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NOTA PRÉVIA 

As citações do romance Invisible Man têm, neste trabalho, apenas as referências à 

paginação da obra, publicada pela Penguin Books, em 2001, com introdução, da mesma 

data, de John Callahan (ix-xxiv). A introdução do autor, Ralph Ellison(xxv-xli), data de 

1981. 
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INTRODUÇÃO 
“Cume e abismo – resolveram-se numa única coisa!” 

NIETZSCHE, Zaratustra  

“I was never to argue Genesis, not even in my heathen 
days - a start is a start, and ‘is’ is ‘is’ not ‘was’.” 

RALPH ELLISON, Juneteenth 

Em Invisible Man existe um silêncio imbuído de luz e trevas, fluindo 

subterraneamente no processo de (re)invenção de um espaço que é, simultaneamente, 

lugar de reflexão e de realização conceptual. O viajante invisível faz desse silêncio o 

objecto da diferença, depois de ter aprendido a orientar a situação existencial da sua 

condição, no sentido da esperança renascida, de uma fé encontrada no conflito da 

invisibilidade, como uma marca distintiva da sua identidade e da sua realização 

vocacional. Em “The Music of America”, Bercovitch diz: “To interpret is not to make 

sense of a mistery ‘out there’. It is to discover otherness as mistery ( something 

‘overwhelming,’ ‘incomprehensible’), and then to explain the mistery as the wonders 

of an invisible world, a realm of meaningful ‘silence’, resonant with universals” 

(BERCOVITCH 1993: 4). 

A primeira realização conceptual da personagem, que é, igualmente, 

narrador, providencia ao leitor a visão do buraco, onde se encontra refugiado, como 

um lugar de irrupção da luz. A solicitação da nossa visão, enquanto observadores 

passivos, ou leitores desprevenidos, consiste no olhar que se eleva ao tecto: “I’ve 

wired the entire ceiling, every inch of it” (7). A captação desta sua primeira acção 

criativa e que o modela a si mesmo, tal como afirma, depois de declarar o seu amor 

pela luz, “Light confirms my reality, gives birth to my form” (6) é, por consequência, 

a visão de um firmamento, onde na génese da palavra e no esplendor do acto criativo 

se estabelece a soberania do espírito. Veja-se como Marsilio Ficino (1433-1499?) 

relaciona as proporções à visão do corpo celestial: “Assim o esplendor celeste 

aparecerá facilmente no corpo semelhante ao céu” (PANOFSKY 1994: 135). Esta 

será, porventura, a visão mais optimista da realidade de alguém que não se rende, 

mesmo depois de ter sido despojado do gesso visível do seu ser, do seu volume 
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substancial. Ao ter adquirido o conhecimento empírico que o obrigou a olhar para a 

ausência de opacidade, na sua condição de negro e americano, a invisibilidade é 

assumida na acção do pensamento. 

De facto o herói não perdeu a fé, antes, é nela que ele se constrói, como 

objecto de questionação do mundo. A dúvida que permanece no seio da sua distinção, 

na negritude da sua essência, é a captação da expressão viva de uma iluminação 

interior, ainda que tenha descido ao magma incandescente dos infernos: “And beneath 

the swiftness of the hot tempo ( … )” (9); “’there’s your universe, and that drip-drop 

upon the water you hear the history you’ve made ( … ) (570). Mesmo depois dessa 

morte simbólica, Invisible Man ressuscita, criando um tempo para a procriação do seu 

ser. 

Este horizonte iluminado do devir transformado em objecto de fé, é, porém, o 

plano bidimensional de uma geometria analítica, em que a representação dos objectos 

de iluminação, as lâmpadas, é feita através de um número inteiro: ”In my hole in the 

basement there are exactly 1,369 lights” (7). A relação dos objectos é apresentada, no 

entanto, através das relações de pontos no espaço:” ( … ) those points where time 

stands still or from which it leaps ahead. And you  slip into the breaks and look 

around. That’s what you hear vaguely in Louis’ music” (8). De um mundo abstracto 

para um mundo figurativo é o processo idêntico de reversibilidade que o cubo 

renascentista permitiu, método atribuído a Filippo Brunelleschi, durante o 

Proto-Renascimento. 

( … ) o sistema é um processo geométrico de projectar espaço numa superfície 

plana, tal como a lente de um aparelho fotográfico projecta uma imagem em 

perspectiva de filme. A sua característica principal é o ponto de fuga ( … ) a 

perspectiva matemática tornou possível a representação de um espaço 

tridimensional numa superfície plana, de maneira tal que todas as distâncias 

permanecessem medíveis- e isto significava, por outro lado que, invertendo o 

processo, se tornava possível reconstituir a planta de um edifício a partir do seu 

desenho em perspectiva ( … ) o método pressupõe que os olhos do observador 

ocupem um determinado ponto fixo no espaço ( … ). (JANSON 1997: 385) 
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Neste lugar de fé de que o narrador fala em termos de colorações sonoras, 

a invisibilidade, como objecto de dúvida, é transportada para a expressão musical: 

“( … ) music is heard and seldom seen, except by musicians” (13). Não só é uma 

referência à subjectividade dessa mesma fé, como pressupõe, sob o paradoxo desta 

existência, o sentido de afinação entre crer e ser. 

Tendo partido do ponto zero, de um tempo inicial da criação, a construção 

conceptual do buraco relembra o passado dos afro-americanos, durante o tempo da 

escravatura, quando fugiam “to black ‘maroon’ ( … ) where they lived an independent 

existence ( … )” (MCPHERSON 1971: 62). 

Das margens do caos da realidade para as margens da sua subjectividade, o 

Homem Invisível transforma as emoções em objectos reais, projectando-as 

simbolicamente no seu novo lar, consagrado como espaço de acção na periferia do 

tempo que passa à superfície. Assim, este espaço simbolicamente vasto, como um céu 

aberto, apresenta-se dentro de uma ordem temporal, cujas coordenadas são as sínteses 

aditiva e subtractiva da luz. O tempo apocalíptico que precipita os conflitos raciais, 

sob a batuta nacionalista de Ras, assemelha-se, pelo contrário, a um sistema 

organizado do caos, oposta à tão procurada ordem universal que o herói encontra na 

racionalidade “absurda” do seu lugar, por que surreal. Daí  decorre a visão em 

profundidade, pretensamente transmitida pelo narrador, criando intensidades tonais 

que denunciam o sintoma das sulfurações infernais e obscurantistas que emanam da 

pura redução alienadora do sujeito a objecto, nos meandros do poder. A fim de 

contornar tais enfermidades do mundo, será no buraco que o herói poderá concretizar 

o que Bercovitch diz ser “ ( … ) a representation of the volatile relation between 

conceptual, imaginative, and social realities” (BERCOVITCH 1993: 15). 

O ponto de partida é, porém, o de um ideal neo-platónico, em que o sentido 

da harmonia musical e da geometria do espaço reflectem o desejo de regresso 

reflexivo, isto é, o de deslaçar os nós do tempo para nos reenviar uma declaração da 

nossa própria alma: “You go along for years knowing something is wrong, then 

suddenly you discover that you’re as transparent as air” (575); “All dreamers and 

sleepwalkers must pay the price, and even the invisible victim is responsible for the 

fate of all” (14). Existe, portanto, uma consciência de que é a partir do interior que a 
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transformação deve ser realizada e que a aparência, sendo a imagem da interioridade, 

pode, em sentido contrário, desapropriar o verdadeiro eu. A percepção da mudança de 

identidade, quando Invisible Man entra para a Brotherhood é, porém, o sinal mais 

exterior de uma cumplicidade incómoda: “The new suit imparted a newness to me. It 

was the clothes and the new name and the circumstances. It was a newness too subtle 

to put into thought, but there it was. I was becoming someone else” (335). É, portanto, 

uma posição contrária à ética escavada no conceito estético de perfeição, em Plotino e 

designada de “moralizante” por Panofsky: “( … ) se não vês ainda em ti a beleza faz 

como o artista que deve tornar bela sua estátua: ora ele retira, ora ele raspa; ora pule, 

ora depura ( … ) purifica o que é obscuro e faz com que brilhe” (PANOFSKY 2000: 

171). Qualquer que seja o acto de um só ser, as suas repercussões podem tornar-se, 

consoante o sentido do gesto, benéficas, ou, maléficas. Desse modo, a exteriorização 

da doença que pode minar o mundo é já o sinal visível dos excessos e da alienação, 

associados ao poder, impeditivos da libertação interior. Os dilaceramentos vão sendo, 

assim, uma constante na vida da personagem. Ora, é precisamente contra a 

enfermidade do obscuro, contra a indefinição cómoda e velada, entre a luz e as trevas, 

entre o branco e o preto, entre o sim, ou, o não, na qual o mundo deambula, que 

Invisible Man, finalmente, se rebela. As demarcações são mais notórias quando ele diz 

sim e diz não, provando a natureza da sua condição, enquanto negro. A nostalgia que 

soa nas suas palavras, quando recebe das mãos de Brother Tarp o “grilhão” simbólico 

da libertação, “a thick dark, oily piece of filed steel that had been twisted open and 

forced partly back into place, on which I saw marks ( … ) of hate and violence ( … )” 

(389), reforça o sentimento de absurdidade da condição humana.  

Don’t come early in the morning 

Neither in the heat of the day 

But come in the sweet cool of the 

Evening and wash my sins away…(390) 

Nem a pétreas colorações da manhã, nem os ardentes brilhos da tarde, mas só 

a doçura melancólica da despedida justifica a via da redenção. É o encontro do ser 

com o seu destino que se desenha no firmamento do nosso próprio olhar. O tecto, esse 
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firmamento de intermináveis horizontes da visão da humanidade, como o fez 

Michelangelo Buonarrotti (1475-1564), ao representar nos frescos do tecto da Capela 

Sistina o princípio e o fim dos tempos, é o ponto de fuga de um tempo que constrói 

sobre a linha tectónica, a verticalidade simbólica do processo reversível da morte: 

descida/ascensão. 

Neste lugar do devir, em que o conhecimento se tornou a substância de 

reconhecimento da sua identidade, a personagem, criada por Ralph Waldo Ellison, 

sente a necessidade premente da procriação. Como Nietzsche diz: “Criar - essa é a 

grande redenção do sofrimento, é o que torna a vida mais leve. Mas, para que o 

criador exista, são deveras necessário o sofrimento e muitas transformações” 

(NIETZSCHE 1986: 101). 

Ao purificar o buraco na dualidade da luz, interpretada, dentro da realidade 

científica da época, como onda ou corpúsculo, o tempo é circundado das referências 

internas, psicológicas e subjectivas, ou das referências externas pretensamente 

racionais, arrastando o Homem Invisível para um mundo de inconciliáveis encontros: 

a essência da arte e a essência do real. 

Modelo de contingência existencial, os tempos fragmentados no corpo da 

personagem são estilhaços da memória. Deste modo, o esquecimento lembra o que o 

mundo lhe negou, uma dimensão humana, cujo miolo existencial é o rosto apagado do 

sujeito que supera o mundo ao encontrar, na invisibilidade, uma rampa de lançamento 

para o futuro. Enfiado na terra que o assiste na queda, as referências da sua vida à 

superfície são já pertença do passado. A sombra do tempo real está transformada na 

face do caos: “All their faces were so vivid that they seemed to stand before me 

beneath a spotlight. They were all up there somewhere, making a mess of the world” 

(571). Apesar da queda simbólica, a trágica existência de um homem, negro e 

americano, leva-o progressivamente do desencanto do optimismo emersoniano ao 

encanto da libertação. A plenitude do seu renascimento, configurado à invisibilidade 

de um rosto, declina-se na adição universal de todos os tempos de dor, que passaram e 

passarão, enquanto os pecados do mundo são lavados nas traseiras da casa de um 

negro, Jim Trueblood. Exorcizados em lamentos e nos desígnios do próprio tempo 

que se extingue nas chamas da iniciação e da purificação, eles são, porém, 
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circunstâncias de uma fatal marca da humanidade, sendo as mulheres que, em 

silêncio, simulam o processo criativo, como a retoma do mundo pelo homem: “where 

two women ( … ) were washing clothes in an iron pot. The pot was soot-black and the 

feeble flames that licked its sides showed pale pink and bordered with black, like 

flames in mourning” (47). O lamento de Trueblood está consonante com a actividade 

das duas mulheres grávidas, mãe e filha gerando vida. O pecado do incesto é como um 

pré-acontecimento da desmaterialização erótica, gravada na memória do leitor, e 

transformada em sensação estética. Tal como a personagem diz: “There is, by the way, 

an area in which a man’s feelings are more rational than his mind, and it is precisely 

in that area that his will is pulled in several directions at the same time” (573). 

A memória de um corpo outro, o da sua obra, identifica-se com o tempo 

subjectivo de um gesto, ou de um trajecto, concebido à luz da retórica “para justificar 

a posse violenta da terra como dádiva divina” (RAMALHO 1987: 163). O lugar do 

amor, imaginado por Invisible Man, é, comparativamente ao “espaço em branco de 

materialização do sonho (não raro tornado pesadelo)” (RAMALHO 1987: 163), o 

abismo sepulcral de um corpo que pode ser terra-corpo-feminino, oferecendo-se a 

quem o merece e deseja, mas também fonte de desejo e de criação. Gerador de 

ambiguidades, o corpo-lugar é o resultado do jogo dialéctico, no processo de 

realização conceptual da obra. Reconstituído na adesão espontânea à reflexão do 

sentido da invisibilidade, a sua exegese recai na transfiguração em texto e objecto de 

fruição estética, de uma qualidade volumétrica, a de uma árida solidão, muitas e tantas 

vezes escamoteadas no meio do ruído farsante da alienação e da indiferença. E, tal 

como Carlos Azevedo fala de “excesso e alucinação ( … ) do turbilhão que varre 

Golden Day” (AZEVEDO 1989: 20), igualmente se pode falar do excesso alucinante 

de registos no tempo, que Ellison concentrou na personagem do seu primeiro 

romance, como o acontecer da obra num instante, que na realidade demorou sete anos. 

A ambiguidade orgásmica assemelha-se nos episódios de Golden Day, de 

Battle Royal, de Liberty Paints e de Trueblood. A explosão de sentimentos e 

sensações, ou, pulverizações do ser, é anulada pela assunção da invisibilidade no 

Prólogo e pela nudez no Epílogo. Despido de uma frenética ansiedade de possuir o 

mundo, o herói descobre, não a cura da sua aparente cegueira. O que ele descobre é o 
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fracasso da sua obstinação de juventude, confrontando-se com os limites da pretensão 

de um horizonte sem compromissos éticos. No processo de aceitação desses limites, 

enquanto negro, os obstáculos à libertação da consciência e, consequente, aceitação do 

amor, desenham-se à escala da irracionalidade da sociedade americana, baseados em 

“fear and superstition” (574). 

A interrogação final do Epílogo endereça, pois, de um lugar de descrença 

para um lugar de fé, a dádiva de amor de quem se anula na invisibilidade para se 

(a)firmar na latência de uma resposta. Ora esta demanda é uma exigência do 

voluntarismo do leitor, persistindo nela, no entanto, a passividade conflituosa entre a 

acção manipulada pelo escritor, através do narrador, e a realidade pessoal do leitor. 

Como lembra Carlos Azevedo, “toda e qualquer deslocação chronotópica, por muito 

secreta (ou invisível) que seja, nunca é a odisseia de um só homem” (AZEVEDO 

1989: 2). A viagem pela invisibilidade, apenas suscitada, depois imaginada e, em 

seguida geometrizada, inscreve na trama do tempo o silêncio subterrâneo, como o 

objecto de percepção do real. Procurando encontrar-se no interregno intencional que 

acompanha a última interrogação, o Epílogo apresenta a palidez de um homem que 

receia, no fundo da sua memória, a aspereza da resposta aos seus anseios: “When one 

is invisible he finds such problems as good and evil, honesty and dishonesty ( … )” 

(572). A luz extinta da esperança atravessa-lhe o espírito, embora se reacenda no 

fogareiro da escrita. Levado a revisitar lugares de dor, como permanência da memória 

do afro-americano, a introversão ao passado realiza-se num espaço de tempo que se 

constrói e se destrói, simultaneamente. São estes registos que contextualizam, na 

condição existencial do negro americano, a demanda de identidades individuais e de 

grupo. Os desafios que Invisible Man enfrenta transformam a viagem no percurso 

itinerante e acrobático por dois mundos antagónicos. O mundo visual, ou seja, 

figurativo (o da imagem) e o mundo abstracto e analítico (o da palavra) fazem a 

síntese da mimese com o heurístico, devolvendo à nomeação o primeiro gesto do acto 

criativo. 

Ao espacializar o tempo psicológico, Invisible Man executa, no 

reordenamento das suas memórias, uma sinfonia de instantes, como requisito ao 

acontecimento prévio do clímax da criação. A metáfora do buraco será o corpo 
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possuído do texto, que o mesmo escreveu e apagou, reescrevendo-o à medida que o 

seu regresso a casa é a retroversão do movimento de redescoberta do lugar de eleição, 

de um novo éden com os contornos dramáticos do ser humano contemporâneo. Este 

lugar de meditação, impõe-se, de igual modo, lugar de questionação e de expiação. 

Na experiência árida do deserto, o silêncio procede da evocação do 

longínquo, no espaço em branco, onde o intangível se concretiza. Faça-se luz no lugar 

das trevas, para que o sentido da viagem dê o verdadeiro sentido à vida, é já uma 

afirmação da fé do herói. Construtor do seu destino, no combate da sua invisibilidade, 

os universos desfasados e prenhes de contradições que o cercam não o demovem do 

desejo e da acção. Na raíz do pensamento da personagem existe essa vontade firme de 

decantação do ideal democrático na celebração litúrgica da palavra, mesmo que ela 

seja possível apenas em termos de projecção, enquanto processo. A desinstalação do 

corpo, em demanda de si mesmo, na fragilidade da sua existência solitária, possibilita 

o encontro com lugares de resistência e concretização, a dar sentido à arte e à vida. 

Foi com semelhante sentido, o da demanda de um lugar, como forma de 

penetração no algures de um tempo ainda virgem, isto é, com o sentido de posse física 

e espiritual, mas também de introspecção, que o artista plástico americano Robert 

Rauschenberg “will surprise everyone with his retreat to Captiva. More than a retreat 

from the world ( … ) is a retreat from New York, a distancing from a certain urban, 

socially intense lifestyle ( … ) When Rauschenberg moves there, Captiva is a sparsely 

inhabited island in the south of Florida, where life is extremely simple and basic” 

(RAUSCHENBERG 2008: 14-16). 

Hàbilmente disfarçada pelas tessituras organizadas da vida social, política, 

económica e cultural, a pele com que o tempo se apresenta na contemporaneidade 

nada mais pode oferecer, senão a artificialidade de paraísos mecanizados e de falsas 

promessas. Decorrente de duas visões inconciliáveis, a pergunta “ [w]as Emerson a 

Christian or a Jewish name?”(180), obtém resposta na contrastante realidade do negro, 

perante a imagem deturpada do éden: “These folks are the Kings of the Earth!” (181). 

Entre a interpretação do pensamento cristão, em que erradamente se dissocia o espírito 

da matéria e, a visão materialista associada aos bens terrestres, o mundo/ “world” é 

substituído por “Terra”/ “Earth”, ou seja, a secularização da palavra divina é uma 
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adaptação de Deus ao ser humano, uma fractura exposta ao tempo do “homem”. É 

como se entre o Antigo e o Novo Testamentos não houvesse ressonância do mesmo 

Deus. Invisible Man refugia-se na lúcida evasão à materialidade de uma dimensão 

redutora do sonho, dando entrada na gruta do seu mais íntimo interlocutor, ou seja, o 

centro do seu eu, agora visto à luz da revelação: “The fact is that you carry part of 

your sickness within you, at least I do as an invisible man” (575). 

A compreensão da dimensão humana da personagem de Invisible Man 

tornou-se, neste trabalho, a ponta de um fio a desnovelar, tendo considerado que a 

ideia nuclear para o seu desenvolvimento teria de passar, necessariamente, pelo 

reconhecimento das formas temporais que definem o enquadramento ideológico da 

obra e da época a que ela se reporta. São estas mesmas formas que destaquei ao longo 

do trabalho, tendo considerado o tempo psicológico da personagem o contraponto do 

tempo físico. A noção de palimpsesto surge, então, como a acção resultante da 

expressão “boomerang”, tal como o narrador diz “the end is” (6), empurrando-nos 

para os três tempos, futuro/presente/passado, assim como diz “The end was” (571), 

insinuando que, no percurso da viagem, todos nós somos caminhantes perdidos na 

intangibilidade do instante, ou na carência fugaz do presente. 

Espelhos e fontes gráficas do romance, o Prólogo e o Epílogo enquadram os 

vinte e cinco capítulos, neles se acumulando pátinas de tempo que é necessário fazer 

desoxidar. As dimensões temporais visam a reaparição de uma síntese perdida, 

algures, no desencanto do olhar do ser humano contemporâneo. Entre as práticas 

individuais e as marginais que confrontam a sociedade adormecida nas práticas 

burocratizadas, empecendo as primeiras e banalizando a cultura, questiona-se aqui o 

sentido da viagem de um negro americano. Tendo perdido o viço da inocência, ao 

desencantar-se com o resultado desastroso do seu “métier”, a oratória, em 

consequência da perda de espontaneidade, ele encontra a vocação na ardência de uma 

chama, como se tivesse sido tocado pela energia tangível da voz divina, derramada na 

escrita das suas memórias. 

Sinal de maturidade e inversão de um percurso que é denúncia da 

desfiguração do ideal democrático na América, esta voz, liberta do grito abafado pelo 

tempo, durante a história da escravatura e segregação dos afro-americanos, objectiva a 
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visão de um rosto, afinal visível, o rosto da humanidade revisto no conceito de 

“melting-pot”. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, visando o primeiro 

contextualizar o pensamento do escritor Ralph Ellison e o seu primeiro romance 

Invisible Man, publicado em 1952, ano em que, como é assinalado por John Callahan, 

seu editor, ainda prevalecia a segregação racial: “Segregation was the law of the land 

and Jim Crow customs still prevailed in the South ( … )” (x). O segundo capítulo tem 

por função estabelecer o reconhecimento das formas temporais nos planos da 

transcendência e da imanência. Factores de instabilidade entre o sentido de afirmação 

e de negação da personagem, a interioridade do tempo e do lugar apresentam-se 

factores de sentidos contrários, a conduzirem o leitor à percepção de uma contradição, 

a da descida e ascensão do herói. São as relações entre o tempo e o espaço que 

sobressaem neste capítulo, tendo considerado a manipulação da memória do 

protagonista, pelo narrador, isto é pelo próprio. O terceiro capítulo especifica a função 

da dialéctica no romance, de modo que as noções de tempo psicológico, de lugar e de 

luz se aplicam e se ajustam à tradição literária americana. Desta função resulta o 

desempenho da personagem na recriação da ideia de regeneração. Além disso, a ideia 

de tempo e a dimensão da palavra surgem na inevitabilidade de uma mesma origem. 

Acerca desta, a metaforização da luz, em última instância é o processo de um simples 

gesto, o de reacender a luz soberana da mente. Digamos, desse simples gesto, tratar-se 

da transparência da palavra, como compromisso ético do pensamento do escritor. 

A palavra liberta-se da contingência inicial, de um tempo opaco e denso, 

dando voz ao silêncio de uma ausência, a de Deus. A voz recolhida no vazio 

existencial é a fala da terra, quando se fecha às ilusões do mundo e às seduções da 

alienação irradiada na ideia de progresso tecnológico e económico. 

Convém referir que as expressões Arqueologia do Esquecimento, ou 

Território das Ausências, resultaram da especificidade da realidade pessoal e 

subjectiva de Invisible Man, reportando-nos à realidade dos afro-americanos, às suas 

tradições orais, musicais e folclóricas, mas também à tradição literária americana. 

Deste modo, memória/esquecimento e presença/ausência convocam as situações de 
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absurdidade na sociedade americana, transpostas para o rasgo existencial da carne de 

um jovem negro. 

O Homem Invisível viveu, tal como diz Carlos Azevedo, na “totalidade do 

ser” (AZEVEDO 1984: 4), sabendo, porém, descobrir os meios de sobrevivência, sem 

comprometer os da expressão: “Life is to be lived, not controlled; and humanity is 

won by continuing to play in face of certain defeat” (577). São essas formas que, quer 

no Prólogo quer no Epílogo, nos são reenviadas da invisibilidade de um ser, como se 

estivéssemos perante o espelho da vida corroído pela mordência do tempo. 
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CAPÍTULO I 
UM AUTOR, UMA ÉPOCA: RALPH ELLISON E 

INVISIBLE MAN 

Parafraseando Stº Agostinho em “Somos Lamparina Que Há-de Ser Estrela” 

(AGOSTINHO 1984: 366), lanço mão do salmo XLII, para iniciar uma associação de 

parentescos que se paralelizam ao pensamento do escritor Ralph Ellison, inserindo-o 

na tradição literária americana, na filiação ao transcendentalismo americano e a 

Emerson, enfim, a um pensamento que celebra a esperança de transcendência sobre a 

morte, num hino à vida, centro onde vem vazar o movimento incessante da arte, de 

toda a criação: 

O abismo chama outro abismo, 

no fragor das vossas cataratas. 

Todas as vossas vagas e torrentes 

passaram sobre mim. (Sl. 42-43, 8) 

A imagem correspondente a “whirling on in the blackness” (568) parece ser 

adequada para traçar uma linha de relações metafísicas entre tempo e luz, elementos 

estruturantes do romance Invisible Man. 

Perante a fragmentação do mundo, acentuada pelas duas sucessivas guerras 

na Europa da primeira metade do século XX, com a Alemanha ferida pela vergonha e 

em reconstrução, os países por ela arruinados, recolhendo do chão a devastação 

humana e patrimonial, ou uma Espanha em acerto de contas depois da Guerra Civil, a 

ideia de monumentalidade surge do abismo da morte no coração do Velho Continente. 

Mas é na América, vencedora da última Guerra Mundial, que essa ideia se concretiza 

com a grandeza e o poder equivalentes aos seus sonhos de liderança mundial, 

enquanto Nova Terra Prometida. Tendo iniciado a sua história na imagem de si 

mesma, mesmo ainda antes de ser âncora dos princípios e valores ideológicos e 

teológicos que a guiam desde então, mesmo ainda antes da sua História enquanto 

nação, continua a ser a âncora que desde sempre foi sinal da sua ambiguidade. Grilhão 
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dos escravos, abrigo dos exilados, sinal de liberdade ou de estagnação, eles serão, (no 

pós-guerra e na fabricação desses mesmos sonhos, nessa América que da confusão 

passa para a ordem da produtividade pretensamente celebrante), reconvertidos em 

signos de uma prosperidade que só a força do trabalho pode assegurar: “The aftermath 

of celebration is work. Without the context of work, leisure looses its form and 

becomes license” (RUPP 1970: 162). Esta forma de sedução manifesta a ambiguidade 

da autonomia individual, por que redutora e libertadora ela dilacera o sentido da 

autenticidade e da profundidade. Atrás do simbolismo monumental desta memória 

que faz finca-pé em combater os dois lados do tempo, o da sua jovem História e o da 

sua progressão acelerada em direcção ao futuro, uma outra realidade, de facto, fica 

esquecida se bem que lembrada sobre a pedra angular dos nomes cinzelados contra o 

tempo que a boca dos vivos enuncia. 

Não é porém o expressionismo abstracto de Jackson Pollock (1912-1956), ou 

o abstraccionismo de Barnett Newman (1905-1970), que trazem os vivos de volta ao 

mundo real, mas é Guernica (1937), a obra mais emblemática do século XX, símbolo 

do confronto sem tréguas, da ruptura, da desmembração da identidade, de toda a 

tragédia do homem contemporâneo, na sua labiríntica (in)humanidade de ser um deus 

fracassado e traído pela animalidade que o coabita. O mesmo confronto observa-se no 

início do Prólogo e no início do primeiro capítulo, em Invisible Man, através do 

contraste entre a luz da chama do candeeiro à cabeceira do moribundo, avô do herói, e 

a instalação da cave, onde ele, Homem Invisível, habita. São duas gerações 

representadas sem que a do meio tenha grande relevância. Poder-se-á dizer o mesmo 

relativamente à geração de Richard Wright, escritor sulista que Ralph Ellison 

conheceu em 1937, em Harlem, lugar mítico da Renaissance, no mesmo ano em que 

Picasso (1881-1973) termina Guernica. 

