respeito escreve Mazama : “As I remember earlier, the ancestors provide guidance; 

they will send us messages about how operate in this life, in this world, if we honor 

them.” (Mazama 2002:222). Partindo deste comentário, podemos questionar se 

Milkman é a reencarnação do seu bisavô, Solomon. Pilate, quando concorda ajudar 

Ruth, afirmando que ela tem de ter um filho senão será o fim da família deles, pois só 

um homem perpetua o nome da família, parece acreditar que Milkman será a 

reencarnação de um antepassado. A sua concepção mágica atribui-lhe o peso da família, 

daí que talvez seja a encarnação de Solomon. Além do mais, o protagonista parece 

assemelhar-se com o bisavô, desde o seu fascínio pelo voo, ao despeito que sente pelas 

mulheres quando as abandona. Os antepassados são considerados os portadores da 

história familiar e o protagonista carregará a história da sua família no final, mesmo que 

morra. “The ancestors, Mhiti reminded us (1990), are “the guardians of family affairs, 

traditions, ethics and activities”.” (cit. em Mazama 2002:221).  

Pilate comunica com o seu pai, sendo Circe quem refere a Milkman que a tia 

deve enterrar os ossos de Jake em “Solomon Leap”, a grande casa ancestral da família 
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Dead: “The dead don’t like it if they’re not buried.” (SS 245). Ela tem medo que isso lhe 

aconteça, que se esqueçam dela, o que provavelmente acontecerá, já que os habitantes 

da cidade pensam que Circe está morta, sendo provável que não a enterrassem antes de 

os cães darem pela sua morte.  

Tendo em consideração que o mito revela como uma realidade surgiu, Morrison 

pretende relembrar aos afro-americanos as tradições que estavam presentes no seu país 

de origem, África, e as tradições que mantiveram debaixo da escravatura, que 

lentamente foram sendo esquecidas por alguns afro-americanos que tentaram a todo o 

custo negar a sua existência africana, pois queriam esquecer o tormento que viveram, 

esperando obter a riqueza que os americanos brancos possuíam. Pilate é a portadora do 

legado familiar, mesmo inconsciente, do qual carrega alguns elementos. Ela está 

preparada para assegurar a continuidade das tradições familiares afro-americanas. 

Incorporando a verdadeira mulher africana, a sua presença, força e altura, conjugadas 

com o seu lado mágico, contribuem para que ela represente a sua cultura negra. 

 Pilate, desde a sua forma andrógina ao seu pensamento rudimentar, apresenta-se 

como uma figura capaz de guiar os outros e de transmitir as raízes que se foram 

perdendo. Ela resume em si mesma todas as tradições dos seus antepassados. “She has 

carried with her, unwittingly, the clue to her inheritance, a sack of bones and rocks from 

her childhood, with a spool of thread for each element of the Afro-American’s dual 

tradition.” (Allen 1998:30). Os ossos constituem uma obrigação relativamente aos 

eventos do passado. A sua espiritualidade acarreta a não concordância com o sistema 

escrito, baseando-se pelo contrário nas formas orais para transmitir a sua sabedoria. 

Tendo em consideração que a escrita corrompe a memória e as artes de memorizar, é 

importante realçar que o mistério familiar será desvendado a partir de uma canção, 

forma oral mais importante para os negros cativos.  

 A grande marca da cultura afro-americana é a tradição oral, à qual está inerente a 

memória que, se não for cultivada, não se desenvolve. Obrigados a trabalhar nos 

campos, sem poderem aprender a língua inglesa, ou participar em questões políticas, 

sociais e económicas, os negros entoavam canções, as “worksongs”, como forma de 

extravasar os seus sentimentos, referindo as injustiças cometidas contra eles pelos 

brancos. Os senhores, sem conseguirem entender o dialecto dos negros devido à sua 

inserção num sistema tradicional oral, ignoravam os ataques que lhes eram 

direccionados sob a forma das “worksongs”, as quais anunciavam o seu desejo de fuga, 

que se traduzirá no mito do africano voador. Encontramos em Song of Solomon o mito 
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de Ícaro que se interliga com o mito do africano voador, que tem correspondência no 

desejo de voar de Milkman. Desde o início da sua vida que o protagonista tem um certo 

fascínio pelo voo, uma vez que parece que ele percorre a sua vida. Nasce no preciso 

momento em que Robert Smith “voa” do telhado do “Mercy Hospital”; porém, aos 

quatro anos, apercebe-se que não tem aptidões para voar como os pássaros ou os aviões 

e desilude-se. Nesta fase, o protagonista ainda não adquiriu conhecimento suficiente 

para perceber o significado da palavra voar dentro da diáspora africana; será mais tarde 

que perceberá que a palavra é sinónimo de liberdade. O mito do africano voador tem 

raízes nos africanos “voadores” que, não querendo subjugar-se à escravatura, voltam 

para África, fugindo a anos de tortura, mas enfrentando uma possível morte que se 

revela menos trágica do que a tortura, uma vez que os negros consideram que a morte é 

uma continuidade da vida. 