Ellison demarca-se da visão estética do seu mentor, embora tenha sido pelas 

suas mãos que o jovem saído de Tuskegee College entra pela porta estreita da criação 

literária, tão estreita quanto desafogada. A situação histórica vivida depois da 

Depressão que se seguiu ao Crash de 1929, teve como consequência imediata a 

dispersão de Harlem Renaissance: 
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The money was no longer available, and so the movement languished. 

However, with the deepening of the Depression there came a significant 

development in the form of the federal projects for the arts that were 

organized by the Works Progress Administration. These projects were 

most important to the continuing development of Afro-American artist. 

(ELLISON 1986: 204) 

Porém, no que se refere a um itinerário de afirmação da sua identidade 

cultural de que a atitude dos afro-americanos se reveste, aos hábitos verbais das 

narrativas, à cultura religiosa “the Negro church” (ELLISON 1986: 208), a retórica e a 

expressão musical transformaram-se em instrumentos de purgação de todos os 

sentimentos negativos da sua alma oprimida. Ellison encontra, deste modo, a tradição 

que cultiva a expressividade de uma cultura, onde não há descontinuidade entre a vida 

e as formas simbólicas que dissolvem, no desejo de arte, a manifestação do 

sobrenatural. Consciente de ser esta tradição a que deve ater-se, não admira a sua 

aversão a uma perspectiva sociológica inflamada de princípios doutrinários marxistas, 

alheios à realidade do Negro, se não quisermos ir mais longe, estranhos também à 

realidade americana. 

Tal é a sua adesão à gestualidade expressiva do Negro, cujo estilo é o seio 

de uma realidade próxima à arte, que o seu compromisso ético-estético procede de 

toda uma estrutura simbólica alicerçada no entrecorte dialéctico do sentimento 

artístico: “( … ) a knowledge of how transcendent and how abysmal and yet 

affirmative it can be to be human beings. Yet it is for such moments of inspired 

communication that the artist lives” (ELLISON 1986: 211-12). 

Talvez esta convicção seja uma variante do que Emerson diz das pulsões da 

alma e do desejo natural de liberdade, impulso determinante para derrubar as 

fronteiras e transformar, renovando-as, a natureza do pensamento e da realidade: “But 

if the soul is quick and strong it bursts over that boundary on all sides and expands 

another orbit on the great deep, which also runs up into a high wave, which attempt 

again to stop and to bind. But the heart refuses to be imprisoned” (EMERSON 1964: 

281). 
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Este idealismo, que se abstrai da mais dura e concreta realidade, não coincide 

com a representação rasante em Guernica, em que uma figura humana, correndo e 

segurando na mão um candeeiro de petróleo, tentando em vão levar luz à luz de uma 

lâmpada a iluminar o fundo escuro e os destroços abismais da tragédia humana, mais 

se parece com o desespero de Orfeu na descida aos Infernos, do que a réstea de 

esperança que o acompanhou. Trata-se de uma figura de estilo a representar os dois 

sóis da artificialidade moderna, que acabam de perder o combate com a luz livre e 

natural do Sol que, outrora, inundou pela primeira vez o interior das igrejas góticas, 

exprimindo o eterno nas figuras sagradas dos vitrais. A nudez crua da humanidade, de 

uma frieza surda e desarticulada pelo esforço patético da mulher que corre (para 

socorrer os destroços?) é acentuado pelo sentido dado à sua acção, da direita para a 

esquerda, denunciando a ruptura com o passado e uma rigorosa técnica, na redução do 

colorido e na acutilância das linhas que definem os contornos das formas. Por outro 

lado é no limiar da luz do candeeiro que o rectângulo d’ouro se define, estabelecendo 

a fronteira com o quadrado adjacente do lado esquerdo do quadro, onde Picasso 

representou os símbolos da sua hispanidade, o cavalo e o touro, e toda a sua mística, 

sem Deus nem transcendência, apenas o Minotauro, referência à Antiguidade 

Clássica, referência a si mesmo, devorador dos combates de morte, (assim o foi 

Hemingway), devorador das suas formas, inúmeras e (des)multiplicadas nos 

movimentos de arte que fez questão de encabeçar e de terminar. 

São dois tempos do mundo moderno representados em Guernica e que 

constituem uma reflexão sobre a actualidade de uma época, ou uma passagem de 

testemunho, de uma Europa ultrapassada pelos acontecimentos, que terá como 

consequência a “transferência da capital europeia da cultura,” 1 em 1942, para Nova 

Iorque, numa declaração artística semelhante à verificada aquando o Armory Show 

em 1913. Nova Iorque de onde sairá, acto contínuo ao expressionismo abstracto, o 

abstraccionismo. 

______________________________________________ 
1 A abertura da galeria de Peggy Guggennheim, “The Art of This Century”, em 1942, foi a 

base de lançamento da Escola de Nova Iorque, de onde haveriam de sair o Expressionismo Abstracto 

e o Surrealismo Abstracto. 
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Mais uma vez a Europa, bloqueada na sua sombra nostálgica de esplendores 

passados, da Belle-Époque e do impressionismo francês, sente-se incapaz de lhe dar 

uma resposta, nem mesmo com o informalismo francês de Vieira da Silva ou de 

Bissière. 

É perante a crescente complexidade deste mundo que Ralph Ellison se encontra, 

acrescida de uma outra circunstância, a de ser negro e americano. Por um lado é-lhe 

imperioso definir acção não se demitindo da responsabilidade como cidadão e como 

artista; por outro lado, a sua perspectiva social é definida de acordo com os padrões de 

arte, em que forma e técnica são os meios, por si eleitos, para estruturar e organizar o 

mundo, através dos sistemas criados na arte. De igual modo o jazz, sendo um género 

musical que delimita e constitui a sua forma a partir das marcações rítmicas, centraliza 

a individualidade na performance do solista ou do vocalista: “Ellison’s and Bellow’s 

social is organized around the centre self” (RUPP 1970: 151). É a instituição que lhe 

permite, juntamente com o “folk” negro e os “blues”, fazer a síntese da humanidade 

do negro com a sua invisibilidade. Torná-los visíveis é a convicção de Ralph Ellison 

ao tentar pacificar a fidelidade à sua própria cultura e raça no compromisso para com 

a arte, com a abundância de formas simbólicas e figuras alegóricas que configuram os 

lugares no romance, sacralizando-os ou secularizando-os. De acordo com a noção de 

tempo, a espiguilhar de interioridade, Ellison transforma-os em lugares preservados 

do caos, convertendo-os no espaço transfigurado e subjectivo da cave ou do buraco, 

onde a música surge subjacente à escrita, ressonância de uma memória transposta do 

lugar geográfico, o da sua origem no sul, num destino traçado pela “profecia” paterna 

na filiação dos nomes, de Ralph Waldo Ellison a Ralph Waldo Emerson: 

I have stressed that in this country geography has performed the role of fate, 

but it is important to remember that it is not geography alone which determines 

the quality of life and culture. These depend upon the courage and personal 

culture of the individuals who make their homes in any given locality. 

(ELLISON 1986: 134) 

Poderia aplicar-se às gerações de escritores afro-americanos que precederam 

Ellison a máxima de Stº Agostinho e dizer-se deles, pelas suas aptidões intelectuais, 
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pela sua disciplina, coragem e perseverança, que também foram a “lamparina” e a 

“estrela” que iluminou e guiou, respectivamente, o caminho de Ralph Ellison e o das 

gerações vindouras. 

A experiência de Ralph Ellison no processo fotográfico insinua-se nestes 

lugares onde a imagem, durante a revelação, potencializa o positivo e o negativo de si 

mesma. Na produção do romance a ensaiar um dueto, uma mão domina a música e a 

outra a escrita; outra mão, uma terceira não menos importante, a dominar a fotografia 

como negativo da escrita; a quarta mão a tentar a escultura, mão destinada à 

volumetria dos espaços representados no romance, de profundidades e recessos 

alveolares e que escava a partir do interior: “the hibernation is over. I must shake off 

the old skin and come up for breath” (580). As emoções fixadas no tempo interior 

estão dissimuladas à superfície por uma invisibilidade aparente; colada a ela o 

negativo da sua sombra, movendo-se no tempo ontológico, possibilita a criação de 

uma personagem que continua inteira depois da castração. Tão inteiro como Cristo, 

“[n]em um só dos meus ossos se há-de quebrar” (Jo 19, 36-7), indivisível como o 

tempo ontológico que nem Stº Agostinho sabia definir, na impossibilidade de uma 

definição concreta, o indisível em Invisible Man, qualidade do implícito, é recuperado 

por Ralph Ellison de Hemingway: 

Artists such as Hemingway were seeking a technical perfection rather than 

moral insight. (Or should we say that theirs was a morality of technique?) They 

desired a style stripped of unessentials, one that would appeal without 

resorting to what was considered worn-out rhetoric, or best of all without any 

rhetoric whatsoever ( … ) Rather he was engaged in working out a personal 

problem through the evocative, emotion charged images and ritual-therapy 

available through the manipulation of art forms.(ELLISON 1972: 38) 

Do ponto de vista do processo dialéctico que Ralph Ellison utiliza para 

induzir o leitor à percepção de movimento da personagem, a técnica de produzir o 

máximo efeito através da economia de meios, empregue por Hemingway “in his 

pursuit of absolute purity of line” (ROSTON 2000: 137), é transformada em Invisible 

Man no factor de contensão que legitimiza a sua vertente conceptualista. Contudo, 
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aquilo que o implícito, em Hemingway, “determined to reveal only one eighth of the 

iceberg, leaving the remainder to be deduced by the reader” (ROSTON 2000: 144) e, 

em Ralph Ellison implica o conhecimento da verdade, deve ser enquadrado na visão 

estética modernista. Enquanto que a substância humana em Ellison se transforma num 

símbolo de esperança, numa exaltação de valores humanistas, é também a garantia de 

uma origem não esquecida contra os arremessos da desintegração de se ser humano, 

de uma paródia a fingir existência. É ver a sua indignação em “The Novel as a 

Function of American Democracy”, quando reclama e aclama os padrões de uma ética 

“viril”, fundada numa moral sólida e justificada pelos nomes inscritos no panteão 

literário americano “Mark Twain or James or Hemingway”. Tudo o que existe nestes 

escritores e falha nos outros, que se deixam iludir pela fantasia da fama, é endossado 

àquilo que Ellison valoriza, menosprezando a mentira: “If we do not know good from 

bad, cowardice from heroism, the marvelous from the mundane and the banal, then we 

don’t know who we are.” (ELLISON 1986: 319). 

Se esta realidade já apresentara semelhanças idênticas em The Waste Land, 

subjacente a ela há outra inquietação, menos evidente, que Ralph Ellison expressa, 

relativamente à crescente valorização tecnológica do Jazz, vinculando-se à questão da 

identidade. Para Ellison o futuro robotizado apresenta ameaças à identidade cultural 

dos afro-americanos, na tendência massificadora que tal futuro anuncia. Se este 

aspecto menos positivo do avanço tecnológico constitui impedimento para a 

configuração de uma identidade genuína, no que isso também representa em termos 

universais, não só o ser humano é lançado no caos de uma subjectividade manipulada, 

como os padrões de qualidade, no juízo estético e nos valores éticos que aquele 

implica, estão condicionados pelo poder político e económico. A criação e produção 

artísticas, sendo alvo preferencial de mercantilização por parte das indústrias culturais, 

ficam sujeitas a valores alheios aos conceitos artísticos. Não é acidental o facto de 

Invisible Man afirmar a natureza da sua identidade “I am an Invisible Man” (3) e em 

seguida sobrelevar-se à maior indústria cultural americana “nor am I one of your 

Hollywood-movie ectoplasm.” (3). É na natureza da sua invisibilidade que o 

protagonista procura existência real, deixando clarificada a ideia de construção do real 

pelo acto criativo, e não de uma realidade fabricada por uma máquina de sonhos. 
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Em “An Extravagance of Laughter”, Ellison faz referência ao sentido dado 

por Yeats a “masking”, identificando-o com “work of art” (ELLISON 1986: 164). O 

coroamento desta identificação é efectuado segundo princípios delimitados pelas 

circunstâncias geográficas, sociais e culturais do indivíduo: 

And with its upward – yes, and downward – mobility and its great 

geographical space, masking (which includes speech, and custom as well 

as pose and posture) serves the individual as a means for projecting that 

aspect of his social self which seems useful in a given situation. 

(ELLISON 1986: 164) 

Há uma atenção, ou prioridade, dada a “mobility” que se constitui como uma 

terceira dimensão de “masking”. A insistência da verticalidade, de um eixo à volta do 

qual o tempo e o espaço se organizam, ordena o mundo interior, reflectindo-o segundo 

o desejo de integração do eu na comunidade. Como o próprio escritor diz acerca das 

possibilidades de construção do eu na sociedade americana, neste reflexo de projecção 

realiza-se um processo de simbiose entre o desejo de superação dos limites físicos e o 

da revelação da humanidade do Negro americano, tal como existe, subjacente ao 

conceito de máscara em Ralph Ellison, um posicionamento estratégico de preservação 

do eu e do grupo, que o escritor define nos trâmites de uma postura assumida pelo 

negro “Known as ‘cool’” (ELLISON 1986: 167). De que modo, então, Ralph Ellison 

resolve o que, por um lado é experiência individual e manifestação espontânea e, por 

outro lado é necessidade de preservação do grupo, “a life-preserving discipline” 

(ELLISON 1986: 166) é o que tentaremos, seguidamente, compreender. 

Tendo em conta que o artista é o gerador das permutas e mudanças 

comportamentais ao nível do pensamento numa determinada sociedade, a ele e só a 

ele cabe determinar os seus valores éticos enquanto promotor das acções 

representadas e concretizadas nessa mesma sociedade. No entanto, toda a acção, 

sendo ela simbólica, consiste na prática de gestos e comportamentos condicionados 

pelo desenrolar contínuo da História. Entre o tempo instituído, o já que se ergue 

diante das necessidades basilares da invenção a favor das necessidades estagnantes e 

estabilizadoras da sociedade, há, segundo Cassirer, um “‘agora’ mágico” (CASSIRER 
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2004: 197), ou uma medida do tempo em que “o pensamento agora se eleva à ideia de 

ordem do tempo como uma ordem do destino, que é universal e domina todo ser e 

vir-a-ser.” (CASSIRER 2004: 200). Não um tempo cronológico, não um tempo 

físico, nem mesmo um tempo subjectivo, mas um tempo mítico em que a intuição e o 

destino estão intimamente ligados. Mas o que poderia cair na histeria da contemplação 

é, no acto criativo, suprido pela expressão. 

Ralph Ellison possui esta consciência, a consciência de ser um actor que 

protagoniza um papel na sociedade e que, embora à margem dela, nela está integrado. 

Deste modo a máscara é o objecto exterior que o identifica, não, como seria do senso 

comum, com o mundo mas, com o transcendente, deixando impoluto o seu eu, 

enquanto criador; enquanto eu que se distancia e diferencia do outro, dando-lhe a 

oportunidade de jogar com as possibilidades desta mobilidade simultaneamente 

subjectiva e objectiva. 

A simultaneidade é definida pelo carácter artificial e estático do “aspecto 

social do eu (a que Mead chama ‘me’)” e o carácter natural e criador do “aspecto que 

diferencia os indivíduos entre si (‘I’), ou seja, a face inesperada e espontânea de cada 

ser” (CALDEIRA 1980: 524). Há aqui a presença de uma outra dimensão, uma 

extemporaneidade e se observa quando o eu/ “I” se manifesta, irrompendo e 

destruindo o elo harmonioso e conformista entre a integração social e a premência 

individual. Teremos de partir da artificialidade do jogo a que é associada a máscara 

para encontrar nela o seu sentido social e psicológico: “Thus the necessity for keeping 

one’s negative opinions of whites within one’s own group became a life-preserving 

discipline” (ELLISON 1986: 166). 

É suposto que sem a máscara, sem a contenção da simulação exterior, ou sem 

a mediação com o transcendente na sua face interior, se caia na desobjectivação das 

estruturas sociais e religiosas. O papel da máscara é dotado de ambivalências, no que 

respeita à sua dupla função “eu privado”/ “eu social”, subsistindo a função dos limites 

entre desejo e dever. Porém, se atendermos que a cada um deles corresponde a 

condição dicotómica liberdade/prisão, teremos de considerar que máscara/jogo é, na 

arena da arte, o regulador das energias descontroladas do caos subjacente ao mundo e 

ao espírito. Assim sendo, o artista não pretende jogar com terceiros, mas jogar consigo 
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próprio, de modo que a máscara é apenas um pretexto para sobreviver à rigidez das 

convenções e valores que lhe são alheios, conservando intactos os seus. O que haveria 

de mais incompreensível na diferença do Invisible Man apaziguador do Epílogo e do 

seu homónimo agressivo/agredido/agressor e vítima do Prólogo, é clarificada pela 

forma simbólica do eu, se nos abstrairmos dele como personagem. A existência de 

uma forma consciente de que de um momento para o outro pode ser apagada justifica 

a mudança de comportamento da personagem. Essa consciência está, todavia, privada 

do significado das particularidades da palavra, como se retira da experiência de 

lobotomização e castração depois da explosão na Fábrica Liberty Paints: “But we are 

all human, I thought, wondering what I meant” (239). Este reflexo da consciência do 

próprio, que sabe poder passar os limites da fronteira entre o ser humano e o ser 

divino, actuando como se fosse Deus, traduz a sua preocupação e responsabilidade 

sobre o destino da arte. Por motivações estéticas ele compreende que não deve 

resguardar-se atrás da máscara da Omnipotência. A contradição entre uma posição na 

arte e outra na vida é o que Ralph Ellison tenta atenuar, dando à forma as mesmas 

possibilidades da personagem. A sua vacilação relativamente ao destino desta é a de 

um escritor que não pretende, como o próprio afirma, ver na sua obra um auto-retrato, 

mas que ela seja tradutora do sentimento e experiência estéticas que reflectem a ideia 

de América e a imagem da América. O jogo que Ellison estabelece com a sua 

personagem é o mesmo que esta faz consigo própria: “Left alone, I lay fretting over 

my identity. I suspected that I was really playing a game with myself and that they 

were taking part. A kind of combat” (242). É, por consequência, à forma que o 

escritor debita o saber, assim como é nela que procura encontrar a fonte do não-saber. 

Esta sua posição é a do escritor omnisciente cuja ética, porém, o impede de justiçar ou 

sentenciar. Se a inevitabilidade da condenação o compromete, entrega nas mãos do 

escritor implícito esse gesto simbólico como é o da morte de Ras. Quer Ras quer 

Clifton não poderiam sobreviver a Invisible Man, porque este é a forma do eu, a forma 

de um conteúdo que por sua vez é a forma do romance. A integridade e a 

intangibilidade do eu traduzem a “intensidade do impulso do saber” por ser no eu que 

“toda problemática do saber está encerrada ( … )” (CASSIRER 2004: 295). 
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Esta postura simultaneamente ética e estética explica a possibilidade da 

descoberta progressiva de si e a definição de um eu, postos à prova e dissecados no 

Hospital da Fábrica, onde Invisible Man se vê duplamente protagonista e espectador 

de uma farsa, que mais não é do que a tentativa de apagamento da forma durante o 

processo criativo. Esta imagem do eu latente transmite o “acto do puro olhar [em que] 

ele se diferencia de tudo o que tem forma objectiva, que tem ‘figura e nome’ ” 

(CASSIRER 2004: 295). Deste modo, forma e figura são enunciadas no processo 

analítico, enquanto que a personagem se vai libertando desse processo para se colocar 

numa outra perspectiva, que lhe possibilite sintetizar, nos múltiplos pontos de fuga, 

configurações da forma cujos requisitos anatómicos e sua representação no tempo 

coincidem com a forma do seu eu. Requisitos que Ellison vai encontrar nos ritmos 

musicais da sua cultura, a dos negros, ou numa ordem estética que pretenda valorizar 

a ideia de movimento, isto é, a fluidez temporal no espaço: “Elements of light and 

shade, so distributed that the one engenders the others, justify these breaks in plastic 

terms; the arrangements of the breaks creates the Rhythm” (FRY 1978: 67). Aqui se 

encontra a síntese cubista da ideia de fluidez e da construção virtual de imagens que 

os Cubistas preconizavam na primeira década do século XX. Possivelmente este 

Ralph Ellison, que “ficou ironicamente refém, em última análise, da sua própria 

entrega à tradição literária americana” (AZEVEDO 1999: 109), reflecte-se no modo 

como o seu Homem Invisível se sente incapaz de se desenlaçar de um “pré-texto”, 

como Guillaume designa o “objecto de sutura”: “[O]bjectos que visam colmatar uma 

carência, coser uma ferida simbólica ( … ) O objecto de sutura recorda para permitir 

esquecer o que o consciente não tolera” (GUILLAUME 2003: 24). Ao abdicar de 

sobreviver à forma, permitindo que a sua personagem lhe sobreviva, embora 

angustiada na contingência do seu reduto sepulcral, Ellison sobrevive, porém, nos 

ensaios, até que postumamente John Callahan termina e edita o seu segundo romance 

Juneteenth. Esta sua sobrevivência do abismo da morte vem confirmar a morte não 

consumada do seu herói em Invisible Man, e a impossibilidade de libertação de um 

destino marcado pelo sofrimento, “the true darkness lies within my own mind ( … ) 

So why do I write, torturing myself to put it down?” (579) numa estreita relação entre 

o que o ritual do sacrifício representa e o que a progressão do artista significa: “The 
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progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality” 

(ELIOT 1969: 17). Contudo o que aqui é confirmado é sobretudo a identificação da 

essência da experiência do negro americano com a do artista e se baseia no conceito 

de double-consciousness: “É que para DuBois a essência distintiva da consciência 

africana residia na espiritualidade, com uma origem em África e divulgada através do 

folclore afro-americano, mas também caldeada por toda uma história de sofrimento, 

privação e fé (ou será uma subterrânea ‘self-reliance’ ?)” (AZEVEDO 1999: 97). 

A questão estética que abraça arte, vida e morte, insere a forma no tempo 

sem que a acção deste sobre ela se faça sentir, de modo que essa mesma forma, 

sobrevivendo à personagem e ao escritor, seja a jangada da esperança de Ralph Ellison 

e de Invisible Man. Pois é nela que os dois sobrevivem, evitando o contacto com as 

margens de uma cultura essencialmente mediática e consumista, ou seja, a civilização 

que Invisible Man enuncia, no início do Prólogo, como marca de uma imagem de 

América cheia de contradições. De modo que a sobrevivência da forma justifica a 

não-função da arte, encontrando nela uma função: a do ser no tempo, no espaço, 

na matéria e no espírito, uma marca visível e atemporal da presença e passagem 

dos deuses pela Terra. A mais inusitada forma de vida, que é a do artista, também é a 

que não nos devolve o mistério insondável da sua arte e que só a ela pertence. Ao que 

nós, que não experimentámos a morte, podemos sentir, no avesso da vida, ou nos 

espaçamentos silenciosos entre o aquém e o além, a vida exangue da obra na 

suspensão das suas formas, até que alguém as reclame do outro lado da noite para lhes 

dar existência e nelas se rever e nelas não poder penetrar senão com a intenção 

ingénua de as ressuscitar. 

O papel social da arte é o de colmatar lacunas na sociedade, distanciando-se 

dela através do jogo de simulações de uma realidade outra. Esta consciência do lúdico 

na arte, que Ralph Ellison defende na sua colagem ao cânone literário ou ao cânone no 

jazz, rejeitando qualquer desvirtuamento do jazz clássico, por conseguinte, vindo de 

encontro a toda uma tradição literária americana, encontra ressonâncias em outras 

áreas da cultura americana, desde as artes plásticas até ao cinema. É sintomático não 

ser de culto, na América, o cinema de autor, mas ser valorizada a sua função lúdica. 

Dota-se deste modo uma não-função social de uma função socializante. Dota-se, 
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igualmente, uma invisibilidade ascética de uma visibilidade mediática, uma 

inexpressão mística de uma expressão ética: um desejo individual de um dever 

colectivo. 

A libertação do caos é redimensionada no método de produção artística, isto 

é, ela depende da consciência do eu/ “I” enquanto performer de um acto que por vezes 

o transcende e a que ele sujeita as suas prerrogativas ético-estéticas na demanda 

criativa. A ordem brota de dentro deste círculo fechado e mágico, obedecendo a regras 

próprias que se esquivam ao controlo exterior, embora condicionada pela 

exterioridade da linha que o circunda. Neste limiar, entre a interioridade e a 

exterioridade do círculo, a osmose do eu/ “I” com o eu/ “me” concretiza-se, gerando 

as tensões necessárias à criação da obra, colocando ao escritor contemporâneo 

questões morais que se problematizam, neste caso, no contexto da sociedade 

americana: 

Where shall we draw the line upon our own freedom in a world in which 

culture, tradition, and even history have been shaken up? At how fast a pace 

should we move toward social ideals? What is worth having and worth 

holding? Where and in what pattern of conduct does true value, at a given 

moment, lie? These questions will continue to press upon us even if the dream 

of world peace is achieved, for they are questions built into the core of modern 

experience. 

For the novelist the existence of these questions creates a basic problem of 

rhetoric ( … ). How, in a word, do we affirm that which is stable in human life 

beyond and despite all processes of social change? (ELLISON 1986: 273) 

Não se pode ignorar o facto de Ralph Ellison ser um elitista consciente. Tal 

consciência assenta na consciência da identidade individual e na coesão da identidade 

colectiva que o jazz permite instituir. Embora se possa ver nessa forma de instituição 

um espelho do aparelho do poder político, ela é, na qualidade da espessura que o 

sofrimento da escravatura e da segregação lhe conferiram, um meio de expressão que 

impede a institucionalização das formas, permitindo a evolução pela transformação 
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num espaço real de existência: “The psychic need for the materially weak to be 

morally strong in the face of an adversary” (WRIGHT 1988: 158). 

Não diferente é o parecer de Emerson em “Fate” ao encontrar no mistério da 

vida uma força inabalável, a da mente. Com efeito, o poder e a profundidade são o 

remate de uma luta contra o destino, como forma de superação da informidade 

matérica no íntimo desejo disciplinador dos fragmentos deixados pelo caos original. 

Consequência directa de uma vontade superior, “the will of Divine Providence”, o 

destino depende e faz a síntese da relação entre quantidade – a reacção – e qualidade – 

a acção: “History is the action and reaction of these two, - Nature and Thought ( … ). 

Every solid in the universe is ready to become fluid on the approach of the mind, and 

the power to flux it is the measure of the mind” (EMERSON 1983: 964). Nisto reside 

uma visão do presente que só ganha existência na medida em que ele se apropria de 

um espaço passivo, aquilo a que Ellison diz ser “built-in conditions which comprise 

the pathology of American democracy” (ELLISON 1986: 124). Este presente 

associado à opacidade histórica não pode descortinar a essência do gesto, por sua vez 

cristalizado sob o abafo do esquecimento. Mas à asfixia da memória selectiva da 

História, a que Ellison contrapõe  a palavra e a acção, manifesta-se o pulsar da vida, 

memorando de um contra-poder que encontra a sua fonte nos fragmentos dos 

escombros da tragédia humana, ou de uma nova ordem que desenterra da realidade a 

mentira e o caos: “( … ) we possess two basic versions of American history: one 

which is written and as neatly stylized as ancient myth, and the other unwritten and as 

chaotic and full of contraditions, changes of pace, and surprises as life itself” 

(ELLISON 1986: 124). 

Esta luta não pode ser senão a empresa de um homem só, ao que se adivinha 

em Ellison um compromisso com a arte e uma necessidade vital de autonomia e 

independência, a resguardá-lo do estado de submissão a interesses menores, ainda que 

os do seu próprio grupo étnico, recusando caixilhos propagandísticos e ideologias de 

massas: “I wasn’t, and am not, primarily concerned with injustice, but with art” 

(ELLISON 1972: 169). É esta recusa ao ruído da enformação activista comprometida 

com interesses políticos, que o herói por ele criado, em Invisible Man, enjeita, 

escolhendo a solidão do momento. E por momento entenda-se um presente consciente 
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e soberano, definido entre o seu passado imediato, que é o presente do Prólogo, e o 

seu devir recortado dos limites de um corpo que interage, no perímetro das acções 

sensorio-motoras, com o espaço intuído: “( … ) notre présent est la matérialité même 

de notre existence ( … )” (BERGSON 1959: 154). Da pulsão interior, fonte da 

criatividade, à disciplina, a concretização da acção, isto é, a manifestação do presente, 

é representada quer pela sensação quer pela expressão. A variação entre os dois 

momentos abre um espaço simbólico de acção (um novo espaço mítico) e coincide 

“[s]omewhere between Mailer’s ‘jazz is orgasm’ provocation and Ellison’s conflation 

of Louis Armstrong with T. S. Eliot [residing] the poetics of jazz, on the threshold of 

spontaneity and precision” (YAFFE 2005: 13). Acrescento que, aberto este espaço, ele 

é “esvaziado” com um tempo habitado como nos “breaks” do jazz. Transitando-o para 

fora da obra, Ralph Ellison concede-lhe a inviolabilidade sagrada do além, ou seja do 

intuído. Este é o espaço que o próprio atribui à arte: “Once introduced to society, the 

work of art begins to pulsate with those meanings, emotions, ideas brought to it by its 

audience and ver which the artist has but limited control” (ELLISON 1972: 38). Mas é 

esta neutralização de que fala Maria Isabel Caldeira e que aqui é conotada à realidade 

de uma ordem que procura, para lá das linhas e das manchas que definem ou esbatem 

a configuração do corpo/objecto/obra de arte, o que a religião ignora na sua seriedade 

dogmática, “ambiguidade, paradoxo, ironia” (CALDEIRA 1980: 556) e o que a 

religião oferece e valoriza: espiritualidade, comunhão, luminosidade. De um tempo 

aberto ao espaço geométrico, de uma ordem sobrenatural que as raízes africanas 

chamam à vida e que “coloca a espiritualidade afro-americana no mapa daquela 

tradição americana que, vinda do romantismo europeu, se estabelece no 

transcendentalismo emersoniano” (AZEVEDO 1999: 97). 

Será essa estratégia estética de Ralph Ellison que corresponde à sua idêntica 

experiência enquanto atitude ética, “inspirada” como diz Maria Isabel Caldeira “nos 

princípios dos ‘new critics’:’pattern and order’” (CALDEIRA 1980: 539), familiar a 

uma concepção de imortalidade que reenvia o passado para um presente cuja 

civilização alterou a ordem histórica: “[F]or order to persist after the supervention of 

novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly, altered; and so the 

relations, proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted; and 
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this is conformity between the old and the new” (ELIOT 1969: 15). Convém recordar 

que a arte como religião aspira à ordem do absoluto, a uma ordem declaradamente 

estruturante dos padrões de comportamento. Sendo igualmente músico e fotógrafo, a 

atitude de Ralph Ellison, enquanto esteta, é a de impor a ruptura, o que se torna menos 

evidente na criação literária quando a escrita é o meio mais directo para se processar a 

reflexão filosófica, num meio caminho entre o esquecimento e a gestualidade. Decerto 

que o anti-destino, de que a Condição Humana de Malraux se ocupa, condensa a 

gestualidade num frenesim misto de solidão e acção, ao passo que em Invisible Man 

toda a gestualidade se sacraliza dentro da arena do poder, o que é por outro lado a 

profanação do solo, onde a vítima é espoliada da sua integridade, como em Battle 

Royal. É uma inflexão que faz retroceder a acção à solidão, a uma contemplação cega 

da eternidade. Detrás desta cegueira projecta-se uma predisposição para a escrita no 

propósito pessoal de uma afirmação que não consegue libertar-se da sua condição de 

objecto de reflexão, mantendo-se na ambiguidade e no sofrimento asfixiante da sua 

dupla consciência enquanto sujeito. Deve ser nesta nesga existencialista que Ellison 

tenta conceptualizar a ideia de materialização de um sentir inacessível, o mesmo direi 

do vivido na experiência religiosa dos Negros americanos, sulcado na repetição cíclica 

geradora de vida. 

Realizada na descontinuidade de um agora que mostra devorar a realidade, 

Ralph Ellison pensa a obra de arte como o mundo mais pequeno da arte e o mundo 

como a obra menor da vida. Só o ser humano pode ser, nesta sua concepção de arte 

e de vida, a obra maior que a arte contém, mesmo quando a ameaça de morte, 

varrendo-a da História, não o faz desistir: 

but today, with some of our more important critics handing down the death 

sentence of the form (for in their solemn ‘The novel is dead,’ there sounds a 

Platonist ‘Let it be dead’) or when they boast left-handedly in print of their 

loss of interest in contemporary novels, the novelist is feinted into a position of 

defending his craft. (ELLISON 1986: 241) 

É importante ressaltar um aspecto bastante sintomático do panorama cultural 

americano nos anos cinquenta do século XX, e que Ralph Ellison aborda em “Going 
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to the Territory”. Como de repente, através do seu olhar, algumas particularidades que 

marcaram esta época se reunem debaixo da uma mesma concreção, é de certo modo 

uma síntese geral do processo de integração e assimilação de várias ordens da 

realidade cultural americana.  

Quando Ralph Ellison faz a distinção entre vernacular e popular, está a 

revelar não só um “estilo americano”, como ele próprio diz, deixando clara, 

igualmente, a actualidade deste presente em que as primeiras raízes do pós-

modernismo começam a germinar. Alguns tabus, aos quais os bastiões de um racismo 

arreigado à sombra da rigidez de um sistema supostamente racional, são finalmente 

postos em causa e desnudados por uma faculdade de compensação a essa mesma 

inflexibilidade racional, “the comic mode” (ELLISON 1986: 139). Definindo o estilo 

vernacular na literatura, Ellison considera ser este o processo genuinamente americano 

em que o improviso, tal como a espontaneidade criativa, ou o imprevisto, sendo forças 

impulsivas, são capazes de intuir a essência da vida, desempenhando um papel crucial 

na expressão do “processo/progresso” americano: 

I see the vernacular as a dynamic process in which the most refined styles from 

the past are continually merged with the play-it-by-eye-and-by-car 

improvisations which we invent in our efforts to control our environment and 

entertain ourselves. And this not only in language and literature, but in 

architecture and cuisine, in music, costume, and dance, and in tools and 

technology. In it the styles and techniques of the past are adjusted to the needs 

of the present, and in its integrative action the high styles of the past are 

democratized. (ELLISON 1986: 139) 

Se não tivéssemos presentes o significado destas palavras num contexto 

diverso, tendo sido motivo para a criação de doutrinas que animaram e sustentaram 

movimentos e escolas nas primeiras décadas do século XX, como a Bauhaus, e que 

por sua vez nos finais do século XIX dera origem à utopia de William Morris e aos 

Pré-Rafaelitas, poderíamos ter algumas dúvidas relativamente à índole do pensamento 

de Ralph Ellison. Seríamos levados a pensá-lo como uma inclinação superficialmente 

estética, ou meramente política. Mas não é apenas uma preocupação formalista, por 
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nele existir uma influência mais profunda e próxima, uma influência vinda dos 

círculos literários que floresceu no seu desejo de “sociedade perfeita”: “The poet must 

perform his duty to the language he speaks by subordinating personal interest to the 

language he writes” (SMITH 1996: 20). É na criação literária que Ellison encontra o 

seu estro e a sua ética: 

The novel is a form which deals with change in human personality and human 

society, bringing to the surface those values, those patterns of conduct, those 

dilemmas, psychological and technological, which abide within the human 

predicament. It can abstract, from the flow and fury of existence, these 

patterns, which are abiding, and re-create them in the forms of artistic models 

that can be controlled and imbued with the personal values of the writer, down 

even to the last punctuation mark. (ELLISON 1986: 310) 

A diversidade das experiências individuais do afro-americano tem 

acompanhado a ancestralidade das suas tradições orais e do folclore, não obstante o 

sistema repressivo e racista da sociedade americana, influenciando a literatura, 

positiva ou negativamente: 

More specifically, every black American novelist works within and against a 

narrative tradition, oral and literary, that each inherits as part of one’s cultural 

legacy and in which each participates, however marginally, in the elusive quest 

for authority, autonomy, and originality. The contribution and significance of 

each novelist, in other words, are influenced by his or her relationship to past 

and present novelists as well as by the tradition, both in the narrow literary 

sense of T. S. Eliot and in the broader cultural sense. (BELL 1987: XIV) 

A expressão das minorias acaba por ser atrofiada quer seja pela segregação 

racial quer pelas tentativas da sua homogeneização. As identidades várias da nação 

americana, polarizadas entre o Norte e o Sul, são da perspectiva multicultural, a 

realidade de uma dimensão histórica e que os brancos tendem a ocultar, recorrendo a 

fórmulas e esquemas desviantes da evidência caótica das suas próprias vidas. 
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A estética negra surge como o resultado da assunção da história e da cultura 

de uma raça cujas formas orais representam a realidade mais imaterial do seu saber. 

Desde logo, a dimensão de um tempo cíclico identifica-se com a natureza das suas 

vidas, pautadas por sucessivas rupturas, geográficas, culturais, sociais e religiosas. 

Opondo-se à ideia de fluidez e de progresso da visão histórica, esta dimensão 

temporal é unificada pela organicidade de conservação memorial entre o que é público 

e o que é privado, entre o que é visível e o que é invisível. 

Definida no conceito de “melting-pot”, como a mais heterogénea herança dos 

afro-americanos, ele permite verbalizar uma realidade mais profunda e lata das 

relações entre a religião, a necessidade de expressão dos sentimentos, o desejo de 

transformação da matéria que os oprime e vitimiza. A ordem, disciplina duplamente 

funcional da expressão, estimula esse desejo. Transformada pela função lúdica e 

voltada para o exterior, mas igualmente pela função social que transmite coesão 

interna ao grupo e lhe confere uma identidade comum, a expressão dá visibilidade ao 

invisível. A expressão e a criatividade do negro americano apresentam-se no sentido 

objectivo de uma forma de estar na vida que se moldou à coabitação com o caos, com 

a ordem repressiva, com a irracionalidade da vida na América, com a irracionalidade 

da sua própria cultura ligada à natureza, isto é, própria de uma espiritualidade que 

nunca deixou de direccionar as suas vidas. A assunção do sobrenatural funde-se no 

lado libertador da arte como um canal de comunicação entre o eu e o Outro, 

conferindo-lhe universalidade cultural no plano dialógico. A conjugação da 

consciência individual, da consciência social e do tempo metafísico realizam a 

transformação daquilo que tendo tido início no desejo de libertação se sujeitou ao 

exercício formalista da mente, tornando-se em matéria cultural. 

Considerando a definição de cultura de T. S. Eliot, situando-a no centro da 

vida espiritual, considera-se igualmente, do ponto de vista de Ellison, a existência de 

uma simultaneidade da realidade contextualizante da cultura, nas suas capacidades 

qualitativas de transgressão e transcendência das linguagens, por oposição à 

fragilidade da situação manipulável que essas relações podem suscitar. A presença da 

flexibilidade de uma linguagem que particulariza a expressão cultural do negro 

americano traduz os valores da sua natureza real e simbólica, encarnados pelo 
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sentimento comum e universal da tradição histórica e mitológica, da ambivalência da 

ideia totalizadora e da visão singular do sagrado e do secular, da configuração de um 

olhar simultaneamente plástico e pictórico. 

Ao ser reduzida à definição de cultura étnica, a visão do afro-americano 

acaba por ser reduzida, também ela, a um campo de acção fechado e asfixiante, a um 

gueto, deixando mais amplo o espaço cultural dominante controlado pelas redes de 

produção das indústrias culturais. A hierarquização social afunila essa visão, 

oferecendo apenas a perspectiva estagnante do passado, na promoção que faz de 

valores cristalizados no discurso de preservação de um estado, ou, de uma pretensa 

ordem e que é apenas o decalque dos seus receios e a banalização da memória: 

It is commonly assumed that there is culture, but that it is the property of a 

small section of society; and from this assumption it is usual to proceed to one 

of two conclusions: either that culture can only be the concern of a small 

minority, and that therefore there is no place for it in the society of the future; 

or that in the society of the future that culture which has been the possession of 

the few must be put at the disposal of everybody. This assumption and its 

consequences remind us of the Puritan antipathy to monasticism and the 

ascetic life: for just as a culture which is only accessible to the few is now 

deprecated, so was the enclosed and contemplative life condemned by extreme 

Protestantism, and celibacy regarded with the almost as much abhorrence as 

perversion. (ELIOT 1948: 32-3) 

Como a imagem de uma árvore invertida, o conceito de “melting-pot” 

permite compreender em profundidade a implantação das raízes de uma cultura cuja 

tradição dá sentido à vida das pessoas, mas cuja ruptura é necessária para que o 

presente se torne dinâmico e as fronteiras, de um futuro ansiado por todos, sejam 

derrubadas a fim de tornar possível o sonho de um ideal constantemente adiado. O 

presente é esse espaço de inserção do novo, concebido inicialmente pelos 

fundadores da nação americana, um espaço de apresentação da pluralidade dessa 

mesma tradição, na continuidade de um tempo que não lhe corrói a essência e que 

no caso dos afro-americanos irradia da sua identidade racial. 
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Sob o gesto estético esconde-se a complexidade da identidade americana, no 

improviso e na liberdade estética, ao incorporar na experiência, tradições e culturas de 

várias origens, europeia, africana ou asiática. Ficando submetidas ao cânone, a uma 

unidade fundamental para a progressão do sonho americano, os valores morais de 

cada grupo minoritário soçobram, sob os valores do ideal democrático. Esta sua 

perspectiva pragmática apresenta-se, no entanto, destituída de qualquer sentimento 

religioso e endereça toda a necessidade de encontro, de união e de fé, para o 

sentimento estético. Semelhantes preocupações relativamente à democratização da 

arte e ao apuramento das linhas para facilitar os métodos de produção da obra 

acompanharam, formando um fio condutor, uma larga fatia de artistas durante o 

Modernismo. Unidos dentro do mesmo sonho, o de desembaraçar a arte do seu feudo 

burguês e conformista, encontramos esta repetição no modo como Ralph Ellison se 

torna um defensor da vertente humana no jazz, em detrimento da vertente tecnológica. 

Este género musical contraria o tempo fixo da realidade e as suas formas 

esquemáticas, dando início a uma tónica que Ralph Ellison acentua nos seus ensaios. 

Motivo suficientemente válido para reconhecer na alusão a Dvořák (1841-1904), em 

Invisible Man, a sua identificação à mestria do músico checo que aliava formas 

musicais vernaculares e regionalistas às formas eruditas. Movendo-se com aptidão nos 

géneros mais intimistas, na música de câmara, ou na música religiosa, era nas 

sinfonias que dava largas à inspiração. Tendo passado pelos Estados Unidos não lhe 

foi insensível a linguagem dos Afro-Americanos, tal como não deve ter sido 

indiferente a Ellison a forma do conteúdo dos cânticos espirituais Biblical Songs em 

que o tema central foca o desejo de regresso a casa. Habilmente inserido em Invisible 

Man, New World Symphony fecha o capítulo V do romance. Precisamente nas 

sinfonias, Dvořák libertava-se do rigor formal para improvisar, tornando a 

orquestração um acontecimento a marcar o agora, em que a disciplina mental é posta à 

prova. Um desejo comum a unir os dois criadores, a arte apresenta-se como a fonte de 

toda a transcendência, substituindo-lhe o sentido para a vida pelo sentido para a 

morte. 

Se para T. S. Eliot o que o preocupava era a morte, para Ralph Ellison esta só 

tem sentido na medida em que a vida dá sentido à morte. Parecendo ser esta uma 
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contradição, ela é sobretudo uma afirmação da sua crença na arte, uma convicção 

profunda na reforma das linguagens. É que nesta reforma os Afro-Americanos têm 

também um lugar proeminente que procede da resistência à aculturação imposta pela 

maioria branca: 

Slave narratives and black autobiographies provide dramatic personal 

testimonies of the discovery of racism in the process of secondary 

acculturation, a process that at same point frustrates individuals in their 

efforts to realize their potential wholeness, unity, or balance as black 

people and American citizens, compelling them to turn primarily to their 

ethnic group for protection and direction. Within the aborted social energy 

into cultural energy and expression. Over a long period this process of 

acculturation has settled in the deep consciousness of the individuals who 

went through it as both self-protective and compensatory cultural behavior, 

the double-consciousness that Afro-American novelists, sometimes self-

consciously but often unconsciously, illumine for readers. (BELL 1987: 9) 

A emergência de uma escrita que sublinha a estética da identidade racial abre 

um espaço novo na literatura americana, correspondente a um período em que o 

intelectual negro revê no modernismo os meios adequados para impor os sentimentos 

e a natureza da sua alma; uma alma que se abre à revelação da vida numa América 

que ritualiza os seus medos, fobias e ganância no estereótipo racial.  

Essa alma representada pelo herói criado por Ellison, na esteira da questão 

racial, interroga-se sobre uma outra questão relacionada com o reconhecimento da sua 

identidade cultural: o da demanda de um tempo, onde lhe seja possível encontrar uma 

saída para a sobrevivência dos seus valores afectivos. A continuidade da existência de 

um alhures é simbolicamente esse Invisible Man, capaz de tomar o lugar do outro, o 

outro fragmentado por um olhar obsessivo em relação a si próprio. Esse contraste 

depende do desafio que a época propõe e situa no território do tempo: 

Like Frederick Douglass, W. E. B. DuBois, Zola Neale Hurston, and Richard 

Wright before him, Ralph Ellison addresses the problematic of black identity 

in a society that has consistently denied the validity of the identity. Like them, 
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he seeks in the folklore experience some nurturing resource for his struggling, 

oppressed characters. But more than any of them, he finds in modern writers, 

including Joyce, Faulkner and Hemingway, a means by which to symbolize 

these concerns. He quite adopts the techniques of stream-of-consciousness, 

surrealism, literary allusion, and either lavishness on economy of style 

depending on the particular effect he wishes to create. (BYERMAN 1985: 11) 

Seria impossível a Ralph Ellison fechar a curva deste universo. A redução do 

tempo anunciado, na sua essência, no seu devir, a uma forma cristalizada no presente, 

seria, inevitavelmente, a constatação irreversível da morte e a da negação da própria 

vida. Não obstante, apesar da mediação dos objectos, a vida parece purificar-se nessa 

morte, apenas simbólica, apenas transitória ou cíclica. Aqui o tempo pode anteceder a 

história dos acontecimentos, assim como o tempo original precede a história do 

próprio homem. Justapostos, tempo endógeno e tempo ontológico escoam do tempo 

de inocência, onde Invisible Man mergulha, para, imutável na sua exterioridade, 

embeber a invisibilidade no Invisível que o Tempo contém: “And so I play the 

invisible music of my isolation” (13). A transcendentalidade do ser invisível resulta da 

pulsão interior, do lamento da solidão humana, perante uma realidade que o 

ultrapassa. Mas se o monólogo do isolamento é acentuado pela sinuosidade da forma 

musical, não é menos real ser, através desta, que a solidão é ultrapassada. A história 

de Trueblood assim o revela. Ao constatar a inversão da realidade, da sua ilusão, 

Invisible Man tira dela proveito, transformando-a. E é neste limiar da vida, na 

constatação da realidade invertida, que será evidente, na relação directa com toda a 

acção do protagonista, ser ela um sinal de ascensão no espaço virtual e que é a cave. 

Coloca-se a hipótese de este lugar subterrâneo ser, consequentemente, a representação 

de uma ilusão óptica inerente ao mundo, onde reina a lógica da razão: “I´m an 

invisible man and it placed me in a hole-or showed me that hole I was in ( … )” (572); 

“( … ) I’ve never been more loved and appreciated than when I tried to ‘justify’ and 

affirm someone’s mistaken beliefs ( … ) they loved it” (573). 

O conceito de lugar não coincide com o conceito de espaço, pois sendo este 

mais alargado e de natureza absoluta reveste o outro de uma flexibilidade que se 
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reflecte no diálogo entre o corpo e o espírito, entre a natureza dos sentimentos e a 

natureza da razão. A esta flexibilidade associa-se a complexidade da natureza humana 

e da própria realidade, a que não é alheio o facto de ser à forma que se debita a 

violência da arte, a violência da vida: 

For Ralph Ellison, the struggle with form is bound up with America. He is 

fascinated by his country and affirms its principles and possibilities in a 

complicate, mysterious, tender, satiric, vulnerable, and multifaceted way. Then 

and now, he refuses to leave the definition of the nation to those who 

misunderstand or underestimate the richness, complexity, and possibility 

inherent in its vernacular culture. Therefore, Ellison chooses to write a 

patriotic novel, but on his terms. (CALLAHAN 1988: 89) 

Cultivando o vínculo dialéctico, Ralph Ellison introduz no romance os 

primeiros vestígios desse contraste cultural, entre a cultura “yankee” e a cultura 

sulista, permitindo percepcionar a exterioridade formal da primeira, concretizada no 

fascínio da promessa no sonho americano e, a interioridade lírica das formas ligadas à 

informalidade da expressão musical dos negros. O caos subtérreo eleva-se da origem 

da intencionalidade criativa que, conduzindo à liberdade, condiciona as formas 

geradas ao estado da ordem, favorecendo a domesticação da matéria. A metamorfose 

dos objectos dota-os de uma função ritualística, sendo uma adaptação da coisa ao 

mundo natural. Um dos aspectos mais perceptíveis do interior da cave é a adaptação 

dos objectos ao espaço, enquanto mundo vivido: “And maybe I’ll invent a gadget to 

place my coffee pot on the fire ( … ) and even invent a gadget to warm my bed ( … ) 

Though invisible, I am in the great American tradition of tinkers ( … ) since I have a 

theory and a concept ( … )” (7). 

A putrefacção da morte neste sepulcro aquecido pelas vibrações musicais de 

Louis Armstrong toma, nas formas de transcendência sobre o tempo, a configuração 

do reinício do mundo. Assim é o caos que procede os dias e as noites, “[p]orém, este 

caos, esta terra invisível e informe, não foi numerada entre os dias” (AGOSTINHO 

1984: 328). Invisible Man sente-lhe as vibrações de uma promiscuidade enterrada no 

fundo da primeira noite, ainda matizada pela claridade cega do primeiro nascer do sol, 



36 

“In the beginning …” / “At the very start, ( … ) there was blackness …” (9). Mas é 

nesse instante de implantação da sucessão temporal que o mundo é criado e todo o 

espaço ressume o insondável mistério do tempo. 

 O indecifrável ponto de intersecção da ordem e do caos assinala o processo 

ontológico da condição existencial, remetendo a ser para a origem. Se neste se 

subentende uma natureza transcendental, algo que procede da vontade divina, em 

Invisible Man ela tem uma outra dimensão que se identifica com o destino do ser 

humano: “Man’s destiny is within himself” (LEHAN 1973: 16).2 Também se retira 

desta lei de rasura a fragmentação da continuidade histórica. Outra lei subsidia uma 

nova ordem, ao que parece ser em Bergson, a ordem do descontínuo: “A inteligência 

só representa claramente o descontínuo.” (BERGSON 2001: 143). 

Dentro desta nova ordem, o romance de Ralph Ellison regista, na sua forma 

fragmentada, a familiaridade inesperada do previsível espírito geométrico cartesiano 

com a imprevisibilidade da forma materializada, através do acto voluntário da 

inteligência, do espírito e da intuição. 

Intimamente ligado ao “carácter impessoal” tão defendido por muitos 

modernistas, entre os quais T. S. Eliot, esse sentido ético impõe-se na função social 

que a obra exige, ou no mínimo deve aspirar. Do ponto de vista de Ellison, a 

dualidade representa a possibilidade de coexistência de realidades opostas e análogas, 

mas nela já não existe a mesma previsibilidade imputada ao positivismo científico que 

marcou o século XIX. 

A partir do final da segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento tecnológico 

e a produção em massa de todo o género de utensílios domésticos e aparelhos 

electrodomésticos marcaram uma nova dessacralização do espaço habitacional. 

Anunciara-se já o fim da ordem histórica. A supremacia  tecnológica manifesta-se, 

______________________________________________ 
2 “An ethical value vacuum often exists at the core of an existential novel. The heroes live in 

an unknown or strange world to which they must adjust. A good many of Sartre’s ideas come out of his 

Resistance experience, and his philosophy sends itself to the conditions of a poison world” (LEHAN 

1973: 15). 
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então, como mais um obstáculo à identidade criadora, na sua vertente humana. Dentro 

deste novo espaço nasce o culto do lazer. A ironia da qual se reveste a necessidade de 

multiplicação dos locais de lazer regista-se na crescente alienação do sujeito, através 

de um acentuado e crescente isolamento, bem como no extremo da socialização, 

levando ao esquecimento que tais locais pretendem visar.  

Em consequência da transformação operada na estrutura familiar tradicional 

a partir da Segunda Guerra Mundial, os sinais mais visíveis das diferenças entre o 

Norte e o Sul da América acentuam o individualismo crescente. A discrepância ao 

nível do núcleo familiar, em Invisible Man, observa-se em momentos de evasão da 

personagem e na natureza desse lugar. O lar, espaço sagrado, surgiu como uma 

delimitação do espaço privado enquanto leitura do lugar habitado, como 

templo/tempo de recolhimento e acção. O lar deriva da sistematização do espaço 

mítico, lugar originário e afectivo, ligado ao sentido de propriedade. Este significado 

ajusta-se à tradição familiar sulista e ao espaço da sua inscrição, o espaço rural. 

Na impossibilidade de transformar as emoções ligadas ao seu passado 

recente, o protagonista não consegue revitalizar as formas do presente, acabando por 

atrofiar a sua espontaneidade, sob a batuta marxista de Hambro. A regeneração 

pretendida não pode ser alcançada na sua plenitude, sendo-lhe vedada até ao desfecho 

final. O Homem Invisível está consciente dessa falha quando abandona Sybil na noite 

do motim, “Sybil, forgive me, I thought” (532). A aquisição da sua identidade final 

resulta, quer do seu auto-sacrifício, quer da sua renúncia à felicidade, em troca de um 

lugar tranquilo e ascético. 

Na impossibilidade de ser atingida a unidade do absoluto, 3 o que se verifica 

no espaço redutor da socialização do conceito de humanidade, resultante da 

particularização de um universo desintegrado e concebido no fosso da dialéctica 

indivíduo/sujeito, de acordo com a relativização da perspectiva do real, Ellison 

reconduz o suporte moral da América para as referências culturais do negro: 

______________________________________________ 
3 “Assim é que, para Plotino, o espírito doravante acompanha, em sua essência e por assim 

dizer em seu destino, o ‘espírito’ criador que representa, por sua vez, a forma actualizada da insondável 

unidade do absoluto.” (PANOFSKY 1994: 15) 
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Further, he leaves a still authoritative religion which gives his life a semblance 

of metaphysical wholeness; a family structure which is relatively stable; and a 

body of folklore-tested in life-and death terms against his daily experience 

with nature and the Southern white man – that serves him as a guide to action. 

(ELLISON 1972: 299) 

As figuras e imagens de mundos antagónicos caracterizam o ecletismo da 

obra que a colocam entre o conceptualismo e o experimentalismo, tendências 

contextualizantes da arte na época em que o romance nasce. 

O que se declina do humor, de que “toda a arte participa ( … ) e, de um modo 

pleno, a arte moderna e as suas trevas” (ADORNO 2003: 102), é uma implícita 

definição do choque cultural entre a cultura rural e a cultura urbana. De facto, a 

descrição do interior da cave é precedida por uma casual alusão à noite nova-iorquina 

através de referências emblemáticas, como a Brodway e “the Empire State 

Building”(6). Um aspecto sintomático sobressai da complexidade cultural americana. 

O jogo em si revela a consciência do relativismo da percepção na apreensão 

do real. Igualmente o faz pela “redução fenomenológica” 4 husserliana e que justifica, 

de certo  modo, toda e qualquer contradição existente em Invisible Man. 

Para Ralph Ellison o texto literário constitui o lugar, ou corpo de eleição, para 

subordinar a sua função social à palavra. Poder-se-ía acrescentar que este corpo 

transparente é a forma da  consciência no mundo real,  actuando  como o ser da linguagem. 