 Uma das “worksongs” tinha os seguintes versos: “If he asks you, was I runnin’/ if 

he asks you, was I runnin’/ Tell him I was flyin’, man tell him I was flyin’.” (Gonçalves 

2002:92). No mito do africano voador, voar só obtém validade porque é símbolo de 

liberdade, mas também é símbolo de abandono e egoísmo. Solomon, o bisavô de 

Milkman, “voou” para a liberdade. Contudo, abandonou a sua mulher e os seus filhos 

para alcançar essa liberdade, deixando-os à mercê daquilo de que fugiu. A cena em que 

Milkman e Guitar se deparam com um pavão é simbólica; o protagonista fica perplexo 

por ver que o animal não consegue voar mais do que uma galinha. Guitar afirma: “Too 

much tail. All that jewelry weighs it down. Like vanity. Can´t nobody fly with all that 

shit. Wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.” (SS 179). O mesmo 

se aplica a Milkman: enquanto ele não se libertar de todo o peso da cultura dominante 

branca, constituída pelos seus valores materiais e riqueza, jamais conseguirá voar. Por 

oposição, o pássaro que aparece no final para levar o brinco de Pilate, voa e imortaliza a 

personagem ao carregar no bico o seu nome. Pilate relembra as “worksongs” quando 

canta, em inúmeras partes do livro, a canção de Solomon, a canção que evoca o passado 

da sua família, a sua linhagem, mas que também exprime o desejo de fugir da opressão 

dos escravos. No nascimento de Milkman e na morte de Robert Smith, ela canta a 

canção com o entusiasmo que a caracteriza: 

  
Her head cocked to one side, her eyes fixed on Mr. Robert Smith, she sang in a powerful 

contralto: 

     O sugarman done fly away 
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      Sugarman done gone 

     Sugarman cut across the sky 

     Sugarman gone home … (SS 6) 

 

 Neste sentido, a canção evocada é a chave para a decifração do passado e, 

segundo Melvin Dixon, “Pilate creates song, transmitting the family lore 

unconsciously.” (Dixon 1999:133). Os negros sempre tiveram uma relação bastante 

poderosa com a música; ela fá-los elevar-se acima dos outros, sem esquecer a posterior 

grande repercussão do Jazz no mundo dos brancos. A música extravasa os sentimentos 

abafados que cada um guarda e a sua musicalidade prende a atenção. Por isso, 

Morrison, ao escrever um romance, dando-lhe o título de Song, informa-nos desde logo 

da sua intenção, “prender-nos” na cultura afro-americana. 

O voo adquire a função de uma herança familiar. Solomon voou para longe da 

escravatura; Jake, quando foi morto pareceu levantar voo, como Pilate descreve “I saw 

Papa shot. Blown off a fence five feet into the air.” (SS 140). Pilate também tem essa 

capacidade e, finalmente, Milkman ganha a capacidade de voar. Todos eles traçam as 

suas próprias escolhas, fugir da escravatura. Acima de tudo Pilate incorpora a liberdade 

de escolha, optando por um estilo de vida diferente do estipulado pela sociedade 

dominante, não se importando de viver à margem dessa mesma sociedade que a 

ostraciza. Aquando da sua morte, o tema do voo é extrapolado, conduzindo Millkman a 

afirmar: “Now he knew why he loved her so. Without ever leaving the ground, she 

could fly. “There must be another one like you,” he whispered to her. “There’s got to be 

at least one more like you.” “ (SS 336). 

 Através dos “blues”, Milkman recuperará o passado e aprenderá o significado da 

metáfora voar, aprenderá a liberdade dos negros em todas as suas formas, e terá de 

passar por várias iniciações, as quais são preparadas pelo primeiro encontro com a sua 

tia, levado pelo seu amigo/opositor Guitar: “But if the future did not arrive, the present 

did extent itself, and the uncomfortable little boy in the Packard went to school and at 

twelve met the boy who not only could liberate him, but could take him to the woman 

who had as much to do with his future as she had his past.” (SS 35,36). Será à medida 

que contacta com a sua tia e com outros elementos negros que as pistas sobre o seu 

passado vão aparecendo, integrando-o, lentamente, no mundo desse passado tradicional. 
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B. “Renascimento” de Milkman 

 O verdadeiro nome de Milkman é Macon Dead III que se assemelha com 

Anaanu, a aranha trapaceira que finge a sua própria morte para privar os outros de 

direitos civis. Contudo, esta definição parece adequar-se ao carácter do seu pai, Macon 

Dead II, que está sempre disposto a privar os outros de alguma coisa para ganhar ele 

essas mesmas coisas. A alcunha, Milkman, parece transparecer aquilo que Macon III é 

de verdade, um bebé grande que precisa de ser ensinado devidamente. A partir do 

momento em que a sua iniciação “levanta voo”, o protagonista contradiz o seu nome, 

Macon, e apodera-se da sua alcunha, Milkman, sendo ensinado progressivamente. A 

seguinte afirmação de Byerman reflecte este progressivo crescimento da personagem:  

 
This act of identification is simultaneously an act of differentiation, for unlike Solomon, 

Milkman flies into history and responsibility rather than out of it. And in the process he 

creates the meaning for his own name. From being the one who sucks nourishment and life 

from others, he becomes the provider, giving Jake his name and home, Pilate freedom from 

guilt, and Guitar the life he needs to take. (Byerman 1999:76) 

 

 A passagem por vários rituais despem Milkman do seu egoísmo, tornando-o 

“provider” para os outros, inclusive para as gerações que lhe seguirão. O caminho até à 

regeneração final revela-se duro e repleto de obstáculos, já que o Milkman que 

encontramos no inicio do romance tem como único ritual o passeio familiar de domingo 

no carro, passeio que tem apenas uma finalidade, ostentar os luxos de Macon Dead II. O 

carro, símbolo de poder, é descrito pelos outros negros como “Macon Dead’s hearse” 

(SS 33), por não conter “vida” dentro dele. Esta piada funciona como um jogo de 

palavras, não só pelo sobrenome “Dead”, que reflecte esta falta de vida, mas também 

pela falta de ligação aos rituais, que são importantes dentro da comunidade afro-

americana, o que os torna espiritualmente “mortos”. O ritual semanal traduz-se num 

ritual ocidental que aborrece o protagonista, conduzindo-o a desenvolver o vício de 

olhar para trás, num instintivo reflexo de encontrar algo que o anime e lhe agarre a 

atenção. Inconscientemente, o vício de olhar para trás e para a paisagem circundante, 

acentua-se quando descobre a sua incapacidade de voar, denotando que sente a falta de 

um passado que desconhece. 