______________________________________________ 
4 Citando Husserl, Jean-François Lyotard destrinça o “Eu transcendental” do “Eu 

psicológico”, dizendo que o “Eu transcendental” é actuante na medida em que “eu, que permaneço na 

atitude natural, sou também e em cada momento eu transcendental. Mas (…) só me dou conta disso ao 

efectuar a redução fenomenológica. O Eu empírico está interessado no mundo e nele vive 

completamente à vontade. Com base neste Eu, a atitude fenomenológica constitui um desdobramento 

do Eu, por meio do qual se estabelece o espectador desinteressado, o Eu fenomenológico.” (1954: 30) 
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A voz do escritor é aí o veículo que aglutina, pela sua apropriação, os tempos 

ontológico, endógeno e real, fixando-os à génese da forma. Sem dúvida é esta forma 

inacabada, no propósito da transitoriedade evolutiva, de que ela está consagrada, que 

nesse mesmo propósito é negado um sentido determinista, final e fechado. O romance 

Invisible Man inscreve-se num alinhamento do pensamento humanista-existencialista, 

tal como o protagonista o demonstra através de uma narrativa impregnada da 

“quase-obsessão” de fuga que a caracteriza. É no plano de fuga que se desenrola 

o seu destino. É também nesse destino que se burila o passado pelo qual o plano 

inicial se transforma em plano de imanência. Há um sentido do sagrado na revelação 

da invisibilidade, como o sagrado absorvido pela arte, passando a arte a ser matéria 

espiritual. 

Embora sem possibilidade de acção, o seu corpo castrado e a energia que lhe 

nutre a imaginação evitam a cristalização de um eu voltado para si mesmo, encerrado 

no vazio existencial, mas determinado a resistir. A resistência é a única via pela qual o 

movimento necessário para a percepção do outro se faça sentir, abrindo-lhe um mundo 

de possibilidades desconhecidas, miraculando-o da sua cegueira obstinada. O caminho 

da redenção realiza-se nesse abrir de olhos para a subjectividade, enquanto 

prerrogativa de uma consciência que une o ser ao mundo. 

Ao rasgar o véu de um tempo mistificador, promotor de uma forma ingénua 

do olhar, na fusão do objecto com o sujeito, Invisible Man não só concretiza um 

tempo do futuro, como a sua corporeidade participa da actividade espiritual e criadora. 

A decantação da verdade efectua-se pela verbalização de um tempo que se situa 

aquém da História, o que em Invisible Man significa apresentar os factos 

determinantes do momento inscrito no curso da própria História. O momento do agora 

transposto para o futuro corresponde à última prova de resistência do herói, uma 

ocorrência inerente à participação total do corpo e do espírito. Matéria de expressão 

da obra a transbordar dos limites físicos e da inércia, a essência deste ser que adquire 

consciência social iguala-se à estética negra expressa em “Black is Beautiful!”: 

A aceitação da expressão ‘Black is Beautiful’ representa o primeiro passo no 

sentido da destruição das velhas tábuas da lei e da construção de umas novas, 
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já que a expressão é uma bofetada a toda uma ética que sustenta a estética 

branca. (CALDEIRA 1980: 175) 

Na ilusão da rendição ao haver, ao embrenhar-se na redução desértica do ser, 

o Homem Invisível deixa à míngua essa forma descarnada pela ausência de afectos, 

um não-ser desnutrido, por vezes mais estranho a si próprio do que ao mundo. A 

estranheza tecida na inocência do herói expõe-no a situações insólitas, vendo-se a 

braços com equívocos, em jogos de um erotismo cómico que se descobrem na 

inconsequência dos seus actos: “The point is that when thrown into a situation which 

he thinks he wants, the hero is sometimes thrown at loss; he doesn’t know how to act” 

(ELLISON 1972: 180). 

Rejeitando o mundo de pertença cultural no episódio do encontro com Peter 

Wheatstraw, a ementa regionalista sugerida pelo balconista faz entrever a estrutura 

simbólica de uma linha directa de parentescos culturais, entre o que se é e o que se 

aparenta ser: 

“pork chops, grits, one egg, hot biscuits and coffee!” He leaned over the 

counter with a look that seemed to say, there, that ought to excite you, 

boy. Could everyone see that I was southern? 

“I’ll have orange juice, toast and coffee,” I said coldly. He shook his 

head. “You fooled me,” he said, slamming two pieces of bread into the 

toaster. (178) 

Tendo renunciado ao idêntico, o Homem Invisível envereda pela disciplina 

da negação, mal se apercebendo que, ao negar-se, em vez da visibilidade do diferente 

ele se dilui cada vez mais na ilusória indiferença do igual. A sua livre escolha, que 

recai sobre os gestos mais simples do quotidiano, imputa-lhe responsabilidade assim 

como aceitação da solidão, único tom da existência errante, “( … ) I heard the sound 

of a railroad train high-balling it, lonely across the lonely night” (177). Dessa opção 

consciente de renúncia decorre o sentimento de angústia que o percorre até às 

entranhas, no rumo encetado pelo herói até à compreensão do sentido do sofrimento 

imolado na sua humanidade, condição existencial indispensável para a aceitação e o 

reconhecimento de si próprio. Esta odisseia da solidão que retrata a existência do 
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negro americano, comum ao acto solitário do artista destinado a recomeços sucessivos 

e infindáveis, é, consequentemente, a acção reflexiva de um ser que, embora 

extenuado, é ainda capaz de projectar para o exterior um espaço diferenciado a 

sussurrar o eco do silêncio; um paraíso encontrado entre os escolhos do mundo e das 

trevas do inconsciente, onde é possível visualizar o sombreado de uma paisagem 

interior nos jogos de claro (“white”)/escuro (“black”), permitindo retirar do vazio a 

sua máxima economia volumétrica: elevação (“up”)/profundidade (“down”). 

Não é de todo estranho ao negro o valor simbólico e real do seu próprio 

corpo na realidade americana. O estereótipo do negro na visão dos brancos tem, 

segundo Ralph Ellison, uma função psicológica ao lado da função económica, pois ele 

sempre foi, simultaneamente, a pedra-de-ara onde os brancos consagraram a sua 

superioridade, a pedra angular de edificação da sua riqueza, um bode expiatório de 

toda uma sociedade consciente, ou inconsciente, da amoralidade do sistema, mas cuja 

má-consciência é difícil de apagar ou ignorar: 

Thus on the moral level I proposed that we view the whole of American life as 

a drama acted out upon the body of a Negro giant, who, lying trussed up like 

Gulliver, forms the stage and the scene upon which and within which the 

action unfolds. If we examine the beginning of the Colonies, the application of 

this view is not, in its economic connotations at least, too far-fetched or too 

difficult to see. For then the Negro’s body was exploited as amorally as the soil 

and climate. It was later, when white men drew up a plan for a democratic way 

of life, that the Negro began slowly to exert an influence upon America’s 

moral consciousness. (ELLISON 1972: 29) 

Nos actos de comer, dormir, fruir a música, pensar e sonhar, o gesto de um 

corpo, que ao tomar posse de si dá origem à expressão, dá verosimilhança à actividade 

humana. Deste modo a iconoclastia não é uma desapropriação do corpo, é antes a 

recuperação de uma essência perdida no passado. 

A atitude céptica dos modernistas perante os valores tradicionais que 

definiram a tão desejada quanto sonhada sociedade emancipada, a partir do século 

XVIII, revela não somente a impraticabilidade de uma sociedade homogénea, como a 
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tomada de consciência do futuro, irremediavelmente fragmentado e profeticamente 

adivinhado a partir dos finais do século XIX. Contra a excessiva iconização deste 

século, contra as suas certezas epistemológicas, contra os valores afectivos do olhar 

sintético e decorativo, contra as desigualdades sociais que a industrialização vinha 

provocando, o descrédito nas instituições e nas suas rígidas convenções aceleraram a 

vontade de afirmar a autonomia estética e, consequentemente, deram lugar àquilo que 

seria designado como vanguarda, no que ela representou na consolidação do 

Modernismo. As vanguardas são o sinónimo de ruptura com a tradição icónica que 

remonta ao tempo da arte bizantina e arte paleocristã; tradição que nunca seria tão 

fortemente abalada como na “retoma” pelos Modernistas das fontes da Antiguidade 

Clássica, durante a primeira metade do século XX. A importância dos anos vinte no 

contexto desta ruptura é assinalada pela relevância da nova atitude intelectual ter sido 

acompanhada pelos sinais evidentes de uma relativização que traria, inevitavelmente, 

visões outras da realidade nas práticas culturais, indicando também elas a mudança do 

mundo ocidental no sentido da questionação do conhecimento, do positivismo que 

definira a centralização do saber no seu dualismo cartesiano. Ao nível das linguagens, 

tal como Michel Foucault assinala, é a literatura “de uma maneira mais alusiva e 

diagonal do que directa ( …) tal como se constituiu e se designa no limiar da idade 

moderna, [que] manifesta o reaparecimento, onde não se previa, do ser vivo da 

linguagem” (FOUCAULT 1966: 98). 

Importa pois reconhecer que a par desta nova conjuntura, em que a ciência 

admite matérias de fé, e em que as teorias freudianas se infiltram na arte e são 

valorizadas pelos surrealistas, a mecânica quântica veio redesenhar toda uma 

perspectiva do mundo no quadro da civilização ocidental, abrangendo, especialmente 

na América, um espaço e um tempo mais desarticulados ainda pelas incertezas desta 

nova realidade. A existência de uma realidade sensível e de outra mais profunda, 

inacessível e desconhecida, divide o mundo nas relações de causalidade ligadas à 

matéria e nas relações transcendentais associadas à fé religiosa e à arte. O que 

sobressai desta cisão é a multiplicidade da forma, a existência de realidades 

sobrepostas e a probabilidade de conhecimento de uma delas sem possibilidade real de 

saber qual delas é. São os esboços ao nível do pensamento do mundo contemporâneo, 
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esboços de mundo cujas imagens são imprecisas e desfiguradas no desfoque no 

tempo, por que relativo e não determinista. Do mesmo modo que esta realidade 

ofereceu, na eficiência do progresso tecnológico, os benefícios sociais de uma 

economia capitalista rica em promessas, criando as condições para o desenraizamento 

cultural e a transformação irreversível da paisagem rural, sobretudo no Sul, concorreu 

para a sua desertificação, para as assimetrias entre um Norte desenvolvido e um Sul 

diminuído economicamente. Os sinais da desestruturação e transformação do tecido 

urbano e da paisagem rural são acompanhados pela mobilidade demográfica, cujo 

destino são os grandes centros urbanos. A desagregação dos sistemas tradicionais 

reflecte-se no próprio sistema familiar, na aceleração de um tempo que já não 

contempla a sacralidade e a unidade das velhas estruturas sociais, mas que, incutida 

pelo dinamismo da época, favorece a emergência de novos espaços destinados aos 

grandes públicos anónimos, às grandes massas que seriam, a partir dos anos 

cinquenta, o público alvo das indústrias culturais. Esta transformação na recepção dos 

produtos culturais alteraria, na sociedade de consumo, as práticas culturais, bem como 

a abordagem a novos recursos ligados a tradições locais e regionais, que introduziriam 

a diversidade dos valores não institucionais, traduzindo a nova realidade dos espaços 

urbanos. 

Aos ritmos alucinantes desta realidade contrapõem-se ritmos desacelerados, 

através das conquistas ao nível das novas dicotomias surgidas pela oposição entre 

trabalho/descanso, realidade rural/realidade urbana, nas suas vertentes pobre/rica, 

laica/religiosa, tendo conduzido à valorização da herança cultural, alargando o 

conceito da própria cultura. É através deste novo olhar que a efemeridade do 

património intangível se instala nas novas formas de produção económica. São 

categorias que a cultura tradicional desconhecia e que expressam os comportamentos 

de algumas faixas da população, retiradas do seu lugar de origem, no contexto da 

massificação que daria lugar, inicialmente nos Estados Unidos, a uma política 

proteccionista de mecenato cultural por parte do Estado, com o apoio do Fundo do 

Congresso à produção artística, seguida, posteriormente, por formas de mecenato 

privado, ligado a particulares e a empresas, monopolizando os bens culturais, 

transformando o capital simbólico em capital económico. A época desenhada a partir 
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do final da segunda Guerra Mundial assinala a produção como meio de glorificação de 

um processo mistificador do sistema capitalista e das suas estruturas industriais, bem 

como o das infra-estruturas ligadas aos novos meios de transportes necessários ao 

bom desempenho dos meios de produção associados, por sua vez, à flutuação da 

mão-de-obra. 

A relevância desta realidade é relembrada em Invisible Man, focando a via 

pela qual Nova Iorque se transformou no lugar de referência étnico-cultural marcada 

por diferenças tradutoras da origem de um agregado populacional heterogéneo e pela 

nova ordem que expressa a experiência da diferença e a descoberta da existência da 

alteridade. São factores de coexistência de acontecimentos secundários que se 

entrecruzam na tessitura mais organizada das estruturas do poder, produzindo 

actividades diferenciadas que se reflectem no contexto cultural instituído e no 

comportamento dos grupos detentores dessas vivências, sendo possível desenlaçar do 

pontificado estabelecido da História as epopeias menores da existência humana. Do 

ponto de vista morfológico, a cidade, em Invisible Man, torna-se também objecto 

estético e identifica-se com o crescimento e a evolução da personagem, com um 

percurso que lhe dá forma e o circunscreve às origens do lugar, numa forma de 

prospecção do tempo, estabelecendo a configuração espacial e hierárquica a dominar a 

essência do próprio romance: “Now, aware of my invisibility, I live rent-free in a 

building rented strictly to whites, in a section off the basement that was shut of and 

forgotten during the nineteenth century ( … )” (5-6). A alusão à multiplicidade 

dimensional do real confere ao romance profundidade, na articulação dos elementos 

ambivalentes real/surreal, cómico/trágico, presentes nas personagens mais 

contrastantes Mr. Norton/Trueblood. A ideia de escuridão, de pecado soterrado no 

inconsciente só pode manifestar-se em Mr. Norton em consequência da metáfora do 

experimentalismo que Trueblood representa. Porque o seu destino está entrelaçado no 

do negro, Mr. Norton assume uma posição cómoda. Esta contingência evidencia o seu 

domínio sobre o não-ser, a sua superioridade rácica comprometida com a soberba 

farisaica perante a fraqueza do humano. Mas a sagacidade do negro dá-lhe a prova do 

contrário e a perfeição do seu mundo, uma perfeição plástica que ele conserva na 

fotografia da filha e que por oposição ao mundo real, o de Trueblood e da família, se 



45 

mostra uma construção idealizada e sem transparência, é destruída pela lúcida 

representação do negro. 

A irrupção de formas consideradas tabu manifesta-se na dupla face da 

realidade que o negro interiorizou como forma de vida e assimilou na sua cultura. O 

encontro de Mr. Norton com um destino antecipado, demonstra a alienação motivada 

pelo calculismo perante o espontâneo e o verdadeiro. É como se as convenções sociais 

não fossem mais do que achas para alimentar o inferno do ser humano, 

problematizando a tenuidade das fronteiras entre bem e mal. Por outro lado, a 

personalidade de Trueblood abre-se à leitura de um comportamento social atípico, seja 

comparado com o todo, a maioria branca detentora do poder, seja com o grupo, 

particularmente uma determinada minoria negra que ambiciona partilhar esse poder, 

servindo-se da cegueira dos brancos. Mas como esta minoria está representada na 

figura de Bledsoe, o que se verifica é que os jogos de poder têm por cenário uma terra 

de cegos. Deste modo o reverendo Barbee personifica o cego a guiar outros cegos e a 

invisibilidade do herói acaba por se tornar um subterfúgio para a sua dupla posição 

nesta sociedade. Ele é responsável na medida em que isso lhe é permitido pelos 

outros, será sempre responsável se a sua integridade física e moral for ameaçada, mas 

a leitura à sua eventual irresponsabilidade é imputada à proporcionalidade indirecta 

entre o indivíduo e a sociedade, “( … ) I was the irresponsible one; for I should have 

used my knife to protect the higher interests of society” (14). 

O paralelismo estabelecido demonstra quão ambíguas são as relações 

individuais no colectivo, como elas dependem dos sistemas enformantes que modelam 

o sujeito, como a rigidez do todo tende à apropriação e diluição das partes, a qualquer 

custo, sendo o negro a presa e a vítima do acto sacrificial da sociedade americana. 

O Homem Invisível, Bledsoe, Trueblood, Brother Tarp e Tod Clifton são o 

arquétipo do negro que para sobreviver é obrigado a conhecer as regras do jogo, 

dentro e fora do sistema, sendo obrigado a saber avaliar as situações e a saber 

contorná-las, delas tirando o máximo proveito. Ele deve saber sublimar a sua carne, 

ele deve saber silenciar, ele deve saber resistir, ele deve saber morrer. O negro 

combate com a única arma que ele guarda preciosamente do essencial do seu passado, 

definido na identidade própria de uma raça cuja pureza é o contraste visível da sua 
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genuidade, no seio de uma sociedade ancilosada precocemente durante o processo de 

construção da maturidade cultural que lhe atropelou o tempo: “The nature of our 

society is such that we are prevented from knowing who we are. It is still a young 

society, and this is an integral part of its development” (ELLISON 1972: 177). O 

encontro entre dois discursos, entre duas visões do mundo que nutrem a realidade 

americana, identifica, nas diferentes partes de um todo que tende a homogeneizá-la, os 

elementos decisivos do carácter mítico da América. A relação entre o discurso de 

redenção e da promessa bíblica de Mr. Norton e a decepção do sonho, em resultado da 

desconstrução desse mesmo discurso por parte de Trueblood, permite concluir que a 

narrativa apela para a invenção em detrimento da mimese, para uma forma de 

artificialidade que ao distanciar-se do natural encontra, no entanto, viabilidade no 

imprevisível e no espontâneo, isto é, na simplicidade, apenas aparente, da vida. Digo 

apenas aparente por ser precisamente no mistério que ela encerra e nos seus jogos de 

apresentação do real que endereçam o romance para o que a representação mesma da 

cidade interioriza: uma realidade objectual ensombrada pelo sonho, que no caso do 

herói é o próprio sentido da cor da sua pele ser a razão da aventura interior que o 

encerra, como um Narciso consciente do desencantamento da sua existência, paralela 

à inacessibilidade do outro. 

Este sentimento, despertado pelo entendimento do território e pela percepção 

do caos da cidade, aplica-se à desilusão do afro-americano destinado ao percurso 

viciado dos jogos de poder e contra-poder aos quais sempre se viu constrangido a 

lidar, ou aderir de modo mais ou menos pacífico. Harlem, “cidadela” e paradigma de 

uma ansiedade real e presente na sociedade que acabou por desvirtuar o sonho dos 

negros, é o mais evidente dos exemplos da fagocitose do sistema, tornando-se no 

gueto “idealizado por brancos e por negros, até ao ponto de se ter alimentado a 

esperança ingénua de uma revolução cultural, sem o indispensável suporte numa 

autonomia política e económica” (CALDEIRA 1980: 176) 

Durante a diáspora em 1920, os afro-americanos, esperando encontrar uma 

vida melhor, deslocaram-se do Sul para o Norte, pensando em Nova Iorque como o 

lugar onde o seu sonho se materializaria, destino já ambicionado desde os tempos da 

escravatura. A ilusão de um lugar que possa ser, simultaneamente, lar, descrito em 
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Invisible Man pelo veterano de guerra não é senão isso mesmo: “ ‘New York!’ he 

said. ‘That’s not a place, it’s a dream. When I was your age it was Chicago. Now all 

the little black boys run away to New York. Out of the fire into the melting-pot’ ” 

(152). 

Apesar das possibilidades reais de concretização do sonho, constata-se a 

existência de factores inibidores que o romance vai revelando e que sublinham a 

solidão crescente do herói, entregue a si próprio numa sociedade esquemática cuja 

cultura dominante centraliza o fascínio do sucesso na vida das pessoas, ignorando o 

ideal pastoril sulista. Vida esta que aos olhos do inocente Invisible Man se apresenta 

como consequência inevitável de um destino marcado pelos mecanismos de uma 

América cega e autista e que marcará o seu aperto de sobrevivência que, por sua vez, 

impedirá, ou dificultará, a realização do seu sonho de participar do poder. A 

precaridade da situação económica de quem chega à cidade, agravada pela cor da pele 

e das realidades que o narrador apresenta, demonstra ser a principal razão pela qual a 

tomada de consciência da sua identidade será uma conquista alcançada à custa do seu 

próprio sangue. Aliás, a sensação de esmagamento que o herói sente quando chega a 

Harlem torna evidente a dureza da realidade que aí irá enfrentar: 

This really was Harlem, and now all the stories which I had heard of the city-within-

a-city leaped alive in my mind. The vet had been right: For me this was not a city of 

realities, but of dreams; perhaps because I had always thought of my life as being 

confined to the South. And now as I struggled through the lines of people a new 

world of possibility suggested itself to me faintly, like a small voice that was barely 

audible in the roar of city sounds. (159) 

Em “An Extravagance of Laughter”, ao descrever diversas perspectivas de 

Manhattan aquando da sua chegada a Nova Iorque em 1935, Ellison, de modo 

semelhante à sua personagem, aflora a notória discrepância entre Norte e Sul. Quer o 

comportamento, quer os hábitos sociais dos habitantes da grande metrópole, são 

costumes completamente avessos aos do aristocrático sulista. Ao retratar a 

densificação do tecido urbano, Ellison dá ênfase à evolução da cidade e ao 

crescimento demográfico como processo da concentração do edificado em função da 
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evolução tecnológica, sendo um crescimento integrado em que o tempo protagoniza o 

papel do desenvolvimento abrupto de uma era que marcará a nova existência dos 

negros: 

I saw my first penthouses with green trees growing atop tall buildings, caught 

remote glimpses of homes, business, and factories while moving above the 

teeming streets, and felt a sense of quiet tranquility despite the bang and 

clatter. Yes, but the subways were something else again. 

In fact, the subways were utterly confusing to my Southern-brad idea of good 

manners, and especially the absence of a certain gallantry that men expected to 

extend toward women. Subway cars appeared to be underground arenas in 

which Northern social equality took the form of an endless shoving match in 

which the usual rules of etiquette were turned upside down – or so I concluded 

after watching a five-o’clock foot race in a crowded car. (ELLISON 1986: 

150) 

No romance, a chegada do herói coincide com a manifestação de protesto de 

Ras, factor sintomático da transformação da atitude dos negros em relação à sua 

identidade, despertando de uma situação de passividade que os libertará, gradualmente 

e por fases, do estereótipo: 

Como o diz Langston Hughes ( … ) a assunção de uma identidade vai ter de 

abranger a aceitação de si próprio, já que a imagem de si, com que se 

confronta, é criada por quem o não conhece, o teme e o odeia ( … ). É ainda a 

voz de Hughes que, em 1926, incita os jovens poetas negros a libertarem-se da 

sujeição aos modelos brancos ( … ). (CALDEIRA 1980: 175) 

Uma situação que nos é devolvida através de “modernist techniques, like the 

flashback, interior monologue, and stream of consciousness” (PORTER 2001: 76), 

dita, por conseguinte, a complexidade da sociedade americana e, sobretudo, a da 

realidade do negro nessa mesma sociedade. A História, na qual ele também participou 

e ajudou a construir à custa da sua permanente opressão e privação por parte da 
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maioria branca, nega-lhe, no entanto, o direito à sua existência cultural, relegando-o 

para um limbo do qual ele tenta libertar-se: 

Mas, para abraçar essa maravilhosa empresa, é necessário que o intelectual 

negro ganhe consciência de si próprio e do seu papel, e não deixe escapar a 

oportunidade, que afinal está nas suas mãos, de tomar posse do seu património 

cultural, o único, segundo Cruse, estética e culturalmente original na América. 

(CALDEIRA 1980: 165) 

Essa posse, que no romance de Ralph Ellison será continuamente aposta à 

despossessão, é a da memória viva destinada a perder-se nas ruas de Nova Iorque, no 

entanto, resistindo em cada esquina, em cada canto, acendendo no espírito do herói as 

reminiscências da sua herança cultural: 

Close to the curb ahead I saw a man pushing a cart piled high with rolls of blue 

paper and heard him singing in a clear ringing voice. It was a blues, and I 

walked along behind him remembering the times that I had heard such singing 

at home. It seemed that here some memories slipped around my life at the 

campus and went far back to things I had long ago shut out of my mind. There 

was no escaping such reminders. (172-3) 

Se as raízes da origem do negro vão sobressaindo no meio do caos e bulício 

da metrópole, por outro lado é dos sedimentos do tempo que as histórias florescem na 

aurora dessa memória, a da emancipação do negro e do seu sonho de integração que 

Booker T. Washington subscreveu e que tal como Maria Isabel Caldeira diz “foi 

todavia, profundamente criticada pelos intelectuais negros, radicados no Norte, 

liderados por W. E. B. Dubois, que puseram em causa o que apelidavam de ‘Tuskegee 

Machine’” (CALDEIRA 1980: 160). Reportando-nos novamente ao romance Invisible 

Man para situar o percurso do herói no episódio do despejo do casal Provo, o episódio 

liga Invisible Man ao mundo dos afectos, decorrendo dessa energia libertadora da 

memória o seu primeiro discurso improvisado. Tendo em consideração o conteúdo 

ilusório da pasta do herói e, o conteúdo alusivo dos bens do casal Provo, constata-se o 

que Nathan I. Huggins denomina “Afro-Americanization”: “African Americans have, 
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over the centuries, taken an ecletic assortment of cultural strands and woven them into 

the fabric of their existence ( … ) New York City – with its skyscrapers and 

multifacious variety of human types – is literally and figuratively ‘jazz shaped’ ” 

(PORTER 2001: 4). 

No romance ela é a simbiose da cultura urbana com a cultura pré-jazzística, 

cabendo na descrição do rol desta memória colectiva que endereça o próprio 

protagonista para uma verdade indissociável do seu destino: 

I turned away, bending and searching the dirty snow for anything missed by 

my eyes, and my fingers closed upon something resting in a frozen footstep: a 

fragile paper, coming apart with age, written in a black ink grown yellow. I 

read: FREE PAPERS. Be it known to all men that my negro, Primus Provo, 

has been freed by me this sixth day of August, 1859. Signed: John Samuels 

(…) My hands were trembling, my breath rasping as if I had run a long 

distance or come upon a coiled snake in a busy street. It has been longer then 

that, further removed in time, I told myself, and yet I knew that it hadn’t been. 

(272) 

Com a dessacralização do lar o episódio evolui a partir de um objecto 

sagrado que a mulher arrancou das mãos do polícia, a Bíblia: “And I saw her snatch 

the Book from his arms, clutching it fiercely and sending forth a shrick” (269). A 

alusão à origem comum do ser humano e ao dom igualitário da palavra que a Bíblia 

justifica é o sinal de contradição de uma América branca que se trai constantemente, 

preferindo o âmago de uma ideologia racionalista que se serve do medo e da opressão 

para impor um ritmo dissonante e caótico ao mundo real. Constantemente afastado e 

despojado desta sociedade, económica e tecnologicamente desenvolvida, o herói do 

romance de Ellison confronta-se com os limites da esperança e da fé implícitos ao 

sonho dos negros e explícitos nas formas de expressão desenvolvidas a partir da 

matéria-prima religiosa, os espirituais: 

Historically the black church has been the social and the cultural as well as 

religious center of the black community and one of the few institutions in that 

community largely led and controlled by black themselves. The church 
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afforded opportunities for training in leadership and independence, and in turn 

the black clergy provided much of the leadership in the black community at 

large. The pathos and beauty of Afro-Americans spirituals and the powerful 

imagery of black-sermons have immeasurably enriched the American culture 

heritage and have added a valuable extra dimension to the meaning of 

Christianity. (McPHERSON 1971: 81) 

A supremacia da raça branca, tendo adulterado o sentido do sonho utópico, 

tendo-o deixado à míngua de interioridade, reajusta-se permanentemente ao 

duplamente mítico e real do tempo que a reflecte, absorvendo-o para o centro do seu 

sistema como uma força gravítica. A constatação desta construção artificializante do 

seu mundo transforma-se, para o Homem Invisível, numa medida sensorial do seu 

próprio tempo interior. A aceleração cosmopolita e a descontinuidade histórica da 

cidade reflectem as fracturas de uma época que se adiantou à História. O tempo 

relativo e intuído do Sul, onde a ideia de estagnação surge associada aos espaços 

entremeados pelo tempo heterogéneo, torna imutável a essência da vida e a 

permanência de costumes sociais e culturais regionais. A retrospectiva ao traçado da 

sociedade agrícola, cujas estruturas configuram o suporte das actividades e rotinas em 

grande abertura com o mundo natural, coloca o Homem Invisível num suporte de 

acesso a uma escala intimista que será, em última instância, a única alternativa à 

tendência entrópica do mundo. 

Enquanto elementos dimensionais histórico-culturais americanos, a 

alternância destes dois espaços, natural e tecnológico, forma o principal elo de uma 

estrutura instável cuja previsibilidade, a da sociedade tecnológica e da sistematização, 

se opõe e contrasta com a imprevisibilidade e o optimismo da natureza, auto-suficiente e em 

auto-regeneração perante as agressões da outra. Estes elos são as próprias ambivalências de 

um sistema que gera dentro de si valores antagónicos e tensões, os paradoxos que 

proliferam na visão do mundo real, possibilitando a percepção de factos que a si 

mesmos se negam. Assim considera-se que o ideal urbano, embora conducente à visão 

de um espaço dinâmico e ordenado, se desvirtuou pela ganância e ferocidade do 

sistema capitalista, tendo levado à construção desordenada e caótica das cidades. No 
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entanto, alimenta a condição existencial do homem moderno, debatendo-se, tal como 

a arte, com os males da transformação cada vez mais perniciosa que o afastamento do 

ser humano em relação à natureza acabou por trazer. Logo que a artificialidade se 

torna sinónimo de autonomia e de criatividade, também o artista se torna um 

mediador dentro do sistema, entre os valores do ideal utópico e as limitações da 

condição existencial, entre o sonho e a realidade: 

Dominated by the image of a modern America as an omnipresent city, 

twentieth-century American literature has so thoroughly circumscribed the 

ideal that it has denied even a temporary or inward realization of the dream. 

No longer perceived as socially inadequate but internally estimable, the ideal 

has become anathema, as writers have depicted it yielding not garden cities but 

a perverse amalgam of artificial urbanity and reckless primitivism. (MACHOR 

1987: 215) 

Esse papel mediador não é, portanto, o da acomodação ou o da pacificação, 

contrariamente ao que seria de esperar de um mediador cultural. O seu papel tem por 

função expor os sintomas dessa perversidade mediante a experiência estética. A 

recuperação de um ponto de equilíbrio não comporta unicamente uma visão 

pragmática e acutilante do mal que ataca a modernidade, mas a da revelação de uma 

dimensão oculta e profunda desse mal que apenas superficialmente se manifesta. 

A cidade tornou-se para o artista como uma radiografia do corpo humano e 

que Cerdà reconhece, dizendo que “[a] vida urbana [se] compõe de dois elementos 

essenciais que cobrem todas as funções e todos os actos da vida. O homem repousa, o 

homem move-se: é tudo. Não há então senão repouso e movimento” (CHOAY 2000: 

177-8). 

Há uma pedra de toque nesta dualidade que nos remete para as coordenadas 

do mundo em Invisible Man e se definem na metáfora da subterreneidade e da 

superficialidade, duas dimensões da América manifestadas pelo movimento e 

percurso do metropolitano. Deslocando o ser humano de uma superfície para outra, 

esventrando a terra, ele é o artefacto da cultura industrializada. Como um écran 

cinético do pensamento do Homem Invisível, o metropolitano é o meio pelo qual a 
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rede de significados da realidade se torna visível, escamoteada que sempre esteve no 

próprio mito americano. 

O pesadelo da existência dos negros na América deriva do sonho dourado, de 

um destino/desatino, formulado em termos de abstracção do particular, em nome do 

universal. A tensão entre o que a América oferece como espaço de construção de 

lugares a habitar e o que ela representa como espaço de visões edénicas, paralisando-a 

num sistema organizado e determinista, suspensa no final de contas no mesmo limbo 

dos negros, limita-a no conceito de si mesma e na ideia do que ela deverá ser. Mas a 

imagem do que ela já foi sem nunca o ter sido, está incrustada num passado que nunca 

foi projectado no futuro. É neste futuro sem realização que o presente se integra e se 

vai construindo. O limiar desta fronteira mental é que define o sentido do ser, 

esmigalhado no confronto entre a aceleração inevitável do progresso tecnológico e a 

alienação do mundo real no crescente isolamento que cada ser vai criando em torno de 

si. Sinais de um individualismo e indiferença moral, eles são moldados pelo sistema 

de reprodução da realidade e expelidos pela máquina de produção, como se fossem as 

matrizes de um património reduzido apenas à produção sistemática e mecânica da 

actividade humana. São os registos residuais desses sinais de individualismo e de 

posse material da memória cultural urbana que Peter Wheatstraw transporta, quando 

encontra Invisible Man a caminho do escritório de Mr. Emerson com uma carta cuja 

informação será o fim do seu sonho. 

Comparando-o ao veterano de guerra, Invisible Man não percebe ainda o 

valor dessa memória, nem a complexidade da sua matriz epistemológica. De certo 

modo o romance quase avança para a sociedade de informação, ou pelo menos adianta 

o fenómeno da importância da informação numa sociedade tecnologicamente 

avançada, o que releva desde logo do valor económico e político que a informação 

contida e suscitada contém. Fala-se pois da rentabilização de uma memória que urge 

absorver nos meandros do sistema capitalista. É dessa memória mecânica apropriada 

pela maioria branca que os negros se vêem despojados, assim como é neste jogo de 

análise da importância relativamente ao suporte ou ao conteúdo de informação que 

entrava o destino do inexperiente e crédulo Homem Invisível. A questão do visível e 

do invisível é uma questão que joga com o espaço físico e com o espaço mental. Não 
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tendo senão na ideia aquilo que Bledsoe lhe disse, o herói descurou o mais importante 

numa informação: o seu conteúdo. A sua intocada inocência, “Poor Robin Clean” 

(194), sobrevive apenas até à revelação do conteúdo: “Please hope him to death, and 

keep him running” (154). A importância da visibilidade que torna a linguagem uma 

coisa real, quando colocada em suporte físico, tem no romance uma relação conjugada 

com a memória cultural dos negros. Em primeiro lugar o encontro de Invisible Man 

com Peter Wheatstraw envia-nos para a realidade dos “blues”, uma realidade que dá o 

tom ao cómico/trágico, conferindo-lhe uma unidade inseparável. Em segundo lugar, a 

tradição oral das histórias populares, “folk stories”, dá continuidade a essa mesma 

memória, não a deixando morrer. Estamos perante um património cujos bens culturais 

intangíveis são conservados pelo seu valor temático e afectivo, cuja pertinência dentro 

do grupo se tornou a razão de sua sobrevivência. Constata-se a ambivalência com que 

os vestígios da triagem material da sociedade dominante, o lixo que Wheatstraw 

transporta no carrinho de mão, ao perderem valor conteudal, se transformam em 

dissecações do presente. A forma de expressão dos “blues”, pelo contrário, mantém o 

passado vivo, sendo uma inspiração para a identidade de todos os americanos, 

assegurando-lhes a certeza de um futuro. As fases de articulação definem 

passado/presente/futuro, sendo elementos essenciais para a percepção do real e 

subscrevem a actualidade do romance, “em que, por um lado, se joga com as armas do 

sistema utilizando a sua linguagem, a sua forma, a sua ideologia, por outro lado, 

mantém-se vivo um substrato semântico e gestual que reconstitui o cordão umbilical 

que prende o negro à sua comunidade” (CALDEIRA 1980: 181). O vínculo cultural 

possibilita manter viva uma memória perante a sistematização de uma outra, 

divorciada da sua origem e destinada ao esquecimento. 

E é a representação de Nova Iorque que lhe serve de suporte, tendo sido a 

história de Harlem, “the city-within-a city” (159), este misto de sonho e de 

desmoronamento que acompanha o desígnio dos afro-americanos, em demanda de um 

lugar de diferenciação cultural. Dentro de um sistema de valores pretensamente livre, 

a clivagem entre Norte e Sul é sentida nos primeiros impactos da metrópole: 



55 

This was not a city of realities, but of dreams; perhaps because I had always 

thought of my life as being confined to the South ( … ) I moved wide-eyed, 

trying to take the bombardment of impressions. Then I stopped still. It was 

ahead of me, angry and shrill, and upon hearing it I had a sensation of shock 

and fear such as I felt as a child when surprised by my father’s voice. An 

emptiness widened in my stomach. (159) 

A voz que denuncia a fragmentação é a voz do próprio caos instalado dentro 

da cidade. É na voz de Ras que as primeiras sementes da violência germinam, 

preconizando conceitos de luta racial opostos e inconciliáveis. De facto o herói acaba 

de sair do ventre da máquina, afigurando-se à imagem de um novo profeta chegado à 

cidade para instaurar uma nova ordem, e essa ordem não pode ser senão reformista: 

“The train seemed to plunge downhill now, only to lunge to a stop that shot me out 

upon a platform feeling like something regurgitated from the belly of a frantic whale” 

(158). 

As variações temáticas bíblicas incidem num registo de constrangimentos 

vividos pelo negro que, saído do Sul, experimenta as sensações novas desta liberdade 

escancarada e sem reservas raciais. As sensações centralizadas no fruto proibido, a 

mulher branca, manifestam a opressão latente de um corpo que pelo seu efeito 

contrário, a libertação, se define nas semelhanças com o corpo da cidade. Nos dois 

pólos opostos, protagonizados por Invisible Man e Ras, adivinha-se um anseio comum 

e que tem por finalidade a “libertação do abismo”, verdadeira realidade do negro. A 

importância desta concentração dos afro-americanos em Harlem coloca uma questão 

fundamental na perspectiva cultural americana durante a primeira metade do século 

XX, principalmente entre a década de vinte e a década de cinquenta. É que também a 

eles se deve uma contribuição, ainda que marginal, ao virar de página à tendência 

dicotómica do século XIX quanto à classificação e juízo de valor estéticos 

pronunciados relativamente aos códigos artísticos, cristalizados na estrutura interna 

das formas culturais vigentes e niveladas pelos padrões da época. É significativo que a 

nova descontextualização desvaloriza a análise da obra de arte segundo dois níveis: 

alta cultura e cultura de massas. A erudição e o elitismo são basicamente dois aliados 
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contra a cultura vernacular. Mas é precisamente o pendor vernacular e performático de 

que a nova sociedade se reveste, infiltrando-se nos grandes meios urbanos, que irá 

permitir a recuperação de grandes obras ditas menores, na altura, inclusive as de 

vanguarda. 

Revitalizando o panorama cultural americano, o horizonte é redefinido no 

sentido de ao significado de ruptura se acrescentar o que mais tarde, particularmente a 

partir de 1950, será o da apropriação, cedendo à valorização dos meios de produção e 

dos materiais da sociedade de consumo, tornando-se na matéria-prima de produção 

artística. Mas se de produção ou de processo se vai tomando conta a crítica, o certo é 

que do lado da “performance” a individualidade se reflecte por oposição à morte do 

autor, na assunção do artista e na efemeridade da obra. O corpo do artista e o corpo da 

obra, recordando a performance jazzística, identificam-se, no seu sentido anti-narrativo, 

com o conteúdo das experiências individuais. Em termos de concretização da obra, esta 

identificação exige a redução da complexidade a favor da reinvenção no acto do 

improviso e da expressão, isto é, de reprodução vivencial reflectora da realidade 

partilhada do grupo com a história individual. 

A aliança corpo/mente introduz um discurso de reflexão que se nutre do 

gesto e se pretende essencialmente espiritual, lançando na discussão conceptualista a 

questão de materialidade, o que em certa medida polariza a existência efémera do ser 

humano e da obra de arte. Assim, o gesto é a expressão viva do seu suporte, o corpo. 

Centro da vida e da morte é nele que toda a origem do ser se substancializa. Sem 

dúvida que sem a fixação dos afro-americanos nos grandes centros urbanos, sem a 

mobilidade demográfica que a modernização económica vinha acelerando, a cultura 

vernacular não teria tido tão preponderante influência na configuração histórico-cultural dos 

Estados Unidos. De modo mais alargado, ela não teria tido sequer qualquer influência na 

perspectiva conceptualista da obra de arte, nem esta teria evoluído para áreas tão diversas 

como o teatro ou as artes plásticas. Tendo sido relevante igualmente para o conceito de 

património, a cultura vernacular dos afro-americanos ajudou a consagrar e valorizar todo e 

qualquer bem cultural de âmbito histórico apenas local, devolvendo às populações o direito 

da preservação da sua identidade, como, aliás, ficou consignado na Carta de Atenas em 1931. 
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Mas coube ao negro ter esta dupla visão do mundo, ele que sempre a tivera 

em solo americano num mundo dividido entre a hegemonia cultural urbana do Norte e 

a inferioridade cultural sulista, aristocrática e arquetipamente rural, entre uma 

realidade que absorve na sua orgia capitalista todas as manifestações marginais e uma 

outra cuja lucidez é tangencial ao mundo natural.  

O arquétipo do sulista evidencia o poder que o estatuto social confere ao 

proprietário de terras e de escravos, pelo sentido de posse que uma classe minoritária 

sempre se orgulhou de exibir como manifestação exterior de uma consciência moral 

exemplar e que não mudará muito relativamente aos novos padrões sociais que vêm 

substituir, a partir de 1920, a ordem agrária pela ordem tecnológica. O que ressalta na 

mudança é a descaracterização de um Sul cujos valores estão ligados à terra, à 

tradição e a uma memória enraizadamente nacionalista. As concepções agrárias são 

ameaçadas pelos valores yankees, por uma ideologia dominante que tende à 

massificação, à homogeneização e à integração. Esta máquina de socialização e de 

abstractização do particular em nome do universal está patente nas duas correntes que 

se tornam no “mainstream” das artes plásticas na América dos anos cinquenta e que já 

vinham a ser delineadas a partir de 1920. Por um lado, uma adesão às tendências 

abstractas e ao plasticismo da forma, convertidas para a realidade morfológica 

americana, traduz a emancipação dos artistas plásticos mais jovens; por outro lado, os 

realistas da Escola de Ashcan, como Edward Hopper e Andrew Wyeth, trilharam uma 

sensibilidade pictórica cuja matéria temática continua ainda a ser a paisagem, ou seja 

a própria América. O que ambas as Escolas têm em comum é a inserção das artes 

plásticas na cultura americana e a afirmação de uma identidade própria. 

O que se conclui destas polarizações é um misto de realidades e vivências 

padronizadas cujas tensões resultam dos limites geográficos, cuja existência é uma 

arritmia de pulsões naturais e artificiais, generalizadas no processo de 

marginalização/integração, dividindo a matéria espiritual da matéria física, a arte da 

sociedade. O sentido para um destino sonhado é por vezes encontrado na subversão do 

determinismo da sociedade organizada, ao instalar dentro e fora das suas estruturas 

novas formas de vida. 
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Os padrões de vida do negro reflectem precisamente os padrões de conduta 

desta sociedade e a sua evolução, permitindo compreender o imaginário das duas 

culturas baseadas no Norte e no Sul, retendo desta a frescura de uma memória que se 

mantém presente e viva, apesar da dor a ela associada. O que nela sobrevive são as 

marcas de um ideal pastoril, em decadência, à medida que o progresso avança com 

novos modelos de vida, transformando a própria paisagem mental desse Sul ligado às 

plantações, ao trabalho escravo do negro e à aristocracia. No entanto, a mesma 

disposição para as práticas convencionais de uma moralidade farisaica, “‘living right’” 

(CASH 1969: 237), permanece na sociedade sulista branca. O negro é, entre os 

linchamentos e a segregação, o jogador inexperiente no xadrez ideológico da 

supremacia branca, mas é ele quem guarda preciosamente os traços da memória dessa 

cultura: 

I was of the city, you see. But during the fall cotton-picking season certain kids 

left school and went with their parents to work in the cotton fields. Now, most 

parents wished their children to have no contact with the cotton patch, it was 

part of an experience which they wanted to put behind them. It was part of the 

Old South which they had come west to forget. Just the same those trips to the 

cotton patch seemed to me an enviable experience because the kids came back 

with such wonderful stories. And it wasn’t the hard work which they stressed, 

but the communion, the playing, the eating, the dancing and the singing. And 

they brought back jokes, our Negro jokes – not those told about Negroes by 

whites – and they always returned with Negro folk stories which I’ve never 

heard before and which couldn’t be found in any books I know about. 

(ELLISON 1972: 7) 

A maturidade do negro americano não depende da sua cor, da sua raça, mas 

de uma “determinação genética” e intrinsecamente africana e americana, sujeita 

porém à negação da acessibilidade a um corpo que se capta e se quer abrir à captação 

do outro, que é o próprio eu a desenhar para si e com o outro uma 

“‘intercorporeidade’” (PONTY 2005: 137). É esta intercoporeidade que o músico de 

jazz inventa e celebra, ultrapassando as fronteiras raciais e as barreiras mentais. É esse 
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também o significado da corrente de Brother Tarp. O crime da afirmação de um corpo, 

implícito ou não, foca a dimensão humana do negro em cativeiro permanente. A 

corrente torna-se no refúgio da memória individual, constituindo simultaneamente os 

elos da memória colectiva: “ ‘I said no to a man who wanted to take something from 

me; that’s what it cost me for saying no, and ever now the debt ain’t fully paid and 

will never be paid in their terms.’ ( … ) ‘I said no,’ he said. ‘I said hell, no! And I kept 

saying no until I broke the chain and left’ ” (387). 

A legitimidade da libertação pode aplicar-se ao destino escolhido por 

Invisible Man, assim como às opções encontradas no romance enquanto sinais de uma 

autonomia e maturidade estéticas a sobreporem-se ao compromisso racial e ao 

naturalismo: 

I was freed not by propagandists or by the example of Wright – I did not know him 

at the time and was earnestly trying to learn enough to write a symphony and have it 

performed by time I was twenty-six, because Wagner had done so and I admired his 

music – bat by composers, novelists, and poets who spoke to me of more interesting 

and freer ways of life. (ELLISON 1972: 116-7) 

É de particular relevância esta menção a Wagner já que os transcendentalistas 

americanos estão ligados ao idealismo germânico. Estes ventos românticos que 

sopram precisamente de um compositor amigo de Nietzsche e preocupado em aliar o 

drama e a expressão à forma sinfónica de que Beethoven foi o seu modelo de 

inspiração, infiltram-se num ideal partilhado por Ellison e visível no romance 

Invisible Man, ideal que consagra a forma contra a anarquia da organização social: 

“Na polarização artística, manifesta-se aquilo de que se tem necessidade no plano 

social” (ADORNO 2003: 80) 

Esta ideologia da forma, pela qual a expressão se subtrai ao movimento do 

efémero e do acontecimento, não pode observar outra prioridade que não seja a da sua 

realidade interna, dos seus tempos, das modulações desses mesmos tempos. É 

legítimo pensar que o romance supera o tempo porque ele nos é devolvido como uma 

onda invisível orlada na atemporalidade. Ao ter suplantado as leis ordinárias do 

mundo com as leis da arte, o romance vem de encontro à teoria sartreana da existência 
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de uma natureza da consciência, seja uma consciência de percepção da existência que 

implica a essência: “C’est dans le mouvement d’intériorisation qui traverse tout l’être 

que l’être surgit et s’organise comme monde, sans qu’il y ait priorité du mouvement 

sur le monde, ni du monde sur le mouvement” (SARTRE 1949: 53). 

Do mesmo modo que Merleau-Ponty fala da carne do mundo, o romance fala 

da carne de um tempo decantado do lugar da memória, algures nas margens do rio do 

esquecimento “a river of black water” (569), onde pela primeira vez o Homem 

Invisível “[se aparece] até ao fundo debruçado sobre [si]mesmo debaixo de [seus] 

próprios olhos” (PONTY 2005: 139). 

Essa carne do mundo de natureza universal aparece portanto como um 

amplexo reversível, um movimento no sentido de humanidade dirigido a uma ordem 

do visível e do invisível, daquilo que decorre da visão artística e do que decorre do 

puramente concebido, ou então daquilo que é puramente abstracto e do que é a 

realidade prática: 

and I felt the bright red pain and they took bloody blobs and cast them over the 

bridge, and out my anguish I saw them curse up and catch beneath the apex of 

the curving arch of the bridge, to hang there, dripping down through the 

sunlight into the dark red water. And while the others laughed, before my pain-

sharpened eyes the whole world was slowly turning red. (569) 

Assim como a “inversão circulus vitiosus deus não é propriamente hesitação, 

má fé ou má dialética, mas retorno a [Sigè] o abismo” (PONTY 2005: 174), esse 

recolhimento da consciência confronta o tempo finito do corpo percorrido no espaço 

incorpóreo da elevação, de uma união invertida e adivinhada na ironia de “‘After the 

Struggle: The Rainbow of America’s Future’” (385), o que corrobora o deslocamento 

da essência do estar para o ser. Tal como Invisible Man descreve as imagens 

apontadas por Brother Tarp, “It was a symbolic poster of a group of heroic figures” 

(385), a promessa de um futuro híbrido, de uma libertação do passado e do presente 

interditos, torna-se inconcebível à ordem estabelecida. De igual modo se pode 

deduzir, da resistência dentro da Brotherhood à ascensão da personagem, 

correspondente à sua descida cega aos meandros do poder, uma resistência ao caos 
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linguístico da Torre de Babel. O abismo, ou o pecado, associados à violação do tabu, 

corresponde à reversibilidade temporal no início da criação, isto é, ao espaço do 

sonho, em que a realidade se torna exterior. 

Depreende-se deste movimento aquilo que é a realidade da forma. 

Destacando-se do fluido, ou da massa amorfa, o corpo torna-se coerência da realidade. 

À emergência da forma antecedem-se as pulsões internas do estado caótico. Essa 

energia que tenta libertar-se é contida pela tendência da ordem para o espaço circular 

do ser, que se toca nos seus extremos como uma recta a fechar-se sobre si mesma. 

Mas este ser linear que cria um universo não é permanência, ele é dominado por um 

campo de forças que latejam da energia original aí contida. A renovação do ser 

depende pois da libertação cíclica dessa energia que o pulveriza e impele à 

reorganização interna e à reestruturação de novos padrões. A evasão deste ser que é o 

Homem Invisível perspectiva a dimensão de um corpo que vai para além dos sentidos 

e se detém na morfologia da criação, o tempo. Se definirmos o tempo como o fluxo do 

pensamento divino, a incursão no abismo viola o tabu do conhecimento do ser, sendo 

a objectivação da queda desse mesmo tempo, “no fragor das [suas] cataratas”, isto é, a 

essência do princípio e do fim. 

A emergência de novas linguagens cuja diferença cultural anuncia já o 

mundo multicultural da segunda metade do século XX assinala a exterioridade deste 

tempo que se consome nas novas formas de capitalismo, desde o início deste século. 

Acentuando-se no espaço de tempo que entremeou as duas Grandes Guerras, depois 

de frustradas as expectativas dos intelectuais negros, este mesmo tempo capta e 

reflecte as características fundamentais da cultura urbana. Se a civilização tem novas 

conotações no mundo ocidentalizado, ela é, nos Estados Unidos, a identificação de 

estratos sociais emergentes, passando a ser a cultura apenas o domínio das elites, 

consequência de uma outra fractura e se deve a uma diferenciação política e 

económica que reflectiu o surgimento de uma nova classe, a dos profissionalizados 

ligados às ciências sociais, à técnica e à burocracia, os tecnocratas do sistema. Por 

outro lado, a necessidade de criar estas elites nos postos hierárquicos do poder veio 

aumentar a oferta das universidades e outras instituições do ensino, assim como 

proporcionaram locais de formação sistematizada e de carácter empresarial. O 
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engordamento da máquina sócio-política trouxe consigo uma situação ambígua na 

posição adoptada pelos intelectuais, isto é, por escritores, artistas, cientistas e 

académicos. 

Como já foi referido, o sistema privado de capital que passou a vingar nos 

Estados Unidos, relacionado com o mecenato sob a forma de patrocínios e subsídios à 

investigação científica ou à produção artística, possibilitou uma folgada liberdade 

crítica aos intelectuais. Incrementada a consciência de classe, esta elite culta e 

independente das classes política e patronal tomou uma expressão cultural mais 

veemente e também mais representativa na concertação político-legislativa. Daí que 

os projectos intelectuais tenham nascido numa permissiva coabitação com o projecto 

político, tendo caracterizado a ambiguidade das suas posições críticas à fase mais 

tecnológica do modernismo. Neste contexto foi possível, a partir do início do século 

XX, que os intelectuais negros pudessem empreender também eles um projecto 

intelectual, “o NAACP (National Association for the Advancement of Colored 

People), organização que perdurou até aos nossos dias, apesar de em muitos 

momentos ter sido ultrapassado por outras mais radicais, que foram surgindo” 

(CALDEIRA 1980: 160). Ao “beneficiar” deste momento conjuntural da História, os 

intelectuais negros começam a abrir caminho no sentido da possibilidade de afirmação 

da sua identidade cultural na sociedade americana, embora, como refere Maria Isabel 

Caldeira, essa possibilidade não tenha passado de um sonho já que a realidade lhe 

sonega essa mesma identidade: “Só à luz de estrutura política e económica se podem 

entender as limitações que à partida se impõem a uma voz minoritária. Já o facto de o 

intelectual negro tender para a integração, nem que seja apenas para racionalizar o seu 

próprio estatuto em sociedade, vai implicar todo um jogo de factores” (CALDEIRA 

1980: 163). 

Pela pertinência que este “jogo de factores” propõe, volto à questão da 

fractura na concepção de civilização e cultura, questão que aliás é tão mordazmente 

insinuada em Invisible Man: “our whole civilization – pardon me, our whole culture 

(an important distinction, I’ve heard)” (6). 

A fragmentação atinge assim o todo de uma herança, bipolarizando-a num 

pólo de evolução tecnológica e num pólo de produção cultural. Se era difícil aos 
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negros a luta pelo reconhecimento da sua identidade enquanto grupo étnico e 

enquanto americanos de direito, a divisão do mundo cultural atinge-os mais uma vez 

neste cerco entre o que é o domínio da classe branca no aparelho sócio-político e nas 

instituições ligadas ao saber, à produção e divulgação do mesmo. É neste mundo que 

o intelectual negro tenta integrar-se, num mundo que faz a divisão entre quem cria, 

quem produz e quem reproduz, condizente com a diferenciação dos campos de 

produção intelectual e artística. De outro modo a longa e insuficiente batalha dos afro-

americanos para conquistarem o direito de acesso à cultura vem acompanhada pela 

circunstância de a Escola se identificar com um invólucro da cultura europeizada e 

que mantém a cultura canónica da maioria branca: “É significativo que a luta dos 

estudantes pela inclusão nas universidades de cursos voltados para o estudo da história 

e da cultura negras date precisamente dos períodos que se sucedem às duas Grandes 

Guerras” (CALDEIRA 1980: 166). É nestes círculos de aprendizagem que o negro, 

detentor de uma cultura genuinamente americana, se vê constrangido a aderir, 

restando-lhe, como salienta Maria Isabel Caldeira, “a identidade racial” (CALDEIRA 

1980: 166). 

Mas do que se conclui deste compasso de espera é o mesmo que a hibernação 

do Homem Invisível preconiza. É mergulhando nas suas próprias raízes que o impasse 

poderá ser desbloqueado. No entanto, cabe à maioria branca compreender que esse 

desbloqueamento implica repouso, para que o seu tempo não se consuma na imagem 

da fugacidade e do movimento alucinante dessa máquina faminta que devora a 

História e com ela todas as civilizações. 