  
So it was only by kneeling on the dove gray seat and looking out the back window that he 

could see anything other than the laps, feet, and hands of his parents, the dashboard, or the 
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silver winged woman poised at the tip of the Packard. But riding backward made him 

uneasy. It was like flying blind, and not knowing where he was going – just where he had 

been – troubled him. He did not want to see trees that he had passed, or houses and children 

slipping into the space the automobile had left behind. (SS 32). 

   

Habituado a viver sob as regras do mundo ocidental, Milkman terá de construir o 

“puzzle” da sua genealogia para conseguir passar do caos ao cosmos. Morrison constrói 

um mundo caótico que envolve Milkman e a sua família num ambiente completamente 

fragmentado, devido à escolha de um estilo de vida material. Não tendo um exemplo 

que possa seguir dentro das paredes de sua casa, sem ninguém que lhe ensine a sua 

cultura negra, o protagonista recorre a outras pessoas para entender o quadro familiar 

que o rodeia e que ele não percebe. A sua curiosidade acerca do passado não é a única 

obsessão de Milkman, pois à medida que avançamos na história percebemos que ele 

tem uma obsessão com os nomes, em primeiro com a sua alcunha, depois com o 

sobrenome de Hagar, “Hagar’s. Yeah. Sweet Hagar. Wonder what her name is.”; You 

just said it.”; “I mean her last name. Her daddy’s name.”” (SS 89). Até que chega à 

conclusão que a única pessoa que será capaz de o informar acerca das suas dúvidas é a 

tia, com a qual mantém uma relação de completo amor maternal. “Yeah. I´ll ask Pilate. 

Pilate knows. It’s in that dumb-ass box hanging from her ear. Her own name and 

everybody else’s. Bet mine’s in there too. I’m gonna ask her what my name is. Say, you 

know how my old man’s daddy got his name?” (SS 89). 

 Após o assalto a casa de Pilate, no qual confirma que ela não guarda o ouro de 

que o seu pai lhe tinha contado, Milkman empreende uma viagem ao Sul para conseguir 

obtê-lo, mas depressa essa busca pelo ouro se transforma numa demanda pela sua 

identidade. Esta viagem ao Sul assemelha-se às viagens medievais cujo objectivo era a 

procura de ouro, tendo Milkman inicialmente esse objectivo, mas que no final se revela 

uma busca pelas origens. No conto popular “Hansel and Gretel”, os dois irmãos 

abandonados na floresta pela sua madrasta descobrem ouro debaixo da casa construída a 

partir de doces, podendo libertar-se. Do mesmo modo, Milkman encontra no ouro, caso 

o encontre, um meio para se libertar do pai, deixando de viver sob a sua influência. Na 

perspectiva de Samuel Allen, “Morrison achieves an unusually skillful transition from a 

precisely described Michigan town into a timeless mythological world of quest for 

meaning and identity.” (Allen 1998:30). Ao efectuar o trajecto contrário ao dos seus 

antepassados, que empreenderam o percurso de Sul para Norte na ânsia de conseguirem 
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encontrar melhorias ao nível económico e social, o protagonista inverte o sentido de 

Norte para o Sul, onde residem as raízes africanas, além de que é o lugar de maiores 

provações pelos quais os negros tiveram de passar. A predominância esclavagista tem o 

seu término com a Guerra Civil, que opunha o Norte, apologista da libertação dos 

escravos, ao Sul, defensor da manutenção da escravatura, saindo vencedor o Norte. É 

neste contexto que o Norte passa a ser entendido pelos negros como lugar de poder, de 

riqueza, de prosperidade e, sobretudo, de liberdade. Pelo contrário, a autora estabelece a 

viagem de Milkman em sentido contrário, de Norte para Sul, com o intuito de que este 

apreenda a sua verdadeira identidade no sentido de encontrar significado para a sua vida 

espiritualmente “morta”. Nesta viagem ao território dos seus antepassados e, 

consequentemente, da opressão de inúmeros negros, o protagonista vai ter a epifania da 

sua vida ao descobrir factos relevantes para o seu renascimento.  

 O seu percurso no Sul levá-lo-á a contactar com pessoas que transformam e 

ajudam Milkman a desenvolver uma nova percepção da realidade. A sua primeira visita 

é à “casa” de Circe, a mulher que lhe indica o caminho para a cave, onde está, 

supostamente, o ouro. O seu encontro com Circe é marcado por uma intensa excitação 

de Milkman; ela dar-lhe-á informações valiosas sobre a sua família, nomeadamente, 

diz-lhe o nome da avó e o facto de ela ser índia e o nome do avô. Ao conhecer o 

Reverend Cooper, ele percebe o significado dos laços familiares. “All his life he’d heard 

the tremor in the word: “I live here, but my people … “ or : “She acts like she ain’t got 

no people,” or: “Do any of your people live there?” But he hadn’t known what it meant: 

links.” (SS 229).  

 Tendo como finalidade encontrar a gruta, o protagonista para a alcançar, tem de 

atravessar um rio, no qual as marcas da materialidade começam a apagar-se, iniciando o 

processo de transformação que consiste em passar da condição profana à sagrada. No 

momento de travessia, as suas roupas cedem e rasgam-se, desencadeando a sua 

purificação. “None of them [hunters, Pilate e Macon] tore their clothes as he had, 

climbing twenty feet of steep rock.” (SS 251). Keith E. Byerman em “Beyond Realism: 

The Fictions of Toni Morrison” sublinha “[t]o succeed in his quest, he must undergo 

rituals that will strip him of his false culture and prepare him for authentic knowledge.” 

(Byerman 1999:74). No entanto, este conhecimento/iniciação ainda está em processo de 

aprendizagem, já que, ao regressar da cave, um dos negros da comunidade dá-lhe boleia 

e oferece-lhe uma coca-cola, que demonstra a aculturação dos valores americanos, e 

Milkman desrespeitosamente quer-lhe pagar, o que enfurece o negro. “I really do thank 
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you.” Milkman opened the door. “What do I owe you? For the Coke and all?” The man 

was smiling, but his face changed now. “My name’s Garnett, Fred Garnett. I ain’t got 

much, but I can afford a Coke and a lift now and then.”” (SS 255). A cultura afro-

americana encontra-se mais enraizada no Sul, de modo que as pessoas do Sul 

simbolizam e encarnam as tradições originais, não se tendo perdido no seio da cultura 

industrializada que predomina no Norte. Sem mostrar qualquer inserção na sua cultura 

afro-americana, ele acaba por ofender novamente as pessoas da região, envolvendo-se 

num ataque verbal, que depressa se transformará em físico, com um dos residentes. 

 
They looked with hatred at the city Negro who could buy a car as if it were a bottle of 

whiskey because the one he had was broken. And what’s more, who had said so in front of 

them. He hadn’t bothered to say his name, nor ask theirs, had called them “them”, and 

would certainly despise their days (…) They had seen him watching their women and 

rubbing his fly as he stood in the steps. They also seen him lock his car as soon as he got 

out of it in a place where there couldn’t be more than two keys twenty-five miles around. 

He hadn’t found them fit enough or good enough to want to know their names, and 

believed himself too good to tell them his. They looked at his skin and saw it was black as 

theirs, but they knew he had the heart of the white men who came to pick them up in the 

trucks when they needed anonymous, faceless laborers. (SS 266) 

 

A ignorância de Milkman acerca dos costumes sulistas revela-se alvo de chacota, 

porque ele assume-se como superior a eles. Porém, eles conhecem os seus nomes, 

enquanto o protagonista terá de recorrer a essas pessoas, que considera inferiores, para 

que lhe ensinem o seu próprio nome.  

 Após mostrar a sua destreza física, alguns homens convidam-no para caçar; 

embora Milkman não perceba nada de armas, aceita o convite. O ritual de caça nocturna 

assume um carácter transitório ao indicar que consistirá na passagem da adolescência à 

maturidade da personagem principal. A caça presidida por Calvin e Luther, nomes 

sugestivos que indicam purificação e transformação, torna-se, assim, semelhante à caça 

dirigida pelos chefes da tribo que tinham a obrigação de iniciar o adolescente nos 

costumes ancestrais. “For the hunt, older men take over the initiation rite from the 

youths. The names of the men – Omar, King Walker, Luther Solomon, Clavin, 

Breakstone, and a giant called Small Boy – seem to indicate that Milkman has entered 

the circle of village elders, of poets, kings, and men of God.” (Lee 1982:69). Este ritual 

terá um efeito significativo no modo como Milkman encara a natureza. Quando se perde 
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no meio da floresta, não vendo nem distinguindo o que quer que seja, muito menos sem 

perceber o que a natureza lhe comunica, Milkman renasce. Este renascimento trará 

consigo algo inesperado para o protagonista. Ele sucumbe à escuridão e o resultado 

traduz-se na visão plena do que o rodeia, além de que consegue que a natureza 

estabeleça contacto com ele, salvando-o da morte às mãos do seu amigo/opositor Guitar. 

Se, a certa altura no romance, Guitar é quem oferece a Milkman a oportunidade de 

conhecer Pilate, neste momento, movido pela vingança oferece-lhe a morte. Na opinião 

de Isabel Caldeira “[r]etornando a uma pureza original, é como que devolvido à Terra-

Mãe – curiosamente imaginada como um “avô” – bebendo da sua seiva através das 

raízes que a penetram, ensaiando o gesto ritualístico do nascimento.” (Caldeira 

1992:369, 370). Neste sentido, ele apercebe-se da linguagem pura que havia antes da 

própria linguagem:  

 
All those shrieks, those rapid tumbling barks, the long sustained yells, the tuba sounds, the 

drumbeat sounds, the low liquid howm howm, the reedy whistles, the thin eeeee’s of a 

cornet, the unh unh unh bass chords. It was all language. An extension of the click people 

made in their cheeks back home when they wanted a dog to follow them. No, it was not 

language; it was what there was before language. Before things were wrritten down. 

Language in the time when men and animals did talk to one another, when a man could sit 

down with an ape and the two converse; when a tiger and a man could share the same tree, 

and each understood the other; when men ran with wolves, not from or after them. (SS 278).  