Fora deste círculo vicioso, os músicos de jazz conseguiram devolver à 

América uma identidade própria, revitalizada numa autonomia cultural cuja 

espontaneidade contribui para a unidade e coesão de uma sociedade dimensionada 

pelas compartimentações artificiais entre civilização e cultura. O que o músico de jazz 

contrapõe a essa divisão é precisamente a aliança, que se revela uma nova aliança 

entre o domínio técnico e a destreza da execução musical, com a capacidade inventiva 

e criativa do artista. Se a variação temática exige simplicidade na construção das 

frases, o carácter familiar do seu conteúdo permite desenvolver imagens sugestivas, 

suscitadas pelas distorções que representam a máxima expressão da liberdade do 
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artista quando, sem programações, consegue explorar as emoções concentradas dentro 

de si e da própria música. A capacidade do músico de jazz de criar e recriar a sua 

própria linguagem, combinando as vertentes sagrada e secular que têm origem nos 

espirituais e nos “blues”, reflecte a natureza de uma existência que reenvia às 

manifestações exteriores da sua expressão vivencial as manifestações interiores de 

uma profundidade oculta. O que é apenas intuído passa a ter existência real, como um 

processo reflexivo da consciência que anda a par com as correntes existencialistas da 

época. O dualismo finito/infinito manifesta o mundo sensorial, de que o corpo é 

suporte, e o mundo dos sentidos, a mediar o mundo físico e o mundo espiritual. Esta 

consciência do tempo original decorre da simultaneidade do ser e do não-ser, de uma 

negação que é a afirmação de liberdade e de emancipação do pensamento unificadas 

no sentimento intuído do real e cuja temporalidade é uma síntese original: 

Ainsi, la conscience réflexive se constitue comme conscience de durée et, par là, la 

durée psychique apparaît à la conscience. Cette temporalité psychique comme 

projection dans l’en-soi de la temporalité originelle est un être virtuel dont 

l’écoulement fantôme ne cesse d’accompagner la temporalisation ex-statique du 

pour-soi, en tant que celle-ci est saisie par la réflexion. (SARTRE 1949: 217) 

O que os músicos de jazz trouxeram de novo à cultura ocidental, no que 

representou para a consolidação da hegemonia cultural americana, foi esta dupla 

tendência que se opôs ao dualismo do século XIX e se realiza na representação da 

imagem do movimento temporal. Mas esta imagem é o eu que nela habita, 

mergulhado na intensidade de um brilho efémero ou ocultado pela sombra da 

realidade tangível, “em comunicação [que] deverá entender-se aqui no sentido de uma 

fusão, de uma perda de si próprio, cuja integridade só se consuma na morte e de que a 

fusão erótica é uma imagem” (GUILLAUME 2003: 31). O sentimento enfatiza pois 

um espaço em que o natural e o criado partilham entre si uma referência comum, a 

tridimensionalidade do pensamento. A sua projecção potencializa a vida e a relação 

que ele, pensamento, estabelece consigo e com o outro numa arrebatação do invisível. 

São as reverberações de uma unidade, de um enlaçamento do silêncio com a 

manifestação desse silêncio, de uma incessante apresentação da face humana nas suas 
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multidimensionadas representações. Se o improviso no jazz não possuísse a 

componente representativa do movimento, de um mesmo elemento da cultura urbana 

e que define os espaços de silêncio, delimitando os espaços de execução musical ou 

vocal, na alternância entre os dois registos, não seria possível falar de uma visão que 

não só afirma na negação, como também é efectivamente a experiência plena do 

mundo real e do ser-se africano e americano: “[The jazzman] must then ‘find himself’, 

must be reborn, must find, as it were, his soul!” (ELLISON 1972: 208). Confinado 

inicialmente aos locais marginalizados, o jazz foi sem demora apropriado pelos 

brancos e popularizado fora dos Estados Unidos. Qualquer que tenha sido o modo 

como ele evoluiu, o que se retém da sua essência é toda uma tradição oral que esteve 

sempre presente na cultura dos afro-amerianos. Tradição que assegurou a história da 

fase prévia de incursão dos negros na literatura, tendo sido um exercício necessário à 

essência da escrita: “Much of the slaves feeling about their life in bondage was 

expressed in folklore and song” (McPHERSON 1981: 52). 

Em Invisible Man, a interiorização de padrões e o domínio da técnica 

permitem a evocação dessa tradição, acompanhada pela frescura com que a repetição 

temática se confunde nos ritmos e nas variações. Uma técnica que lembra a do buon 

fresco, como aliás se podem assemelhar os vinte e cinco capítulos do romance, trabalhados 

à maneira de secções, unidas no seu todo pela assimilação da matéria-prima na superfície 

que a recebe, fundindo-se num só corpo. 

O ser oculto na invisibilidade da aparência é revelado pelas imagens 

construídas no entrelaçamento físico dos sentidos e da estrutura mental prévia, 

resultado de todo um processo conceptual de produção da obra, libertado da simples 

execução. Há um sentido comum na reciprocidade de todas as acções que integram 

este movimento e não se trata de um reflector singular do invisível. Tendo em conta a 

sua natureza reflexiva, o sentido de profundidade advém da constante afirmação do 

que se nega, sendo a negação uma negatividade imbuída de positividade da afirmação. 

Um movimento único e circular que, tendendo para o interior, é reflectido para a 

exterioridade, de modo que o centro desta circular permanece um centro subjectivo e 

absoluto, cuja informidade é a massa volumétrica de um ponto conciso, ou de um 

centro objectivo de concentração das emoções. O peso da latência, que se manifesta 
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num halo de exterioridade pela força de centrifugação, projecta-se na aparição durante 

o acto da criação. Por isso se pode falar de dialéctica quando se fala de Invisible Man 

ou quando se fala de jazz, e se pode falar de uma América representada neste 

movimento adequado às forças centrífugas e às forças centrípetas. É deste sentido de 

reciprocidade, de uma dialéctica do simples e do complexo, do excesso e do depurado, 

que o período que se seguiu à segunda Grande Guerra pode ser classificado como o 

mais genuinamente americano. Para isso contribuíram os afro-americanos que 

souberam, (por estarem em posição de o fazer), compreender a realidade de uma 

época atravessada pelas correntes existencialistas e por uma visão do mundo cujos 

espelhos já não reflectem unicamente simetrias de rotação ou de translação, mas 

também de inversão, e nessa inversão o mundo revela-se assimetricamente 

convertido: “De sorte que o Ser, pela própria exigência de cada uma das perspectivas 

do ponto de vista exclusivo que o define, torna-se um sistema com muitas entradas; 

não pode, portanto, ser contemplado de fora e na simultaneidade, devendo ser 

efectivamente percorrido” (PONTY 2005: 91). 

Este ser com muitas entradas e sem uma saída possível é o mesmo que a si se 

desmultiplica no espelho de si mesmo, um ser destinado ao reflexo, a uma diluição da 

realidade do sujeito na do objecto, modelo de uma vida representada na morte. É essa 

representação do abismo que melhor explica a apropriação do espaço em Invisible 

Man, um espaço que mede o tempo e se reverte no sujeito do sujeito. O Homem 

Invisível torna-se, portanto, o tempo em deambulação por esse abismo aberto da noite, 

onde o encontramos no Prólogo: 

É assim que em Hegel, Deus, definido como abismo ou subjectividade 

absoluta, nega-se a si mesmo para que o mundo seja, isto é, para que haja uma 

visão dele que não seja a sua e para a qual apareça como posterior ao Ser; 

noutros termos, Deus se faz homem, de tal modo que a filosofia de Hegel é 

uma ambivalência do teológico e do antropológico. (PONTY 2005: 94) 

Será desta perspectiva que o sentido apocalíptico do romance não sendo 

apenas o da visão da América mergulhada no caos da batalha de Armagedon, pode 

mostrar uma origem, referência à fidelidade do negro americano ao sonho utópico que 
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nunca deixou de alinhar a sua vida, encontrando eco na metáfora da invisibilidade. 

Descobrindo nessa subjectividade absoluta, que é a negação de si e a assunção do 

outro, uma superioridade, a da sua força moral, razão de todo o seu ser e travejamento 

do seu tecto – também solo onde o caos se espalhou porque a História contada à 

superfície é a de um tempo linear cujos extremos se tocam. Nessas extremidades do 

ser reside uma esperança, proporcional à medida de cada um, como o tem sido essa 

América que nunca tanta matéria-prima forneceu à arte do século XX. Sedutora e 

fascinante, profundamente consciente de si mesma, a arte é essa esperança que nunca 

se perde e única verdade do homem moderno e emancipado. Um homem 

provavelmente perdido no caminho que ele próprio traçou, mas mais capaz de travar a 

batalha e de salvar a palavra das forças de destruição, restituindo ao ser humano a 

magia de nomear sem se afastar irreversivelmente do mundo natural, isto é, do paraíso 

possível por que real. Este real, que a América deveria ser, é o espaço polarizado que 

sempre foi e o imaginário que a povoa, como as décadas de quarenta e cinquenta do 

século XX particularmente demonstram. Assiste-se então à dignificação da paisagem 

através da pintura contemplativa de Mark Rothko e assiste-se à celebração e 

apropriação da cultura urbana e do seu lixo com Rauschenberg. Qualquer que tenha 

sido a posição dos intelectuais, o certo é que o tempo foi o protagonista desse século. 

Obrigados a ter dupla consciência do mundo real, os afro-americanos, melhor do que 

ninguém, desempenharam esse papel crucial nas mentalidades, chegando a todos os 

estratos sociais, a todos os públicos. No campo do experimentalismo, o jazz é a 

expressão mais clara de uma força irresistível e gravitacional que é necessário 

transcender, é o domínio de algo que não se pode dominar sem disciplina mental. 

Nesta época dimensionada pelo impacto dos meios de comunicação, a 

televisão é aquele que sendo mais popular se tornou num meio de divulgação de 

acesso livre, directa ou indirectamente, a um sortido de propostas de consumo de 

bens, ou produtos culturais, tornando-se um agente cultural. Capaz de produzir, 

reproduzir e distribuir em tempo real e em escala massiva os acontecimentos que não 

só se reportam a factos da vida como também abrangem produções cinematográficas e 

documentais, a televisão é desde então o veículo mais agressivo de divulgação 

publicitária. A rede de distribuição de propostas que chegam ao grande público é 
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organizado segundo as funções específicas do produto e o segmento de mercado ao 

qual aquele se destina; mercado, por conseguinte, de impacto social e potencialmente 

modelador de gostos e juízos de valor ético-morais e estéticos, sendo igualmente um 

indicador da tipicidade da sociedade e da passividade do receptor que os consome. O 

seu domínio sobre uma linguagem prática e consensual, pretendendo nivelar, fractura 

mais acentuadamente as diferenças entre os estratos sociais e conduz à diluição 

cultural dos grupos étnicos. É, por isso, um obstáculo à fruição estética no que ela 

comporta como experiência, manifestação e reacção espirituais e do pensamento, um 

modo de cisão da unidade temporal, desenraizando-a do seu solo, o espaço real. 

É a esta realidade esvaziada de identidade que o negro americano assiste, 

atingido mais uma vez por um sistema que o vitimiza profundamente. Sem meios para 

aceder aos códigos e aos meandros do sistema, impossibilitado de nele se integrar sem 

perder a sua identidade “é necessário que o intelectual negro ganhe consciência de si 

próprio e do seu papel, e não deixe escapar a oportunidade, que afinal está nas suas 

mãos, de tomar posse do seu património cultural, o único, segundo Cruse, estética e 

culturalmente original na América.” (CALDEIRA 1980: 165). O percurso inevitável 

desse caminho, que se pretende ser simultaneamente o de salvação e regeneração da 

América branca, passa pela integração dos negros através do acesso ao ensino e 

ingresso nas universidades que “teriam, mesmo assim, de esperar até à década de 

cinquenta para que o Estado acabasse oficialmente com a segregação no ensino 

(Supreme Court Decision of 1954)” (CALDEIRA 1980: 167). Em cada conquista 

alcançada cresce uma vontade renovada que se vai nutrindo da esperança de 

construção de uma América renovada e liberta do decadentismo cultural, livre dos 

“estereótipos impostos pelos seus opressores e difamadores” (CALDEIRA 1980: 

177), mas de novo apanhados por uma imagem fictícia da sua identidade, criada pelos 

brancos seus “libertadores, amigos e benfeitores” (CALDEIRA 1980: 177). 

O sentido da virtualidade para que tende a realidade da sociedade da primeira 

metade do século XX e a pretensão de uma cultura genuinamente americana resolvem-se 

no contexto da concorrência desenfreada dos novos meios tecnológicos, com as suas 

imagens mediáticas a celebrizarem o corpo desobjectivado e desfixado do seu centro de 

origem, a terra. Quem conhece e consegue superar esta cisão do mundo é o negro 
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americano, já que na sua memória ele guarda a noção de fluidez de um tempo real 

imbuído de abundância de significados simbólicos ligados ao quotidiano. O artista 

negro, age no desejo de “traçar uma história sua” (CALDEIRA 1980: 172), dando 

uma orientação universal a esse percurso que enfatiza na expressão a singularidade da 

sua memória. Ao traçá-la, ele está a recriar um tempo mítico e a reconstruir um tempo 

cósmico, possibilitando a percepção de existência de uma atemporalidade, de uma 

intuição da unidade original. 
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CAPÍTULO II 

O TEMPO RESGATADO NA FINITUDE DO CORPO 

Uma das frases mais representativas de Stº Agostinho refere-se à memória de 

Deus, decorrente da vontade de conservação do instante:  

Existirá somente o presente, visto que os outros dois não existem? Ou eles 

também existem, e então o tempo procede de algum retiro oculto, quando de 

futuro se faz presente? (Agostinho 1984: 307). 

Que é o esquecimento senão a privação da memória? ( … ) Não se deverá 

concluir que o esquecimento, quando o recordamos está presente na memória, 

não por si mesmo, mas por uma imagem sua?(AGOSTINHO 1984: 256).5 

A imagem da dilatação temporal, entre a origem da vida e a da sua 

existência, suscita a de um lençol de água subterrâneo, fluindo nesse espaço 

habitado de sentido. O mesmo que acomoda memória e esquecimento, tempo e 

história.  

Quer se trate do tempo fixo nas formas, quer se trate da sua “desintegração” 

e sucessiva regeneração, como se pode esperar de um caudal alimentado pelas águas 

da eternidade, a direcção do tempo tem os dois sentidos, que se encontram na 

origem desse fluxo. Tendo, embora, em consideração que este  sentido de existência 

______________________________________________ 
5 Santo Agostinho, em Confissões, descreve a memória como uma potência do espírito que 

invoca as imagens ausentes. É ao objecto da memória, na sua mais recuada recordação, que o Santo 

estabelece conexões de presença ou de ausência, de proximidade metafísica ou de afastamento 

temporal, que remetem o objecto de desejo para uma origem em Deus. São as reminiscências de uma tal 

natureza, as primeiras e últimas lembranças do elo dinâmico, entre a humanidade e o divino. A inacção 

do ser humano é obliterada pelas recordações que emanam desde a origem, criando uma reciprocidade 

entre a imagem interior e a imagem exterior. Igualmente o fazem relativamente à complementaridade 

do ser activo, a memória, e do ser passivo, o esquecimento. Cabe à memória a função invocativa, 

enquanto ao esquecimento á atribuído, por assim dizer, uma não-função, de natureza estática e 

meramente evocativa da natureza dinâmica da memória: “Que é o esquecimento senão a privação da 

memória?” (1984: 256). 
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desvirtua o pensamento de Stº Agostinho, pela relação estabelecida, entre a 

possibilidade de renovação cíclica e a renovação da forma no mundo aberto. 

No acto da criação, não fica completamente afastado da sua reflexão sobre a 

memória e o esquecimento, 6 sobre a forma temporal, que imperturbável ao 

movimento dos corpos se constitui distensão: “Mas ‘porque a Vossa Misericórdia é 

superior às vidas’ confesso-vos que a minha vida é distensão” (AGOSTINHO 1984: 

319). Chegámos a um ponto essencial do pensamento agostiniano 7 em que a 

influência de Plotino, como assim é observado na fusão entre tempo absoluto e 

unidade do espírito, é particularmente indispensável na interpretação que Stº 

Agostinho faz dos textos bíblicos. 

De encontro a um espaço dinâmico, mas absoluto, a memória de Deus 

transforma interiormente todo o ser, levando-o à unidade pretendida, desde o início da 

criação. 
______________________________________________ 

6 Para Mircea Eliade a “desintegração das formas” é um processo de purificação, ou de 

apagamento do passado em que “toda a história é abolida” (1994: 250). Como sinal de mudança 

interior, esta regeneração é, no cristianismo, uma forma de redenção e um sinal visível da ressureição. 

A ambivalência do significado da imersão na água, em The Waste Land e em Invisible Man ,surge 

associada à imagem do remoinho da água e à ideia de caos, ou de ordem, presentes, respectivamente, 

antes e depois do acto da criação. São sentidos direccionados numa mesma dimensão cósmica e que 

Eliade define em termos de “simbolismo do ‘centro’ ”, um centro que é “a fonte de toda a realidade e, 

portanto, de energia da vida” (1994: 467). 
7 Em Plotino, a ideia de ascensão está ligada a um ideal de forma, liberta da influência  dos 

sentidos, encontrando-se representada no pensamento agostiniano, sob o conceito de luz. Assim, Beleza 

e Luz, sendo superiores às seduções da realidade física, elevando o espírito conduzem-no à visão de 

Deus e à identificação do olhar interior com a imagem contemplada. Dele emana toda a vida, 

inesgotável e somente visível na interioridade do ser: “Eu mesmo, apesar de expor e compreender 

claramente esta doutrina, também me deixo prender por estas belezas, mas Vós, ó Senhor, Libertais-

me! Libertais-me, porque a Vossa misericórdia está perante os meus olhos. Caio miseravelmente, e Vós 

levantais-me misericordiosamente, mas vezes sem sofrimento, porque resvalei suavemente; outras, com 

dor, por ter caído desamparado no chão!” (AGOSTINHO 1984: 277). 

Esta faculdade de visão interior, introduzida no conceito de emanação de Plotino, permitiu a transição 

de uma forma de representação mimética para o plano mediador da imaginação, ou da fantasia. 

É uma mediação no plano da beleza espiritual, possível na mística da arte medieval, no enquadramento 

da relação entre o homem, ou seja, o finito, e Deus, o infinito. 
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Presentes  a esse momento estão a memória e o esquecimento, invocando a 

imagem do passado e a de Deus, na qual os olhos se firmam em contemplação: 

Se, pois, é pela imagem, e não por si mesmo, que o esquecimento se enraíza na 

memória, foi preciso que se achasse presente para que a memória pudesse 

captar a imagem. Como pôde o esquecimento, quando estava presente, gravar 

a sua imagem na memória, se ele, com a sua presença, apaga tudo o que lá 

encontra impresso? (AGOSTINHO 1984: 257) 

No espaço do esquecimento, onde a imagem evocada surge como 

consequência da “manifestação celeste”, ou como manifestação da consciência no 

plano da imanência, 8 a ruptura entre o tempo histórico e o tempo original é, em certa 

medida, suprida pela vocação humana, em incessante movimento de transcendência 

que não somente preserva a memória da corrupção temporal, como nela fossiliza 

fragmentos de tempo, proporcionando a percepção de uma continuidade quantificada 

pelos valores éticos e estéticos, que tal preservação implica, na apreensão da 

realidade. Não é deste tempo que Stº Agostinho fala, embora dele se ocupe no que diz 

respeito às coisas sensíveis, mas de um tempo perene que flui do Eterno para a 

eternidade. O tempo de Bergson, sendo de natureza relativa, atravessa o espaço 

virtual, na sua natureza imaterial, como essência da própria consciência. 

______________________________________________ 
8 A evolução dos conceitos ligados à arte problematizaram o sentido histórico da própria 

arte. De facto, tal como Sartre define manifestação e aparição, a anterior relação entre sujeito e objecto, 

que marcou a concepção da arte medieval, é sujeita a uma ruptura, ao nível da concepção da forma 

estética e, do seu constante atrito com a realidade material. Assim, a forma ideal, acabada, representara, 

desde então, uma ordem histórica que se recriava na manifestação do absoluto, numa manifestação de 

essência divina. De uma verdade cuja natureza infinita seria, posteriormente, compreendida como o véu 

de todas as aparências. 

A partir do conceito de imanência, uma outra realidade, inacabada e em permanente construção, 

traduzirá, formalmente, sem mediações, ou revelações, uma natureza fragmentada nas suas múltiplas 

essências. O ser é, deste modo, uma medida de si mesmo. 
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Contrariando a tendência mecânica das sociedades modernas, a concepção do 

tempo bergsoniano apresenta algumas analogias com o tempo em Stº Agostinho: o seu 

carácter transcendental, a sua indivisibilidade, a sua associação ao espaço habitado, ao 

lugar da memória. A recordação da imagem no horizonte do ser distinguem-na da 

memória-mecânica: “Os animais e as aves têm também memória. Doutro modo não 

poderiam regressar aos covis e ninhos ( … )” (AGOSTINHO 1984: 258). 

Por outro lado o sentido dado por Stº Agostinho à memória de Deus é o da 

superação do esquecimento, alterando a ordem natural do tempo, pois que, na 

ausência dessa consciência, o regresso significa, ou retorno cíclico, ou retorno à 

continuidade. Em Bergson, a continuidade relaciona “evolução” ao mundo aberto da 

forma, em constante estado de variação, na sua possibilidade criadora. Esta 

consciência enraizada no ser, iluminando-o, não é de forma alguma comparável à luz 

imutável de Stº Agostinho: “Transporei esta potência, que se chama memória. 

Transpô-la-ei para chegar até Vós, ó minha doce Luz? Que me dizeis? Subindo em 

espírito, até Vós, que morais lá no alto, acima de mim, transporei esta potência que se 

chama memória” (AGOSTINHO 1984: 258). 

Não se trata de transcender o ser, mas o de transcender uma “potência”, o de 

sair de dentro do ser para tocar o eterno. Trata-se de uma forma de arrebatamento. 

Neste sentido, que o é igualmente de superação, a forma ascensional implicita ao 

determinismo uma qualidade, o movimento. Toda e qualquer demonstração real, ou 

simbólica, exterioriza a tendência inata do ser humano, tendência que este desfruta no 

Tempo e na História confirmados pelo Deus do Génesis, pelo Deus do Êxodo e do 

Exílio, pelo Deus da Ressurreição e do Final dos Tempos. Afastado dos grilhões da 

matéria, o ser humano é elevado, da terra que com ele partilha o tempo regenerativo, 

do plano da existência para o plano da luz eterna. O transporte divino, na sua forma 

transcendental, é a base da História da Redenção da Humanidade. De novo elevado à 

sua vocação original, o corpo humano, na sua finitude, transforma-se lugar de 

transitoriedade, lugar onde se cumpre a Promessa e a Aliança divinas; lugar de 

passagem para a infinita transparência, da inocência original para o espaço da luz 

imutável, onde o espírito se dilata. É desta natureza espiritual que se reveste o desejo 

de pura transcendência, mais no sentido da ideia de Deus do que no da sua imagem, 



 

74 

distanciando o ser humano do mundo sensível, unindo-o ao Ser Uno e Indivisível no 

oceano da perfeição que só o Eterno pode conter. 

Ao tomar plena consciência da sua existência, consciência de si e do mundo, 

Invisible Man anuncia no final do Epílogo a imanência de um presente-futuro, 

imanência do ser divinizado depois da redenção. Ser transcendente, o herói está 

pronto para a ascensão tendo superado as fraquezas de Adão, fraquezas de todo o ser 

humano, tal como Cristo o fez ao transformar o seu corpo em templo, altar de 

sacrifício e alimento. Mais à frente se verá como a imanência da imagem é conotada 

com a experiência e o passado, assim como sem a memória desse passado não haveria 

lugar à transcendência. 

Tendo em consideração o tempo ontológico em Stº Agostinho “ Quanto ao 

presente, se fosse sempre presente, e não passasse para o pretérito, já não seria tempo 

mas eternidade” AGOSTINHO 1984: 304), a substituição do tempo passado pelo 

pretérito-presente impele Invisible Man para um tempo anunciado num futuro 

próximo. De um não-ser ao vir-a-ser, ou seja do início do seu renascimento: “ I’m 

shaking off the old skin” (581). Deste modo a regeneração do tempo, que no conteúdo 

da mensagem de Cristo aquando do seu baptismo, morte e ressurreição, é realizada 

uma única vez pressupõe a assunção da linearidade temporal por oposição à repetição 

dos ciclos das estações, ou seja de um tempo que restaura todos os tempos até ao seu 

final, no Apocalipse. Entre a redenção e a regeneração sobrepõem-se as contradições 

existentes na percepção do tempo e da sua relação com os lugares de contemplação e 

acção, 9 lugares que tantas vezes aparentam a realidade existencial mas que escondem 

no mistério da vida as incongruências do real. 

______________________________________________ 
9 Emerson aborda a noção neo-platónica de belo, que no século XIX influenciaria o 

idealismo alemão, propondo a fusão entre imagem e ideia, como noção dicotómica. Atribuindo-lhe uma 

natureza pragmática, o belo adquire os valores da sua estrutura interna à medida da passagem do tempo: 

“when the delicious beauty of lineaments loses its power, it is because a more delicious beauty has 

appeared; that an interior and durable form has been disclosed” (EMERSON 1983: 1109). A 

proporcionalidade directa entre belo e tempo sintetiza os valores quantitativos de experiência e os 

valores qualitativos do conhecimento. Trata-se de uma manifestação interior no plano do mundo físico, 

isto é, da forma conteudal. 
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Acentuadas ou diluídas, durante o percurso da viagem, todas as contradições 

existentes no romance surgem associadas à iniciação, à aprendizagem e descoberta 

das possibilidades que o mundo oferece. Levado a percorrer a superfície 

bidimensional de tais mundos, associados às imagens pictóricas que evocam a 

aparência das coisas e possibilitam a fixação da realidade no momento do 

esquecimento, o protagonista enfrenta as trevas do dia e da noite através de visões 

oníricas que em momentos de ruptura se transformam em experiências de pesadelo. A 

opacidade do tempo à superfície cria a ilusão de profundidade do espaço. Na descida 

ao centro do universo, o seu, ou à obscuridade oculta da alma, Invisible Man descobre 

um tempo densificado nas imagens do seu passado, fixas nos espaços onde as trevas 

iluminadas artificialmente só se dissolverão quando ele pensar o tempo em termos de 

percepção do eu enquanto nós, e da percepção de uma existência em pleno, aceitando 

finalmente a alteridade. Sobretudo e quando o desejo de destruição se transformar em 

desejo de transcendência. 

A viagem rodeia-se, na sucessão e na evolução das etapas, de aspectos 

novos da realidade, de uma realidade focalizada no interior e no exterior 

transformando-a num espaço de possibilidades existenciais que entrelaçam na 

utopia do sonho americano as raízes culturais de formas mais dogmáticas, ou mais 

eruditas, com formas vernaculares do folclore negro, de sentidos que se 

interpenetram para que seja reconhecida a visibilidade de uma identidade 

genuinamente americana nos negros afro-americanos: “we were the heirs who 

must use the principle ( … )” (574). 

A assunção de nós dá a conhecer aos negros as possibilidades reais de uma 

existência digna e de acordo com os ideais democráticos. Ao permitir novas formas de 

conhecimento do mundo e de auto-conhecimento ela abre novos horizontes através da 

descoberta, não só do mundo exterior mas também do mundo interior, de uma 

consciência iluminada pela experiência e pela reflexão. 

Rejeitando finalmente a enformação pela lógica do concreto que ao limitar-

lhe a percepção o encerrou nas fronteiras rígidas das convenções, turvando-lhe a visão 

do futuro sobre a linha do horizonte, ele abandona uma realidade deformada para dar 

entrada na dimensão espacio-temporal que se apresenta, simultaneamente, lugar do 
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tempo absoluto, e lugar de um tempo relativo a contrariar o sentido determinista do 

primeiro. O mundo superficial apresenta as limitações dos estereótipos e modelos de 

um tempo historicista, seja na ideologia capitalista seja na dialéctica marxista. A 

lógica do concreto, com as suas antinomias, a opor branco/preto, é o impedimento 

primeiro à realização do ideal democrático. 

Travestindo a realidade estática do romance na aparente acção do herói, a 

ilusão criada de tempo e espaço, desde o início do Prólogo, envia o leitor, no seu 

sentido teleológico, para a audição de uma voz que, elevando-se acima do corpo – voz 

que lhe sobe das entranhas – transcende uma circunstância física, o peso que a força 

gravitacional exerce sobre os corpos. A posição central, na representação do buraco, 

pode corresponder igualmente à posição descentrada que Invisible Man ocupa na 

cave, à margem da sociedade: “I don’t live in Harlem but in a border area” (5). Esta 

mesma voz, “a disembodied voice” (581), dá corpo à identidade e modela o destino de 

quem a produz. Enquanto autor implícito, Ralph Ellison, tal como o protagonista, 

prepara-se para despir a sua invisibilidade. Marca desta condição, ela é posta à prova 

no episódio da explosão na fábrica Liberty Paints. Imergindo no branco mais puro da 

América, Invisible Man sofre as consequências do acto absurdo, e mecânico, da 

mistura de tinta branca com dez gotas de tinta preta. O herói está em risco de se tornar 

cinzento ou no mínimo incolor, seja na subtracção ou seja na adição da luz. 10 É pois 

essencial considerar a ligação entre o papel exercido pela luz e o jogo dialéctico das 

palavras que circundam o significado da luz no romance de Ellison. Aí se concentra 

implicitamente uma terceira via que contempla no mesmo discurso a possibilidade 

coexistencial e ambígua do sim e do não, acompanhada pela purificação da forma, sob 

a presença da luz. Invisible Man mediatiza a luz, criando tensões temporais nos 

espaços representados no romance. 