 

Para o protagonista, esta linguagem é a língua esquecida dos negros que deixa 

transparecer a harmonia entre homem e natureza.  

O contacto de Milkman com a linguagem da natureza apura a sua sensibilidade 

aos sons, aprendendo a ouvir algo que ainda não desenvolvera. Circe havia dito a 

Milkman que ele não ouvia; porém, quando se aproxima da natureza, verifica o que era 

a linguagem em estado puro, a linguagem que Pilate e todos os que estão inseridos na 

sua cultura de origem conhecem. A seguinte transcrição demonstra essa linguagem pura 

que Pilate deseja manter:  

 
“Hi” 

The woman looked up. First at Guitar and then at Milkman. “What kind of word is 

that?” Her voice was light but gravel-sprinkled. Milkman kept on staring at her fingers, 

manipulating the orange. Guitar grinned and shrugged. “It means hello.” 

“Then say what you mean.” 



69 
 

“Okay. Hello.” 

“That’s better. What you want?” (SS 36) 
 

Todo este processo mostra que a sua memória oral não foi cultivada, mas o ponto 

de viragem aconteceu durante a caça, significando que o processo está prestes a 

concluir-se. Segundo Lee, o ar simboliza a vida, e sucumbir-lhe acarreta liberdade e 

transcendência:  

 
The air is almost always symbolic of the immaterial, of the soul, and of life itself. Milkman 

surrenders to it and to his brother, thus achieving a final expansion of consciousness. As the 

author says, death does not matter. It brings the deepest knowledge. Liberation and 

transcendence – flight, literal and figurative – follow the discovery of the self. (Lee 

1982:70).    

 

Quando sucumbe ao ar, a personagem principal aprende mais uma característica da 

cultura afro-americana, aprende que a morte é apenas uma continuidade da vida, que a 

transcendência provoca a possibilidade de concretizar o seu sonho de “voar” nas asas da 

morte, cavalgando no seu espírito, deixando para trás o seu invólucro. Sente-se 

preparado para receber a morte e através dela encarnar o espírito da herança dos seus 

antepassados. Não tendo medo de receber essa herança, Milkman está a finalizar o seu 

processo de iniciação, podendo passar a sua sabedoria a Pilate, já que tem de lhe contar 

o significado das palavras de Jake.  

  Posteriormente, após ser aceite pela comunidade, os caçadores cedem-lhe a 

oportunidade de extrair o coração da presa. Ao mesmo tempo que lhe arranca o coração, 

Milkman lembra-se das palavras de Guitar: “ Everybody wants the life of a black man” 

(SS 282). Enquanto a presa morre, um pavão, ao contrário do outro que não conseguia 

voar por causa do peso, levanta voo, o que simbolicamente significa que a libertação das 

amarras sociais de Milkman. Ele aprende que tem de se submeter às regras dos homens 

do Sul se quer sobreviver, tendo que incorporar a negritude dentro de si.  

Em território manchado pelo sangue e pela opressão, o protagonista aprende 

com os negros do Sul as implicações da experiência partilhada e o que significa 

comunidade. Durante esta lição descobre o sobrenome da sua família materna, “Byrd”, 

e prepara-se para o ritual final do seu amadurecimento, em que a recompensa consiste 

na prostituta “Sweet” com quem aprenderá o significado de uma relação recíproca, em 

que o receber equivale a dar, pois na sua imaturidade Milkman não conseguiu 
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estabelecer este tipo de amor recíproco com Hagar. Sweet dá-lhe banho antes da relação 

amorosa, porém é Milkman que depois se oferece para lhe dar banho. Se virmos este 

acto à luz da tradição oral, significando ritual de beleza, de vida e de amor, podemos 

entender que a imersão de Milkman na água simboliza a sua imersão na cultura oral 

tradicional. Purificando-se nas águas, renasce como alguém novo.  

 
He soaped and rubbed her until her skin squeaked and glistened like onyx. She put salve on 

his face. He washed her hair. She sprinkled talcum on his feet. He straddled her behind and 

massaged her back. She put witch hazel on his swollen neck. He made up the bed. She gave 

him gumbo to eat. He washed the dishes. She washed his clothes and hung them out to dry. 

He scoured her tub. She ironed his shirt and pants. He gave her fifty dollars. She kissed his 

mouth. He touched her face. She said please come back. He said I’ll see you tonight. (SS 

285) 

 

Este ritual do banho demonstra que Milkman está preparado para uma relação amorosa, 

a partilha de afectos inicia-se e acaba com o gesto dele, entregando-se de corpo e alma 

em satisfazer outrem, deixando o egoísmo para trás.  

 Os rituais de iniciação, descritos atrás, conjuntamente com a influência de Pilate, 

guiam Milkman ao pleno conhecimento das tradições e das práticas afro-americanas, 

inserindo-o, por sua vez, na sua comunidade de origem. A atribulada e longa viagem 

distorcida e manchada por valores materiais que não asseguram a continuidade da sua 

herança cultural termina, abraçando o protagonista valores espirituais importantes, 

seguindo, assim, na prossecução dos ideais que levaram a sua tia Pilate a levantar voo 

diante dos seus olhos. Acabada a sua iniciação, o protagonista encontra-se, agora, 

preparado para conseguir decifrar o mistério escondido na canção que as crianças 

cantam enquanto fazem um jogo. Mas antes de desvendar o mistério, o protagonista 

apercebe-se dos jogos de pronúncia e escrita que ocorrem na semelhança fonética entre 

Solomon e Shalimar (pronunciada como Shallemone), 

 
Everyone in this town is named Solomon, he thought wearily. Solomon’s General Store, 

Luther Solomon (no relation), Solomon’s Leap, and now the children were singing 

‘Solomon don’t leave me’ instead of ‘Sugarman’. Even the name of the town sounded like 

Solomon: Shalimar, which Mr. Solomon and everybody else pronounced Shalleemone. (SS 

302) 

 



71 
 

Neste sentido, entre Shalimar e Solomon denota-se a diferença entre uma 

comunidade iletrada e outra letrada; os negros pronunciam Shalimar como Solomon e 

Shalleemone, nomes que se assemelham em termos sonoros, ao passo que Milkman se 

apercebe que existe uma diferença entre escrita e pronúncia inerente a estes nomes. 

Percebe que a cidade e muitas pessoas se chamam Solomon em homenagem ao seu 

bisavô. Estando em posse de ferramentas úteis que o ajudam na decifração da canção, 

ele perceber que a Song of Solomon é a canção da sua família.  

 
Jake the only son of Solomon 

Come booba yalle, come booba tambee 

Whirled about and touched the sun 

Come konka yalle, come konka tambee 

 

Left that baby in a white man’s house  

Come booba yalle, come booba tambee 

Heddy took him to a red man’s house 

Come konka yalle, come konka tambee 

 

Black lady fell down on the ground  

Come booba yalle, come booba tambee 

Threw her body all around 

Come konka yalle, come konka tambee 

 

Solomon and Ryna Belali Shalut 

Yaruba Medina Muhammet too. 

Nestor Kalina Saraka cake. 

Twenty-one children, the last one Jake! 

 

O Solomon don’t leave me here 

Cotton balls to choke me 

O Solomon don’t leave me here 

Buckra’s arms to yoke me 

 

Solomon done fly, Solomon done gone 

Solomon cut across the sky, Solomon gone home. (SS 303) 

 

A capacidade auditiva e o cultivo da memória conduzem a personagem masculina 

a uma entrega à melodia como nunca antes havia experimentado. Não podendo escrever 
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a canção, Milkman apercebe-se de que tem de a memorizar, estando, naquele momento, 

preparado para isso; revela-se fácil deixar-se embalar pela melodia, podendo depois 

contá-la a Pilate. “Milkman took out of his wallet and pulled from it his airplane ticket 

stub, but he had no pencil to write with, and his pen was in his suit. He would just to 

listen and memorize it.” (SS 303). Citando Trinh Minh-Há, a partir de Middleton, “To 

listen carefully is to preserve.” (cit. em Middleton 73). Deste modo, inscreve-se na 

tradição oral.  

Em relação à tensão entre História e Memória escreve Richard Heyman em 

“Universalization and its Discontents: Morrison’s Song of Solomon – A (W)hol(e)y 

Black Text”: 

  
‘History’ is merely the ‘representation of the past,’ a ‘reconstruction, always problematic 

and incomplete, of what is no longer’. ‘Memory’, on the other hand, is ‘the ritual repetition 

of a timeless practice in a primordial identification of act and meaning ‘; it is ‘life borne by 

living societies’, ‘which has taken refuge in gestures and habits in skills passed down by 

unspoken traditions, in the body’s inherent self-knowledge, in unstudied reflexes and 

ingrained memories’. (Heyman 1995:384) 

 

Milkman reescreve a história, tornando-a memória, estando preparado para a passar às 

gerações seguintes e perpetuar a sua história ancestral, a história do africano voador que 

voou para longe da escravatura. Antes de atingir o seu estatuto de guardião da história 

familiar, Milkman em Shalimar sonha que está a voar, realizando a sua fantasia infantil 

no sonho. Esta terra é propícia a sonhos, antecipando o que lhe acontecerá no final. “It 

was a warm dreamy sleep all about flying, about sailing high over the earth. (…) Part of 

this flight was over the dark sea, but it didn’t frighten him because he knew he could not 

fall.” (SS 298). O sonho de valor premonitório indica que o protagonista está próximo 

de alcançar o que antecipou. Mais tarde, quando transmitir a história, a sua versão 

incluirá Pilate, a figura de excelência que deu a vida pela sua e se tornará numa lenda, 

de modo a que Milkman, possuidor de toda a verdade, a conte. Mas também ele entrará 

nas histórias seguintes por todo o processo que empreendeu para alcançar a maturidade 

e conhecimento. Ele despiu-se das camadas materiais que o aprisionavam, vestindo-se 

com as camadas espirituais dos ensinamentos de Pilate e da comunidade sulista de 

Shalimar e Danville. 

 Quando se apercebe que a canção recupera parte da genealogia da sua “árvore” 

familiar, Milkman procura Susan Byrd, para que esta lhe dê as informações que faltam, 
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notando que ela lhe ocultou informação valiosa. Ela confirma a sua ascendência índia, a 

avó Heddy, contando-lhe o que significa ser um africano voador. “He flew. You know, 

like a bird.” (SS 323). Na visita anterior que fez a Susan, o protagonista mente-lhe, 

dizendo que não lhe interessa encontrar os seus familiares. Contudo, busca 

incessantemente pelas peças de um “puzzle” que se vão progressivamente encaixando. 

Ele repara que o Sul o faz sentir-se em casa, tal como acontece em casa de Pilate, 

demonstrando que as raízes são importantes para que possa ser feliz. Quando tem o 

conhecimento dos seus parentes vai com Sweet nadar e lá diz-lhe que o bisavô 

conseguia voar. A completude da sua iniciação dá-se na transmissão dos factos a Pilate 

e quando se apercebe de que ela é capaz de voar. 