______________________________________________ 
10 “(…) the eye as innately luminous, as if in accord with Platonic optical theory, to symbolize 

the imaginative orientation of the artist’s vision toward ideality, essential Unity” (SCHEICK 1992: 82). 
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Aqui são desenhados os contornos da sua humanidade. A realidade desta 

dimensão espacializante identifica-se, entre o real (superfície) e o surreal 

(profundidade), com a visão, sendo o sentido mais próximo da unidade e, a cegueira 

uma manifestação parabólica do caos: 

O herói de Ellison, no seu subterrâneo, chega a uma conclusão idêntica à de 

Emerson na natureza, no que diz respeito ao seu mundo e à sua relação com 

ele. Só que este homem invisível não parte de um sentido de harmonia mas sim 

de manifestações de caos físico e psicológico. Uma vez que não consegue 

adivinhar no real exterior a unidade com Deus, refugia-se na sua própria 

interioridade em busca de uma ordem que só encontrará na transformação 

confiante da sua experiência individual em obra escrita. O protagonista 

transforma-se no emersoniano ‘olho transparente’ que supera as constatações 

simbólicas e a dimensão alegórica do olho de vidro de Brother Jack, um dos 

expoentes ‘cegos’ da Brotherhood, constituindo visão e cegueira apenas numa 

das muitas bipolaridades que, no romance, traçam o conflito racial na 

sociedade americana. (AZEVEDO 1999: 105) 

O caminho da transparência encaminha-o para o lugar de reflexão, 

proporcionando-lhe o dom da ubiquidade. Esta qualidade de dupla existência é 

adquirida no espaço da consciência. A descida ao buraco apresenta-se, 

simultaneamente, potencial ascensão.11 

A inversão do espaço real não é, deste modo, senão uma qualidade 

naturalmente implantada na existência humana. As similitudes abundam no romance, 

estendendo-se à figura do tempo representado como uma interpretação musical 

jazzística. 

É evidente na articulação destes tempos, manipulados segundo a 

conveniência do momento, que a percepção do espaço se transforma pela abundância 

de luz ou pela sua escassez: 

______________________________________________ 
11 Berndt Ostendorf, em “Ralph Waldo Ellison: Anthropology, Modernism and Jazz”, refere-

se à ambivalência de sentidos, na conotação entre descida e ascensão, dotados de uma natureza 

heterogénea: “Hence his descent, as Ellison reminds us, is also a classic ascent” (1988: 100). 
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But somehow the floor had now turned to sand and the darkness to light, and I 

lay prisoner of a group consisting Jack and old Emerson and Bledsoe and 

Norton and Ras and the school superintendent and a number of others whom I 

failed to recognize, but all of whom had run me, who now pressed around me 

as I lay beside a river of black water, near where an armored bridge arched 

sharply away to where I could not see. (569) 

O buraco ajusta-se à função de moldura para a configuração de uma 

profundidade que se desenha numa outra propriedade espacial, a vastidão. Dependente 

do grau de luminosidade, o sentido da visão capta estádios intermédios entre tempos 

que se declinam do espaço real, gerando condições para a experiência de novas 

percepções na apreensão do próprio tempo: “I lost all sense of time”, “ It was a state 

neither of dreaming nor of waking, but somewhere in between” (568). 

Convertida a luz imutável de Stº Agostinho em campo de luz,12 o espaço 

existencial é transformado em grandeza espacial, na totalidade de um corpo que se 

descobre capaz de participar dinamicamente no acto da criação. O corpo está para o 

espírito como o lugar da transformação está para o lugar físico, onde a forma dá 

entrada no mundo.13 A conversão da luz valoriza o tempo endógeno, vindo de 

encontro à noção de ser e à noção de ente em Heidegger. A forma eterna, sendo de 

natureza absoluta, toma, em Invisible Man, a forma da finitude, capaz de se gerar a si 

mesma, partindo do imaterial para o material e deste para o domínio do surreal.  

______________________________________________ 
12 O conceito de campo está, inicialmente, associado à teoria da relatividade de Einstein. 

Sensível às possibilidades que esta teoria poderia oferecer, pondo em causa o mecanicismo de Newton, 

Bergson elabora a teoria do tempo relativo em L’evolution créatrice. Ao ser acompanhado pelo novo 

conceito de tempo e espaço, a luz é, simultaneamente, matéria e energia. 
13 Como já foi assinalado na nota 7, a constatação da dualidade finito/infinito verifica-se na 

substancialização da forma e no fenómeno da sua mutabilidade. Reduzida à finitude da matéria, a forma 

encontra nela, precisamente, uma nova noção de infinito, multiplicando-se indefinidamente nas suas 

múltiplas possibilidades de transformação. Não sendo uma ascensão, é antes a descida à essência de um 

tempo acumulado durante o processo evolutivo da forma. Trata-se da permanência do ente apesar da 

efemeridade do ser. Deste modo, há uma negação implicada em “classic ascent”, que a nota 7 aborda. 
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O sentido dado a esta consciência do tempo dentro do espaço virtual que é a 

cave, ou o buraco, efectiva a importância do lugar e a sua natureza evolutiva, do 

mesmo modo que um écran de reflexos. Quem o habita não só os assimila como 

também os recria, num jogo permanente de mediações que em Invisible Man 

permitem provocar efeitos dinâmicos e situar a acção, entre espaços simuladores de 

profundidade. Aí habita o íntimo do criador. A voz é o seu objecto de afirmação, 

sendo a ressonância de um lugar em trânsito: “And remember, a bear retires to his 

hole for the winter and lives until spring” (6).Na procura de uma saída possível para o 

enigma da luz, o tempo interrelaciona poder (voz) à luz (a verdade).14 A performance 

de Invisible Man no espaço da luz contribui para o improviso de acontecimentos e seu 

desfecho, introduzindo no espaço habitacional a noção de espaço existencial. Não só 

rodeado de luz, mas também constituído de luz, o protagonista evolui interiormente 

através da progressiva anulação dos cantos e das sombras, na progressiva afirmação 

de um ser que a si se acende/transcende/ascende.15 A associação da palavra ao destino 

da América, desde a sua origem, implica contradições que Ralph Ellison assimila na 

sua ideologia. 

______________________________________________ 
14 John F. Callahan cita Emerson, dizendo: “The orator’s speech is not to be distinguished 

from action. It is the electricity of action” (1988: 60). 
15 Alguns termos associados ao movimento de interiorização, em Invisible Man, têm sido 

recorrentes ao longo do texto,valorizando a percepção interior, a imaginação, a iluminação, a própria 

concepção platónica de luz e visão! São símbolos associados à transcendência, que por vezes revelam 

uma perspectiva dogmática, como acontece com Emerson no ensaio “Self-Reliance”: “And we are now 

men, and must accept in the highest mind the same transcendent destiny; and not minors and invalids in 

a protected corner, not cowards fleeing before a revolution, but guides, redeemers (…) obeying the 

Almighty effort, and advancing on Chaos and the Dark.” (1983: 260). 

Por sua vez, em Jean-Paul Sartre há um enfraquecimento moral na motivação do ser emancipado: “(…) 

l’angoisse est la mode d’être de la liberté comme conscience d’être, c’est dans l’angoisse que la liberté 

est dans son être en question pour elle-même” (1949: 66). 

A emancipação existencialista opõe-se à estrutura centralizada e ao movimento de expansão a partir de 

uma natureza imutável, ou seja, fixa. Verifica-se, aliás, um egotismo na forma como, em sentido 

contrário, o movimento e a acção concentradas no ser o massificam com todo o peso existencial da 

experiência temporal. 
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Reflectida no romance, ela coloca Invisible Man entre as formas 

regenerativas da obra, nas suas tensões, e as formas de emanação de uma nação em 

contraste processo de fluidez, redefinindo-a no decurso desse fluxo criador. A 

sacralidade da luz e da palavra implicam, pois, a existência de uma unidade essencial 

que preside à vida e ao destino individual e colectivo: “In the beginning was not only 

the word but the contradiction of the word ( … ) But – and this is Ellison’s 

magnificent point – in the state of contradiction lay a world of democratic 

possibilities” (CALLAHAN 1979: 129). 

O espaço é então definido quer pela sua profanação, no significado mais 

literal atribuído aos objectos que o populam, quer pela sua sacralização, no significado 

mais penetrante da relação com o espaço que os contém e com a memória que eles, na 

sua muda inércia, têm o poder de evocar. A contextualização dos objectos no espaço 

da cave toma a sacralidade ou não das representações que eles podem indicar. Se “é 

sempre numa certa situação histórica que o sagrado se manifesta” (ELIADE 1992: 

27), a transposição do sagrado, através dos objectos, para o espaço familiar ou 

doméstico visa dotar a atmosfera de um carácter conceptualista e, simultaneamente, 

experimentalista. A representação da cave habitada por Invisible Man, dado o seu 

paralelismo com uma tumba, “in the dampness of the cellar” (568), permite este jogo 

estabelecido pelos objectos de referência “coffee pot” (7), “radio-phonograph” (7). 

Embora a sua escassez, ou antes, apesar da sua escassez, estes objectos “sagrados” 

derivam do mesmo predicado cómico que se desenraíza das formas musicais do negro 

americano. Neste nível críptico constata-se a sua dupla função, por um lado visam o 

contraste entre os fins para que os objectos são criados, a sua significação cultural, por 

outro lado encaminham a ideia de exterioridade para o culto de uma interioridade 

vivida, que em termos de essência do ser o remete para a oposição entre “ a percepção 

transcendente da coisa e do mundo em geral e a percepção imanente” (LYOTARD 

1954: 28).  

Os objectos datam e marcam a interioridade do espaço, introduzindo nesse 

espaço interior e subjectivo as referências do mundo externo e objectivo. Determinam, 

pois, relatividade ao espaço da cave, servindo como limites onde o olhar, o tacto e o 

ouvido se detêm. 
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O espaço apresentado no Prólogo não é o mesmo que é descrito no Epílogo, 

tendo sofrido variações em torno da sua representação formal. O mundo subterrâneo 

no qual se funda a nova existência da personagem adopta na forma original, o buraco, 

a função do sentido metafórico da caverna ou cave. 

A inversão deste espaço, declinado da fundura da morte converte-o em 

abrigo habitável, onde, retirado da realidade profana, Invisible Man comunga com a 

natureza o silêncio anunciado pela liturgia da terra: “My hole is warm and full of 

light” (6). 

A particularidade da cor verde associada à luz compatibiliza-a ao destino, 

conotando-os às aventuras e desventuras do protagonista, surgindo estreitamente 

ligadas à aventura proposta pelo acto criativo num processo cíclico que o próprio faz 

coincidir, no final do Epílogo, com um sinal de esperança: “I hope of spring” (580). 

Dada a ordem da sua dupla natureza, que o é pela origem comum a de toda a criação, 

aí reside a universalidade dos sentimentos ambivalentes do negro: 

Once I thought my grandfather incapable of thoughts about humanity, but I 

was wrong. Why should an old slave use such a phrase as, “This and this has 

made me more human,” as I did in my arena speech? Hell, he never had any 

doubts about his humanity – that was left to his “free” off-spring. He accepted 

his humanity just as he accepted the principle. It was his, and the principle 

lives on in all its human and absurd diversity. (580) 

O corpo do texto representa a humanidade, como uma superfície reflectora 

que reenvia ao leitor a sensibilidade da alma do negro. As marcas de um mesmo 

destino, que todo o ser humano partilha nos limites da relação existencial, reflectem, 

no espaço do colégio, a visão da Terra Prometida “of spring greenness” (109), 

transformando-se repentinamente numa visão de sinal contrário: “And my mind 

rushing for relief away from the spring dusk and flower scents, away from the time-

scene of the crucifixion to the time-mood of the birth” (110). 

Convertido o simplismo da aparência da realidade, a verdade mostra-se com 

a mesma ambivalência da cor ácida da Primavera, anunciando morte e ressurreição, 

retirando à estação a promessa que ela oferece para que, posteriormente, voltando ao 
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presente, o desfecho da história permita manter Invisible Man num permanente agora. 

A cor verde da luz que guia a América perspectiva um movimento circular que, 

unindo gerações através do renascimento da personagem e da morte do avô, perpetua 

o ciclo da vida. 

Descoberta a mentira sob a aparência da verdade, “the truth was always a lie” 

(498) corresponde a um quiasma que cruza o real com o virtual: 

I was both depressed and fascinated. I wanted to know Rinehart and yet, I 

thought, I’m upset because I know I don’t have to know him, that simply 

becoming aware of his existence, being mistaken for him, is enough to 

convince me that Rinehart is real. It couldn’t be, but it is. And it can be, is, 

simply because it’s unknown. (498) 

Se a metáfora do olho de vidro de Jack mostra a assimetria do mundo real, 

ela confere igualmente às fronteiras rígidas desse mesmo mundo a opacidade da 

retina: “Outside the Brotherhood we were outside history; but inside of it they didn’t 

see us” (499). A ironia reside na versatilidade da invisibilidade ser mais ou menos 

visível conforme são ou não abolidas as referências exteriores. A mistificação de tal 

realidade esboça uma gama de contornos que transmitem esperança na ressurreição, 

ou contrariamente suscitam incredulidade existencial, através das imagens da morte 

de Tod Clifton sugeridas no discurso fúnebre. Da inevitabilidade do fim, no clímax da 

morte de Clifton ou no motim em Harlem, sobressai a preocupação de Ralph Ellison 

relativamente à natureza da ordem estética do acto criativo e aos arquétipos. A morte 

do herói e a violência que nela se descortina arrastam consigo o caos, criando 

condições para uma nova forma de escravatura do ser humano, sob a dominância 

histórica. Por sua vez o julgamento a que a História se submete no final dos tempos 

parece acordar a consciência do próprio tempo. A dissimulação de Invisible Man na 

corrente temporal engendra uma táctica subterrânea. Após ter transcendido o tempo 

ele poderá ascender luminosamente na aurora do primeiro dia da criação. A 

transposição das fronteiras cronológicas coincide com o tempo cíclico, reflectindo no 

plano da narrativa “a cyclical structure” (SMITH 1988: 51). O distanciamento 

estratégico entre a natureza da forma da narrativa, no episódio da morte de Tod 
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Clifton, e a natureza do discurso fúnebre vem acentuar a faculdade de transcendência 

do tempo. À ausência de fluidez temporal que caracteriza a primeira opõe-se a fluidez 

do discurso na segunda. A sequência da morte prolonga as sensações de imobilidade e 

impotência, sob o horror do tempo profano: “The sun seemed to scream an inch above 

my head.” (436). 

Retomada da memória e embebida no discurso, a fluidez temporal actualiza o 

passado, focalizando a fatalidade de toda a criação e o seu sentido trágico-cómico “in 

a comic-book killing” (457). No abismo da morte o que resta do herói é a secura da 

realidade e a crueza de um tempo que nada repõe. Neste sentido a morte de Tod 

Clifton pode ser vista sob dois ângulos de observação. 

Antes de ser uma leitura aberta sobre a experiência da morte, ela merece a 

atenção, sob a perspectiva das possibilidades reais da vida, desvalorizando o destino 

glorioso do herói. Perante a esterilidade da morte, na alusão à secura do sangue de 

Tod Clifton, o romance de Ralph Ellison reflecte, do mesmo modo que T. S. Eliot, “la 

nostalgie du mythe de la répétition éternelle et, en fin de compte, de l’abolition du 

temps” (ELIADE 1992: 225). 

No entanto, há dois caminhos que, divergindo, indicam a orientação da 

História da Humanidade através da unidade cósmica, oscilando nos dois sentidos, 

respectivamente negativo e positivo, podendo ser entendidos segundo o mito do 

“eterno retorno”, ou da fé no retorno ao Eterno. 

Percorridos estes dois sentidos, o mundo reclama-se na sua dinâmica feita de 

contracções e dilatações, ditando a existência de várias ordens do real, entre as quais a 

virtualidade que o potencializa. 16 

______________________________________________ 
16 Em Philosophy and the Adventure of the Virtual, Keith Ansell Pearson aborda a 

virtualidade, sob a perspectiva de uma realidade que se sobreleva ao real, quebrando as ligações com a 

memória do passado: “A lively body is one embedded in a flux of time, but one in which it is the 

praxial requirements of the present that inform its constant movement within the dimension of the past 

and horizon of the future (…) Bergson’s theory of memory rests on an understanding of these 

contractions and expansions in relation to the syntheses of past and present.” (2002: 172) 
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O sentido da transcendência em Invisible Man parte do conceito de anti-destino,17 

tendo sofrido a transformação ditada pela época em que o romance nasce; transformação 

que dissocia destino de desígnio, retirando-lhe o vínculo negativo da fatalidade a que era 

associado. Deixando para trás os vestígios de uma vida limitada “in a protect corner” 

(EMERSON 1983: 260), Invisible Man desembaraça-se da poeira que embaciou o seu 

passado: “And now I looked around a corner of my mind and saw Jack and Norton (…)” 

(508). O movimento, tal como é entendido em Bergson, é realizado na independência de 

um lugar que lhe pode proporcionar a visão interior de uma surpreendente verdade, de uma 

verdade que, libertada do caos, toma forma nesse mesmo caos. Invisible Man descobrirá 

que a verdade, sendo subjectiva, é limitada e depende da isenção que só o próprio 

pode ajuizar, fora de todos os quadros e despido de todas as ilusões. A 

responsabilidade moral que o poder da linguagem lhe confere será finalmente revelada 

dentro de uma estrutura luminosa, onde a fluidez temporal o atravessa, convertendo-

lhe a sistematização do discurso oral na eloquência da forma escrita. Este percurso já 

tinha sido definido, profeticamente, quando Invisible Man reflecte sobre a vida de 

Frederick Douglass, lembrando-se das palavras do avô: 

Sometimes I sat watching the watery play of light upon Douglass’ portrait, 

thinking how magical it was that he had talked his way from slavery to a 

government ministry, and so swiftly. Perhaps, I thought, something of the kind 

is happening to me ( … ). Perhaps the sense of magic lay in the unexpected 

transformations: “You start Saul, and end up Paul”, my grandfather had often 

said. (381) 

______________________________________________ 
17 “ ‘L’homme ne se construit pas chronologiquement: les moments da la vie ne s’aditionnent 

pas les uns aux autres dans une accumulation ordonnée. Les biographies qui vont de l’age de cinq ans à 

l’age de cinquente ans sont de fausses confessions. Ce sont les experiences qui situent l’homme (…)’ 

Malraux (…) écrit contre la fatalité du temps, qui détruit les realizations de l’action et les conquêtes de 

l’intelligence vouées à disparaitre dans la veillesse et dans la mort” (MALRAUX 1989: 23). Tornando 

possível a vinculação entre o passado e o futuro, a arte liberta o ser humano da sua condição 

existencial, sendo-lhe possível vencer o destino e a solidão. 
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O tempo regenerado no lugar da cave, ou na irracionalidade do inconsciente, 

onde ele encontra o espaço ideal para estruturar a sua vida, desdobra-se em eternidade, 

na fundura desse passado vazio de sentido – aí se acende a luz mística da criação – e 

na cegueira consciente do criador: “And I awoke in the blackness” (570). 

Talvez seja, em semelhante profundeza, que a História veja dificuldade em 

assimilar o tempo na sua duração, fragmentando-o em parcelas de registos parciais da 

existência. Uma existência que já varreu da memória o esquecimento. Tão raro é esse 

lugar da obscuridade que, tendo-o encontrado sob a sua luz escassa, Invisible Man 

tenha percebido finalmente, na inebriação do perfume de Emma “in the dampness of 

the cellar” (568), o ardil da fuga. 

Aberta a porta ao sentido de lugar, tocando a exterioridade do mundo, 

tocando-lhe o espaço desmesuradamente insólito, a reciprocidade entre a preservação 

da íntima convivência de Invisible Man consigo mesmo e, a interpelação que ele faz 

no final do Prólogo e no final do Epílogo, desconcerta pela dispersão que ela granjeia. 

Criadas as tensões internas pelo reflexo criado pelas duas indagações: “But what did I 

do to be so blue?” (14), “Weren’t we part of them as well apart from them and subject 

to die when they died?” (575), o diálogo proposto justifica a formação de uma 

comunidade adâmica formada pelo escritor e por cada um dos leitores. Tendo em 

conta a multiplicidade de respostas dadas, esta comunidade é uma combinação de 

realidades sobrepostas que em termos de imagem se apresenta difusa e latejante de 

possibilidades. Dela parece depender a vida do escritor implícito, ou seja, a 

perpetuação do escritor, através da libertação do herói das tramas do mundo. 

Dirigida na sua forma dialógica, a si mesmo e ao leitor, esta questionação do 

sentido de ser transforma-se num eco, repercutindo-se através das frequências baixas, 

ou seja da luz, como uma reverberação infinita da mesma dor partilhada em tal 

comunidade. A subjectividade do ser que se desmultiplica no auto-reflexo deste 

pendor jazzístico reflecte-se “on the lower frequencies” (581), revertendo a ideia de 

ser, na sua única imagem possível, simultaneamente dispersa e concentrada. Desta 

dualidade assimétrica surge uma mesma verdade cuja imagem reflecte duas faces, a 

do escritor implícito e a do leitor. E o movimento, cujo tom é dado por “blue”, 

representa, simbolicamente, a mais eremítica condição da existência. Interminável 



 

86 

azul, das sombras e da fuga, que nos faz recuar à origem do mundo. Aquém 

representação do indizível, mais misterioso do que a noite, o azul é a cor do infinito, 

uma abstracção da própria dor.18 Sem limites e inundado da sombra da inocência, o 

espaço interior afaga a mágoa de Invisible Man sob a luz de uma esperança que 

renasce da subjectividade da nova comunidade, na unidade recuperada pelo poder 

espontâneo do amor, pelo poder da fé: “To believe your own thought, to believe that 

what is true for you in your private heart is true for all men (…) for the inmost in due 

times becomes the outmost (…). A man should learn to detect and watch that gleam of 

light which flashes across his wind from within ( … )” (EMERSON 1983: 259). 

Em consequência da inserção da subjectividade intelectual, deste esforço do 

espírito na construção idealizada do real, a ascensão realiza-se a partir de um mundo 

brutalizado pelos instintos, para um mundo projectado segundo padrões estéticos de 

beleza apostos aos valores éticos que, sendo garantia da justiça, liberdade e igualdade, 

consagram a sociedade democrática. No final de contas, o que se retira desta dimensão 

estética da vida, e que o artista tem como essência da sua própria vida, é a mesma 

perseverança com que este se debate no dia-a-dia no mundo das formas. 19  

______________________________________________ 
18 “‘ The true spirit of jazz (…) is a joyous revolt from convention, custom, authority, 

boredom, even sorrow – from everything that would confine the soul of man and hinder its riding free 

on the air… And that is why it has been such a balm for modern ennui, and has become a safety valve 

for modern machine-ridden and convention-bound society. It is a revolt of the emotion against 

repression’” (PORTER 2001: 19). 
19 “Em certo sentido, todo o livro de Merleau-Ponty sobre a percepção consiste em separar 

esse número de já, e que, por vezes, designa por pré-história, querendo com isso dizer que qualquer 

tentativa experimental objectiva para delimitar o como da minha relação ao mundo remete sempre para 

um como já instituído, anterior a qualquer reflexão predicativa e na qual assenta, precisamente, a 

relação explícita que mantenho com o mundo” (LYOTARD 1954: 59). 

O autor acrescenta ainda: “É por isso que Merleau-Ponty procura a sua fonte no próprio corpo” (1954: 62). 

O culto da identidade, em Invisible Man, recusa este “já” instituído. Veja-se a propósito da actualidade da 

forma, sendo ela sinal de um evento, como pode tornar-se desviante da liberdade a que o artista aspira. No 

sentido em que o tempo é, simultaneamente, transcendido e fixado na obra, o corpo é o melhor objecto de 

transcendência sobre o constrangedor já. 
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Digamos que não é por acaso que a obra, em Invisible Man, nasce sob o 

signo da água. É também neste sentido que a água confere purificação, como Eliade 

classifica a desintegração das formas. Mas é Tod Clifton quem, protagonizando o 

herói, relembra, em contradição com a imagem, a inutilidade da ideia de sacrifício da 

morte. Para ele não há ressurreição. Uma correlação de significados surge enquadrada 

pelo acto simbólico do baptismo pelo sangue, entre os quais ressalta o da morte 

simbólica do percursor para que o discípulo possa, ao libertar-se das influências, 

encontrar um caminho novo que lhe permita definir uma identidade própria. Também 

não é por acaso que, como já foi dito, Invisible Man renasça escritor na imagem 

apocalíptica do motim em Harlem, sentindo a força purificadora e miraculosa da água: 

“seeing a little better now and looking back to see the water spraying like a mad 

geyser in the moonlight. To Mary, I thought, to Mary” (561). Invisible Man renasce, 

tendo regressado, não a Mary, mas ao útero que o buraco representa, onde aí já cresce 

o embrião da obra e do escritor – o embrião de uma nova identidade que identifica o 

escritor com a sua obra. Há um sortilégio nesta forma de transformação à custa do 

sacrifício do corpo que a transparência da linguagem revela, pela purificação do 

espírito. Mas a apologia da separação do espírito da carne não invalida que, libertado 

pela força criadora, ele não seja em cada leitor uma parte geradora de acção – de onde 

jorra a forma que cada leitor poderá transformar através da sua participação no acto de 

recepção. O mundo das ideias impõe-se à realidade física, mas é nela que ele se 

estrutura. 

Esta ideia de morte do mestre, em “Ellison reduces the importance of his 

apprenticeship under Wright and becomes his own major influence, his own father-as-

artist” (SKERRET, JR. 1980: 228). Insinuado no episódio do reefer, pela ligação da 

voz ao poder e do silenciamento ao conformismo, o que permanece é o ente. A 

possibilidade de liberdade e afirmação é algo que a voz efectiva. Também a forma de 

recepção da realidade em Trueblood dá a conhecer uma outra faceta da natureza 

humana, realidade de natureza sexual que une. Na história do incesto, a existência de 

zonas não iluminadas da consciência apreendem através da experiência individual, 

sob a forma de intuição, meios reais de sobrevivência e que residem dentro do próprio 

ser. Embora o acto de se transcender exija violência e toda a violência endereçada ao 



 

88 

outro implique retorno, o direito à voz – ao poder da liberdade – não iliba quem a 

possui da experiência do caos e da dor: “But it’s a hard job, son. Too much is done 

happen to me in too short a time. Hit’s like I have a fever. Ever’ time I starts to walk 

my head gits to swirling and I falls down ( … ) my head aches!” (11). 

De forma idêntica Trueblood passa por esta experiência de culpa e dor, 

manifestando a violência subjacente à sobrevivência: a imanência nas novas vidas que 

a mulher e a filha geram dentro de si. Não sendo capaz de cometer o acto de violência 

contra o marido, Kate fica remetida para segundo plano, num destino conformista que 

ela partilha com a filha Matty Lou. Simbolicamente as duas mulheres despejam as 

águas, sinal do início do trabalho de parto, cabendo-lhes o dever da produtividade. É 

evidente que há aqui duas concepções ligadas à vida e à arte, uma que nasce de si 

mesma, a poética da obra, outra que ao gerar e dar à luz formas de vida se distancia do 

mundo original da criação no sentido teleológico da procriação. Os limites entre estes 

dois mundos, entre a interioridade e a exterioridade da vida, definem-se no gesto 

simbólico das duas mulheres grávidas que lavam a roupa nas traseiras da casa de 

Trueblood, e na potencialidade de vida que existe dentro delas, como se essas formas 

de vida fossem reverberações do acto purificado – acto que quase custou a vida a 

Trueblood e que ele narra consciente do efeito produzido. Essa consciência 

perspectiva um novo horizonte, alcance da realidade, proporcionando-lhe uma vida 

melhor. Mas é mesmo esta valorização da arte, com que se conduz a vida, o âmago de 

um enigma que Invisible Man não pode compreender. Acabará por fazê-lo, após ter 

defrontado a complexidade da existência; depois de perdida a inocência se ter 

encontrado no âmago da consciência. Se esse confronto exige um processo de 

aprendizagem longo, ou não, depende do grau de intensidade das experiências 

individuais. Aquilo que na realidade se constata é o diálogo, entre os acordes 

negativos da experiência e a sua forma mais positiva, que a aventura do espírito se 

atreveu a transformar, partindo dos sentimentos de dor e frustração. Do mesmo modo 

a dialéctica entre a transparência interior e a opacidade exterior faz-se sentir, quer pela 

presença da luz a revelar o dinamismo do ser, quer pela sua ausência e consequente 

ensombramento, sob o signo da máscara. Se a sombra confere volume aos espaços 

representados em Invisible Man é por ser necessária a sua transfiguração, dotando-os 
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de uma propriedade que os seus “habitantes” não possuem, a profundidade. O 

episódio do encontro do protagonista com a mulher de um dos membros da 

Brotherhood, Hubert, demonstra uma superficialidade velada, contrastante com a 

vivacidade das pinturas que enchem as paredes. É como se aí estivesse representada a 

fraudulenta Brotherhood, deparando-se com o nu das carnes da pintura de Renoir. 