Citando Sandi Russel: “To be one with this life, to know it and embrace it and 

draw strength from it: that’s what Toni Morrison affirms wholeheartedly. After the 

many years of suffering and endurance, she argues, blacks can now grasp life and make 

it their own. But they must be aware of who they are and where they come from.” 

(Russel 1998:43) 

 Só conhecendo a sua família e as suas origens podem os negros reclamar a sua 

presença na América dos brancos. Através do sentido de comunidade e das duras 

provações que tiveram de ultrapassar, os afro-americanos merecem possuir um lugar seu 

no país das possibilidades. 
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Conclusão 

 

 Song of Solomon pinta o retrato das vidas dos afro-americanos, a sua luta diária 

para serem reconhecidos como parte da história e do mito que esteve presente na 

construção da América, mas que ainda continua a actualizar-se nas mentes dos 

americanos. O mito de povo eleito assume, em pleno século XXI, importância nas 

atitudes e nos modos de vida dos americanos. Eles incorporam a necessidade de liderar 

os outros povos e comandarem os destinos deles, tendo sempre presente que através do 

trabalho árduo, a prosperidade está ao alcance de todos. Toni Morrison pretende mostrar 

que essa prosperidade, apesar de acessível aos negros, visível na personagem de Macon 

Dead II, continuava a separar os negros dos brancos no século XX. Desde “separate but 

equal” até à eleição de Barack Obama como Presidente, o caminho e a batalha pelos 

mesmos direitos foi longa e agreste, mas os negros conseguiram alcançar patamares de 

poder. 

 A viagem de descoberta da existência de negros como seres humanos foi lenta e 

penosa, mas revelou-se uma viagem pejada de surpresas. Remontando aos tempos de 

escravatura, em que os negros estavam removidos do seu país, a comunidade exercia 

papel fundamental na sua vida. Não se apoiavam senão nas suas crenças, fluindo o 

legado tradicional entre eles, transmitido de geração em geração.  

 Pode-se concluir que o mito, a magia e o ritual são traços identitários da cultura 

afro-americana. Contudo, se por um lado uns queriam esquecer esses traços, outros 

preferiram mantê-los, dando-os a conhecer à multiplicidade de culturas que reinavam na 

América. Neste sentido, os africanismos ainda constroem a identidade afro-americana, 

visto que “(…) the studies of Gullah music, folklore, linguistic patterns, and life-style 

reveal a North American example of African retentions within black society.” (Creel 

1991: 71). O mesmo pensa Isabel Caldeira, que advoga que existe uma “continuidade de 

formas culturais africanas, preservadas segundo processos de ‘retenção’, 

‘reinterpretação’ e ‘sincrestismo’, este último representando já o resultado da junção da 

tradição africana com a europeia.” (Caldeira 1992:22). A aculturação de que os negros 

foram alvo transformou a sua identidade africana numa identidade afro-americana. 

Contudo, não só este processo foi evidente na cultura negra, como também transformou 

a identidade americana branca, impondo-lhe um certo número de traços que foram 

adoptados. Morrison apenas tenta alertar para esta dupla aculturação que evidencia que 

o grupo menosprezado pode concorrer com o dominante. Podemos ver que os negros 
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reinterpretavam as características americanas de acordo com a sua própria visão dessas 

mesmas características, dando-lhes um tom muito próprio. O mito, a magia e o ritual 

são o legado da ancestralidade dos afro-americanos. A partir destas formas orais, os 

negros reúnem-se com os seus antepassados, ficando a conhecer os segredos do tempo 

ancestral e podendo continuar a perpetuar a tradição que foi desvalorizada durante 

séculos.   

 A memória exerce um poder fundamental na vida dos negros, na questão da 

oralidade, da música e dos rituais celebrados em favor dos antepassados. Por isso, “[b]y 

appealing to traditional deities and mystical forces, the slaves were able to keep alive 

their link with Africa.” (Mulira 1991:36) O povo afro-americano, centrado nas suas 

funções diárias, combatia a escravidão através das suas músicas, as quais expressavam a 

vontade de fugir. Na memorização de histórias que prendiam o presente ao passado, os 

africanos, metaforicamente, prendem-se aos rituais de celebração da comunidade, que 

os insere no seu país. Ritualísticamnete, retornam a África, construindo-a mentalmente 

no território que era agora o seu, mas que os impedia de manter os seus costumes. Pela 

memória eles reconstroem o seu passado ancestral, recuperando a História africana e 

inscrevendo-se na História americana. Negando aos negros o papel de ser humano, 

descrevendo-os como incivilizados pela não posse de documentos escritos, os brancos 

legitimavam a escravatura que, anos mais tarde, será vista como obsoleta. Milkman, 

depois de se despir das camadas materiais que o impediam de voar, inscreve-se no mito, 

na História e na memória dos seus antepassados, estando pronto para adquirir o seu 

futuro papel de antepassado para as gerações que se seguirão. Na construção do 

“puzzle”, ele embrenha-se nas questões ancestrais do seu passado, reconhecendo o 

legado do africano voador como seu, e encontrando-se preparado para “voar” para a 

liberdade nas mãos de Guitar. Recuperando o grito de Ryna, Milkman lança-se no ar e 

as palavras ecoam nas ravinas de Gulch, “tar tar tar”; “am am am am”; “Life life life 

life” (SS 337), percebendo-se que “[i]f you surrender to the air, you could ride it.” (SS 

337). Esta passagem deixa em aberto o que se passará a seguir, mas tal como na História 

dos negros, quer Milkman morra, quer não, os negros lutam por uma perspectiva de 

vida melhor. Morrison tentou incorporar uma das maiores características da Arte Negra: 

“the ability to be both print and oral literature: to combine those two aspects so that the 

stories can be read in silence, of course, but one should be able to hear them as well. 

(…) To make the story appear oral, meandering, effortless, spoken - … to have the 

reader work with the author in the construction of the book - is what’s important. (cit. 
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em Harris 1997:1). A ligação à oralidade é um das chaves para decifrar a história da 

literatura afro-americana. Morrison, ao convocar o “folklore” afro-americano para o seu 

texto, transforma esse material histórico em “folklore” literário. Trudier Harris afirma 

que “[w]hen I [Trudier] refer to Morriosn’s “literary folklore, I mean that she has gone 

beyond the mere grafting of traditional items onto her fiction.” (Harris 1997:7). 

Na perspectiva de Middleton “[t]hus Morrison’s novel as ritual transforms an old 

folktale and attempts to clear a pathway from the dense jungle of materialism back to 

the source of ancestral wisdom.” (Middleton 1995:24). O materialismo tinge os rituais 

que estão ligados à sobrevivência do grupo, mas à medida que o protagonista vai 

evoluindo no seu percurso, vai intensificando a sua capacidade de compreensão, 

desvendando o valor dos ritmos e sons para a sua descoberta interior. Neste processo, 

Milkman compreende a associação de Pilate à natureza. Não só ela parece uma árvore, 

como se lembra que a casa e ela têm um cheiro particular a frutas, como se ela fosse 

parte da natureza.  

  A linhagem de Milkman é interrompida pelo domínio e racismo do branco. O 

funcionário embriagado que troca o nome de Jake impossibilita Milkman de procurar 

nos arquivos escritos a história da sua família. Por isso, tem de restringir-se à memória 

colectiva de todas as pessoas que encontra e que estão dispostas a fornecer-lhe a 

informação. A subversão dos nomes em Morrison atinge níveis importantes, visto que 

os negros eram despojados do seu nome de origem e, por isso, os novos nomes que 

eram atribuídos retiravam-lhe a sua essência africana; a continuidade das gerações 

usaria o nome atribuído e acabariam por se perder as raízes. 

Em Song of Solomon, não só a morte simbólica acompanha o nascimento 

simbólico, como a primeira acompanha literalmente a segunda. No primeiro caso, 

encontramos a morte e o nascimento simbólicos de Milkman. Na caça presidida por 

Calvin e Luther, ele “morre” para o mundo tal como o conhece, renascendo para o 

mundo que deveria conhecer. No segundo caso, Milkman nasce quando Mr. Smith, no 

seu “voo” do telhado do Mercy Hospital, morre. Além disso, quando Pilate nasce, a sua 

mãe morre, ou melhor, Sing já se encontrava morta. O rito de passagem da vida para a 

morte é, nalguns casos, acompanhado por canções entoadas por Pilate, negra que sabe 

que se devem prestar os devidos ritos fúnebres. No voo mortal de Mr. Smith, que 

acompanha o nascimento de Milkman, Pilate canta a canção de Solomon. No enterro de 

Hagar, Pilate e Reba entoam uma canção relacionada com Mercy. As duas canções 

reproduzem os temas que Morrison pretende louvar: “fly” e “mercy”. (SS XI) 
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Acrescenta-se que Pilate, quando está a morrer, pede ao “novo” Milkman que cante para 

ela, “Sing” she said. Sing a little something for me.” (SS 336). Pilate mostra os 

mistérios da vida e da morte a Milkman, revelando-lhe que é capaz de voar, porque 

conhece o mundo secreto, o oculto e a sabedoria ancestral. Devemos ter presente que a 

cerimónia fúnebre africana é acompanhada por música. O processo de aprendizagem de 

Milkman leva-o a concluir a função da música na cultura afro-americana, já que ele 

celebra a morte da tia, que considera detentora da grande sabedoria, com uma canção. 

Homenageando Pilate, Milkman escolhe um cântico ao invés de uma lápide, o que 

desde logo nos remete para a resistência da memória transmitida em relação à pedra, 

sujeita a erosões do tempo. 

 A Pilate cabe a marca da diferença no romance, não só pelas suas características 

físicas, mas pela sua maneira de viver. Ela surge, sem dúvida, na perspectiva que o 

presente trabalho pretende dar, como a grande protagonista do romance, porque está 

completamente imersa na sua cultura de origem, caminhando por muitos sítios para 

propagar a sua sabedoria, partindo do Sul, onde os traços culturais estão enraizados, 

para o Norte, onde as raízes se estão a perder. A magia e o mito estão presentes nesta 

personagem singular que lida directamente com as questões ancestrais, transmitindo a 

realidade africana, assumindo-se como uma alternativa ao modelo patriarcal dominante. 

Numa época em que as artes mágicas são associadas à superstição, Pilate não podia ser 

considerada “comum” na comunidade branca. Porém, há negros que a repudiam por não 

estarem imersos na sua cultura original.  

 Pelos ensinamentos de Pilate, Milkman entra na grande casa ancestral 

comandando os destinos dos afro-americanos, envolvendo-se no legado do mito, da 

magia e do ritual. Através dele, a transmissão do saber está assegurada, tornando-se 

numa lenda, conjuntamente com a tia, no “folklore” afro-americano.   
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