Esta carnalidade invocada não é senão uma forma alegórica da fluidez temporal que se 

torna visível na despreocupação das mulheres – e creio serem as famosas banhistas, 

“[a] pink Renoir”. A nudez explícita da pintura é uma forma de elogio à arte como 

vida, mas o efeito que produz, “the spacious walls seemed to flash alive with warm, 

pure color” (411), reflecte por sua vez, como um espelho, os contornos ilusórios da 

existência de Invisible Man. Aqui existe uma discordância entre a plenitude física das 

jovens mulheres com a plenitude metafísica do tempo que flui num espaço absoluto, 

daí o seu carácter infinito. Neste sentido, a arte, sendo uma forma autónoma e real de 

vida, participa dinamicamente na evolução do ser humano, acompanhando-o na 

progressiva ascensão ao domínio do espírito. É que o “nu” de Renoir é a forma da 

pintura e o tempo o seu conteúdo. Por analogias e contrastes simultâneos, perante a 

constatação da superficialidade do mundo em que vive, Invisible Man mergulha 

novamente no caudal do tempo: “ ( … )and behind the bed another mirror which now 

like a surge of the sea tossed our images back and forth, back and forth, furiously 

multiplying the time and the place and the circumstance” (416). 

Invisible Man vê através do espelho o instante de mudança, a 

percepção da continuidade temporal. Já, antecipadamente, ele visualizara 

nos quadros o momento de cristalização do já na continuidade da vida 

emoldurada pelo estado de inocência das mulheres, ou pelo seu estado de 

alienação ao efeito do tempo que passa, a ele imune. Existe aqui uma forma 

de Arqueologia do Esquecimento a que toda a arte, na sua função parenética, 

aderiu ao longo dos tempos. A memória está para a História, como o 

esquecimento está para a arte. Toda a ruptura aparece como sinal de 

descontinuidade, e no entanto nada de mais contínuo existe do que a fluidez 

da criação humana. O processo dialéctico, em Invisible Man, da 

transformação/evolução deriva de dois aspectos da duração temporal: a 
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duração “em-si” e a duração “por-si”.20À primeira corresponde a mudança e 

à segunda a acção. Dentro deste processo, de evocação do esquecimento e de 

invocação da memória, nasce a tensão entre as formas mais espontâneas e as formas 

mais conceptuais. A apreensão destas tensões surge reflectida no espelho do quarto. 

A consciência do acto liga-se à tensão temporal. O êxtase e a tensão estão na 

base do prazer. As imersões são descritas como se correspondessem a experiências de 

natureza alucinatória, em que a densidade temporal e a vastidão espacial sublinham o 

sentimento de vazio 21 e cegueira, tal é a natureza da prova transposta na explosão em 

Liberty Paints: 

And in that clear instant of consciousness I opened my eyes to a blinding flash. 

( … ) I tried to speak, to answer, but something heavy moved again, and I was 

understanding something fully and trying again to answer but seemed to sink 

the center of a lake of heavy water and pause, transfixed and numb with the 

sense that I had lost irrevocably an important victory. (230) 

A frustração sentida durante estas desventuras corresponde a uma culpa, um 

fardo universal por associar pecado a prazer, transgressão a conhecimento. É uma 

sensação de sentimentos que, sendo concentrados no acto de profanação do lugar, o 

aproximam e afastam simultaneamente da verdade. 

______________________________________________ 
20 O ser em si é uma “plena positividade”, escapa à temporalidade e, segundo Sartre é uma 

síntese: “L’être-en-soi n’a point de dedans qui s’opposerait à un dehors et qui serait analogue à un 

jujement, à une loi, à une conscience de soi. L’en-soi n’a pas de secret: il est massif.” (1949: 33) 
21 “A nossa vida é passada assim a preencher vazios, que a nossa inteligência concebe sob a 

influência extra-intelectual do desejo e da saudade, sob a pressão das necessidades vitais, e, se se 

entender por vazio uma ausência de utilidade e não de coisas, pode dizer-se, neste sentido 

completamente relativo, que passamos constantemente do vazio para o pleno. Esta é a direcção que 

toma a nossa acção (…) Foi esta ilusão que tentámos dissipar, mostrando que a ideia de Nada, se se 

pretende ver nela uma abolição de todas as coisas, é uma ideia auto-destrutiva e reduz-se a uma mera 

palavra – e que se, pelo contrário, é verdadeiramente uma ideia, encontramos nela tanta matéria como 

na ideia de Tudo.” (BERGSON 1941: 264-5) 
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O conflito surge porque Invisible Man se projecta na verdade dos outros, e 

ela não é senão uma meia-verdade que intencionalmente esconde o objecto real 

desejado, ou fruto proibido, obrigando-o à fuga irracional, como num pesadelo: “I slid 

hurriedly from the bed, keeping my eye on that part of the darkness from where the 

light had come as I tried to find my clothes” (417) 

Tratando-se do enquadramento de ocasiões fortuitas que põem à prova o seu 

juízo ético e estético, o estilo de vida de Hubert e da mulher, aparentemente 

harmonioso, perante a vivacidade das paredes, “with warm, pure color”, corresponde à 

promessa de um destino ambicionado e sonhado, desde os tempos do colégio. Mas os 

locais, por onde Invisible Man passa, revelam, sob a aparência de ordem, o desalinho 

moral de quem os habita, ou um conformismo estéril. 

A ilusão, de que a pintura de Renoir participa no seu aspecto meramente 

formal, perspectiva a falsidade de um mundo alheio à realidade que, fora dessas 

paredes protegidas, se vê constrangedoramente frio e cinzento. 

Se a escolha de Renoir, por parte de Ralph Ellison, não se deve a uma 

arbitrariedade, ou uma função meramente decorativa, há nela, como nas escolhas 

musicais, uma preocupação constante e consciente relativamente à funcionalidade da 

forma, bem como ao desempenho da própria pintura na representação do real. A sua 

coercibilidade adquire aqui uma função precisa. Através das referências dadas pelo 

plano mediador da pintura, a representação da realidade espacial dota o espaço de 

tactibilidade, adquirindo uma dimensão visível e reveladora da atmosfera que serve de 

suporte ao lugar. A linguagem do desenho em Renoir valoriza os contornos das 

figuras, influenciado pela precisão e clareza das formas em Ingres. Se essa valorização 

as define e delimita, deixando para trás as impressões difusas que a luz na sua 

soberania absoluta distribuía sobre todas as coisas, sob a presença dominante da 

vitalidade, que exala dos corpos das mulheres, uma força libertadora da contingência 

temporal confere às formas a energia máscula da monumentalidade que não existe na 

pintura impressionista e, em especial na obra de Renoir durante a sua juventude. A 

descoberta das formas opulentas da pintura de Rafael e da sensualidade das formas de 

Rubens transformam definitivamente a visão de Renoir. O certo é que o futuro do 

impressionismo, como se verá a partir de Cézanne, termina com o início da 
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valorização dos volumes e, sob a ordem da geometria. Passa-se pois da ordem do 

objecto para a ordem do sujeito. Mas é exactamente esta ponte de ligação que Ralph 

Ellison utiliza ao colocar Invisible Man num estado lumínico de transição dotado de 

uma condição subjectiva que igualmente o identifica com o lugar. Com certeza que 

esta imagem valida a ideia de corpo e lugar, sendo um todo que participa da mesma 

natureza, recorde-se aqui o tratamento dado aos corpos das banhistas e das árvores na 

pintura de Cézanne. 

Se por um lado a sensualidade das massas luminosas na pintura de Delacroix, 

seja nos corpos nus das odaliscas ou no tratamento dado à vastidão do mar e do céu 

em O Massacre de Chios (1822-24), lembra a difusão luminosa das paisagens de 

Turner, a carnação dos corpos e da paisagem é a marca de um estilo 

incontestavelmente neo-barroco romântico. A temática das odaliscas, lembrando a 

célebre Odalisca (1814) de Ingres, une estilos tão opostos dentro de uma linhagem de 

gosto clássico, chegando ao grande tema do nu a partir de Renoir, passando por 

Cézanne e recuperado depois por Picasso. A série Banhistas de Cézanne surge no 

período compreendido entre 1879/1905, retomado por Matisse que chegou a ter em 

sua posse As Três Banhistas (1879/1882). O Harém (1906) de Picasso, pertencente ao 

período rosa, volta novamente à temática do nu, estabelecendo a ligação entre o 

classicismo do Ocidente e a voluptuosidade sensual das formas orientais. As 

interpretações sobre o mesmo tema incidem na relação do corpo com o espaço. Se no 

Impressionismo a atmosfera domina todas as relações entre o corpo e a natureza, a 

captação das sensações nunca tivera sido tão profundamente explorada dentro das 

limitações bidimensionais da Pintura. O estabelecimento de dois planos em que do 

pano de fundo irradia a luz difusora, inundando todas as coisas com a vibração das 

cores puras, que se estende até às sombras com os azuis e os violetas, dissolve as 

formas numa uniformidade risonha e num movimento incessante, de que todos os 

objectos participam. Debaixo de tanta luminosidade, retirado o caixilho que até então 

a emoldurara, a pintura não somente se agita perante a sentença de morte que invadirá, 

posteriormente, como uma sombra de angústia, toda a pintura do século XX. 

Opondo-se ao academismo que estrebucha debaixo da ameaça da fotografia, 

que já em finais do século XVIII se manifestara nas primeiras ocorrências 
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experimentais à luz da procura romântica do natural e do imediato, que o instante ou o 

agora ligados ao conceito de sublime vieram consolidar, o Impressionismo veio 

estrelejar momentaneamente o firmamento nebuloso da pintura, acompanhando a 

ilusão da “Belle-Époque” sob os auspícios da cidade das luzes, que em breve se 

transformariam em maus presságios para toda a Europa. 

Marco histórico da sobrevalorização de sentimentos eufóricos, celebrantes da 

vida, ela é exposta pelos Impressionistas como uma união do ser humano com a 

natureza e com a arte. Aliás, a natureza é o seu objecto de referência. A esperança de 

uma época que celebra, igualmente, uma nova configuração da noite iluminada pela 

luz eléctrica e, que os pós-impressionistas, sobretudo os pontilhistas como Georges 

Seurat, irão explorar na divisão científica das cores. Mas é sobretudo à fotografia que 

o Impressionismo deve a nova forma de focalização concreta e objectiva da realidade. 

Sem restrições, o espaço transmite a mesma sensação de plenitude que todos os 

espaços vastos e, sem um centro agregador da realidade, conferem. Esta expansão 

espacial já tinha sido explorado por Rubens durante o período barroco, bafejada pelo 

sensualismo e energia das formas. 

Em consequência das duas grandes guerras a América tornar-se-á o centro da 

cultura ocidental. Neste encadeamento hegemónico surgiriam os maiores e 

significativos movimentos artísticos contemporâneos acompanhados pelas polémicas 

geradas à volta da questão da forma no seu sentido mais puro, que desagua por via do 

cubismo analítico nas formas abstractas e, do cubismo sintético na desfiguração de 

Francis Bacon. No apartamento de Hubert, em Invisible Man, está concentrada uma 

boa parte da história da arte moderna pelas referências que Renoir permite estabelecer. 

Referências que abrem perspectivas dolorosas para a personagem, do mesmo modo 

que na sua confusão entre “duty and desire” (416), a pintura de Renoir  ao saber aliar 

o inconciliável revela a lição que Invisible Man irá aprender para se tornar escritor. O 

dever, ou o sentido de missão, está ligado à dor da tensão que a forma ideal ou justa 

causam e ao simultâneo prazer que o artista dela tira proveito. O sentido ambivalente 

de prazer e rigor formal é o cálculo exacto de uma matemática vivida que o 

protagonista deverá maturar a partir da experiência e, que nos quadros de Renoir é 

perspectivada através da despreocupada e generosa aliança do prazer palpável da 
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carnação das tintas, da epiderme da pintura, com uma consciente demanda da 

captação formal da realidade que, destilando da exterioridade da matéria se sujeita à 

interioridade e vontade do espírito. E este é o eterno dilema presente à história da 

criação, o da génese do movimento da forma no tempo, na matéria e no espírito. 

Regressando ao centro de si mesmo, através da passagem mais estreita do 

tempo, a sua imagem forma-se no momento da paralisia, na sucessão alucinante do 

vazio. A sensação de vazio corresponde, na medida em que lhe despolariza o corpo, 

ao sentimento de não-pertença a lado algum, “but somewhere in between” (568). 

Nessa fenda do tempo terá de viver, desde então, até que a ascensão final o reclame do 

outro lado da recepção – o seu outro lado da face humana iluminada pela luz da 

palavra. 

Daí que este movimento vital e incessante se torne uma representação visível 

da complexidade temporal que cerca a estrutura do romance. É como se nela existisse 

um outro movimento, dependente da acção da personagem, que conserva ou dilui os 

seus vestígios. Esta escrita regista, ao mesmo tempo que é apagada, uma ordem 

temporal que se impõe na justaposição de experiências simbólicas, repetitivas e 

renovadas. Elo de uma corrente cósmica que fez avançar Invisible Man para o início 

da criação, o duplo movimento imposto pelas duas formas temporais desenha duas 

curvas de orientações opostas, desdobrando-se no sentido limite da ordem e do caos. 

Enquanto uma abre espaço para colher a eternidade no tempo finito da História, a 

outra fecha esse sentido histórico, opondo-se ao determinismo. Estabelece-se um jogo 

permanente entre a arbitrariedade dos sistemas historicistas e o regulador providencial 

dos sistemas históricos. Embora a repetição cíclica tradicional, segundo Mircea 

Eliade, seja um tempo ad infinitum, ela não prevê no seu movimento senão a 

oscilação rítmica das estações. A curva descrita assemelha-se às vagas das marés, 

deixando impressa, nas marcas d’água da superfície que recebe a escrita, a memória 

do próprio tempo. Mas a tensão temporal interina em Invisible Man é uma forma de 

reconhecimento que o tempo tem de si mesmo. 

Tal consciência jorra em abundância nos episódios da morte de Tod Clifton e 

da identidade polivalente de Rinehart. A diversidade de máscaras que escondem o 

misterioso Rinehart e as bonecas manipuladas de Tod Clifton manifestam igualmente 
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as actividades paralelas ou marginais que proliferam na sociedade americana. A 

contracorrente do tempo redentor surge nestes momentos de evasão que o são 

paralelamente escatológicos. Mas eles são apenas uma promessa falsa do mito cristão. 

O fascínio da imortalidade do herói é destruído por Invisible Man no discurso fúnebre, 

tirando todo o sentido à morte “as senseless as his life was futile” (457). De facto toda 

a forma abstracta é aqui rejeitada quando Invisible Man toca no ponto nevrálgico do 

sentido dado à vida: “ He lost his hold on reality” (457). Assim como “the Old Time 

Religion” (495), sendo um pastiche grotesco da religião, diventa um sinal de 

revelação interior para Invisible Man. A imitação do tempo redentor é já uma 

antecipação ao caos do motim em Harlem. As provas finais, através das quais a 

personagem transcende o tempo, transformam-se em revelações sucessivas que lhe 

permitem fazer o reconhecimento da mistificação do mundo: “LET THERE BE 

LIGHT” (498).  

Tal mistificação reside na constatação de uma patologia óptica inerente à 

sociedade americana, mas sem a qual seria impraticável reconhecer-lhe as reais 

oportunidades que a potencializam a partir de significados ambivalentes, como é 

sugerida “the green light” (489). Tal menção, associada a outras ao longo do texto, 

interrelaciona a origem e a circunstância dos momentos significativos na vida de 

Invisible Man, cujos traços funestos, fazendo parte de um plano ou destino, são 

sistematicamente apagados e reescritos. Embora extintos do corpo do texto, eles 

deixam-lhe as marcas da sua existência no acto da reescrita, reaparecendo nas 

conotações ambivalentes, ou nas relações de semelhança dos seus significados. O 

tempo é aí inscrito a partir das experiências do passado, levando Invisible Man a 

reformular o presente através da inserção de talhadas da memória que transformam a 

percepção do tempo e a visão do lugar.  

Torna-se assim essencial estabelecer a relação existente entre as percepções 

do tempo e a consciência da existência com os espaços representados em Invisible 

Man, lugares de acontecimentos e experiências onde a focalização de múltiplos pontos 

de vista permitem à personagem recuar ou avançar do seu passado imediato ao 

passado mais remoto; de um momento de imanência do presente que se afigura tempo 

da palavra escrita, até à geração dos avós, onde no cativeiro a prática da tradição oral 
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lhes permitiu descer ao espaço abismal da dor, espaço ilimitado que contraria o curso 

do tempo à superfície. É neste processo de viagem a incluir no roteiro uma visão clara 

da importância do lugar geográfico e do lugar abstracto, de um tempo objectivo e de 

um tempo subjectivo, que Invisible Man irá encontrar o tempo ideal, onde é possível 

dar forma a um mundo mergulhado na névoa e destinado à sua destruição. O curso da 

História tomado do ponto de vista individual encontra na irracionalidade do buraco 

um outro rumo, e a personagem descobre um espaço concreto de acção. A ligação 

entre tempo e identidade, entre o tempo do passado dos seus avós e o seu, estabelece-

se a partir dos conflitos interiores que a geração do avô lhe deixa e de que resultarão 

mutações sucessivas da sua identidade até à imersão final. Depois desta descida à 

contemplação do mundo, iluminada a noite durante o tempo de compressão em que a 

memória e o esquecimento ocuparam lugares de particular importância na descoberta 

da sua vocação, a evocação das imagens individuais transformam os lugares da sua 

infância e juventude, ricas de vivacidade. A elevação das sensações possibilita a 

recuperação do não-tempo, tecendo à volta do viajante casulos de tempos suspensos. 

Esta contemplação do mundo, necessidade quase fisiológica do anverso do 

congelamento, suspende semelhantemente nos nós desse tempo, em espaços sem 

dimensão, a essência do tempo no interior da sua catedral gótica; são os botaréus de 

uma arquitectura gótica flamejante. 

Entre o ódio e a redenção, entre o desejo de vingança e o sentido de 

responsabilidade, as dissonâncias vão ecoando entretanto no confronto dos 

sentimentos que fazem parte da complexa fase de crescimento e maturação do 

protagonista, fase não menos dolorosa do que o desencantamento a impelir o 

protagonista à acção; acção que nasce dos ritmos improvisados, de ritmos mais fluidos 

e lineares, ou de ritmos mais descontínuos ou sincopados. A captação do tempo 

através da forma é, enquanto processo de neutralização do sentido mais subjectivo do 

espaço geométrico, a ponte entre o mundo das ideias e o mundo da matéria. 

Movendo-se numa malha de acontecimentos que irrompem nos estados-

limite, Invisible Man surge num espaço geométrico cujos vectores direccionais 

predominantemente verticais, ascendente/descendente, o reconduzem para aquém da 

razão. Ao descobrir as potencialidades do espaço interior, do espaço mais recôndito da 
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mente, ele encontra a fonte do tempo futuro. Na confluência do tempo de 

contemplação e do tempo de acção, o passado perde-se no destino do viajante pois é 

nas suas mãos que ele se encontra, em esquissos de um projecto que só a ele cabe 

realizar. Como Tod Clifton que encontrou o seu destino na resistência, resistência às 

causas da degenerescência do sonho e do ideal de uma sociedade limitada pela 

natureza do pragmatismo . A marcha no seu funeral determina a ruptura entre o antes 

e o depois, do rito para o mito, e da percepção para a redenção: “Now he’s part of 

history, and he has received his true ‘freedom’” (458). Como se podem conciliar estas 

duas perspectivas, que constantemente coincidem no romance, sob formas de 

redenção ou formas de regeneração, veremos em seguida. 

Invisible Man improvisa estratégias, saídas temporárias para a sua 

sobrevivência, de um modo de transição entre o passado e o futuro iluminados ou 

ensombrados pela luz que alastra e recua sucessivamente. A descida final ao turbilhão 

do seu espaço interior surge na imagem do rio aquando a sua castração. O curso do 

tempo à superfície, superfície que representa a exterioridade do mundo, é, assim, 

contrariado pela intensidade da luz que remonta às suas origens. Na presença do rio, a 

descida é cortada no sentido horizontal sobre a linha de terra, onde se fundem as duas 

focalizações. Do ponto de vista da narrativa os acontecimentos sucedem-se 

cronologicamente do presente para o antes, tempo este que é invertido pelo início da 

história tendo como ponto de partida os dois momentos em que Invisible Man se 

refere ao seu próprio passado, um mais longínquo que dá a perspectiva de um 

incidente violento “One night I accidentally bumped into a man ( … )” (4), 

interrompido de novo pelo presente que ao ser relacionado com o final do epílogo o 

remete para um futuro-presente: “Now, aware of my invisibility, I live rent-free in a 

building rented strictly to whites, in a section of a basement ( … ) But that’s getting 

too far ahead of the story, almost to the end, although the end is in the beginning and 

lies far ahead” (5-6); o outro referindo-se ao passado do avô, faz recuar a história 

cerca de oitenta anos. 

Do ponto de vista da personagem o tempo é fixado nas formas interiores 

através de imagens que o reportam aos lugares do passado no sul e ao tempo das 

sensações; inesgotável nascente de um rio de emoções, onde a história individual 
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decorre a partir de referências temporais interiores, como se o seu renascimento fosse 

o resultado da gestação do seu eu, “embrião” mergulhado no caudal do tempo uterino. 

A fusão destes dois pontos de vista realça as contradições de modo que a 

concepção do tempo configura-se por vezes próxima às antinomias de Kant: “The 

world has a beginning in time; the world does not have a beginning in time” 

(PEARSON 2002: 115), por vezes o tempo é ontológico, ou assim é apresentado, de 

modo a tornar pertinente na concepção do tempo em Bergson a teoria sobre a 

possibilidade evolutiva das formas e a ligação entre tempo físico e tempo metafísico. 

Mas se entre as duas concepções do tempo existem ou não impossibilidades teóricas, 

a sua existência na ficção é, no romance de Ralph Ellison, factor real de instabilidade 

da personagem e essência de toda uma reflexão interior que resulta num modelo de 

convivência pacífica entre o sim e o não. Admissão madura do herói que já não é mais 

o ingénuo e inexperiente de outrora. Ora é na significação da sua originalidade que 

toda a dinâmica do romance se centraliza: na flutuação de uma existência real que 

permanentemente evoca a essência da vida, perdurando-a /celebrando-a. 

Coando o tempo do seu passado, a busca da unidade realiza-se em proveito 

de repetições exaustivas, dolorosas e autodestrutivas, de falhas estruturais que o 

protagonista, controlando-as, lança em tentativas experimentais que lhe possibilitem 

recuperar o equilíbrio psicológico. Nos ritmos do seu corpo e de uma memória que se 

desvenda nos parentescos culturais e de sangue, os coágulos que lhe sobem à boca em 

Battle Royal e no Hospital da Fábrica assim o indicam, revelam-lhe o passado 

repressivo e violento do grupo a que pertence. Uma técnica semelhante à Assemblage 

que Ralph Ellison descreve em “The Art of Romare Bearden” lança luz sobre a 

natureza das raízes africanas da cultura dos negros americanos e, a sua invisibilidade 

perante a institucionalização das formas ocidentais, bem como da força manifestada 

pelas formas expressivas de uma cultura viva: “His combination of technique is in 

itself eloquent of the sharp breaks, leaps in consciousness, distortions, paradoxes, 

reversals, telescoping of time, and surreal blending of styles, values, hopes, and 

dreams which characterize much of Negro American history” (ELLISON 1986: 237). 

A apreensão desta realidade complexa realiza-se do plano do inconsciente 

para o plano do consciente onde aí são reveladas as formas misteriosas da vida, pondo 
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a descoberto as diferenças pelas analogias. Na presença dessas formas, cabe porém ao 

inconsciente atribuir-lhes a volumetria dos objectos reais e das imagens criadas, isto é, 

dar-lhes uma existência tão real quanto a da realidade física: 

Alors, quand un souvenir reparaît à la conscience, il nous fait d’effet d’un 

revenant dont il faudrait expliquer par des causes spéciales l’apparition 

mystérieuse. En réalité, l’adhérence de ce souvenir à notre état présent est tout 

à fait comparable à celle des objets que nous percevons, et l’inconscient joue 

dans les deux cas un rôle du même genre. (BERGSON 1959: 161) 

A aparição das imagens do passado, que se manifestam nas palpitações de 

um prelúdio musical já implícitas no Prólogo, revelam, como consequência da fixação 

dos instantes, o agora da palavra inoculada no início do tempo. Pela importância da 

geografia temporal na história individual, o percurso do viajante é realizado num 

permanente movimento de rotação. O final promete deste modo permanecer eterno 

início. A aceleração do tempo em direcção ao futuro, o mesmo que encontramos lá 

atrás no início do Prólogo, é abrandada pelo tempo da ficção, sendo anunciado pelo 

narrador, que indica o presente como breve. A osmose entre princípio e fim, futuro 

remoto e próximo, induz-nos a pensar o espaço real da possibilidade da palavra como 

nosso, onde aí encontramos o eco do nosso pensamento. 

O clímax da queda de Invisible Man a que ele tenta resistir, vencendo a 

tentação do mundo: “( … ) they were demanding that I return to them and were 

annoyed with my refusal ( … )” (569), na sua conotação com o conflito entre bem e 

mal, evoca nas alusões à tentação de Cristo pelo demónio e, a sua descida simbólica 

aos Infernos, uma saída para a ascensão. Tendo o seu preço e uma contrapartida, a 

recompensa do dom da palavra a queimar-lhe a mão liberta-o para a descoberta de um 

novo mundo. 

Quer a imagem da corrente de água quer a da queda resumem todas as 

evocações anteriores que o romance faz a The Waste Land. Surge igualmente uma das 

visões da paisagem americana, onde o sublime e a resistência partilham momentos 

particulares. Encenando um espaço idealizado, na semelhança com a distribuição do 

dom da palavra aos Apóstolos eleitos, Ralph Ellison transforma o segundo plano num 
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precioso pano de fundo para o desenvolvimento da acção e da criação da atmosfera, 

combinando o lugar com o diálogo interior do protagonista. A narração dos 

acontecimentos estabelece a ponte entre o tempo exterior e o tempo ontológico; de 

igual modo o faz relativamente ao espaço e à identidade em evolução. O tempo 

profano e o tempo sagrado em Invisible Man perspectivam o estado de um tempo em 

regeneração, através dos ciclos das estações, e de um tempo outro a iniciar a história 

da redenção do ser humano através do sacrifício e da entrega à paixão. Neste sentido a 

união entre céu e terra realiza-se simbolicamente pelo sangue derramado por Tod 

Clifton:”( … ) red as any blood, wet as any blood and reflecting the sky and the 

buildings and birds and trees ( … )” (456). Sinónimo de distopia, o sangue reflecte 

como um espelho as testemunhas mais inocentes do martírio infligido ao filho do 

Homem pelos homens. A provação da viagem através do deserto das agruras do 

cativeiro aproxima os negros afro-americanos do povo eleito conduzido por Moisés à 

Terra Prometida, ou por Cristo à montanha sagrada. 

A visão da sarça ardente, imagem de revelação ou de iluminação interior, é 

um dos sinais do chamamento, sinal que convida ao diálogo interior e à acção. Escrita 

no cativeiro, a carta aos Efésios de S. Paulo fala da condução dos tempos, de redenção 

através do sangue derramado, e fala dos escolhidos e dos predestinados. Como Cristo, 

ou como Moisés, S. Paulo é um eleito, aquele que recupera a visão para lhe ser 

revelada a possibilidade infinita da Palavra, dom de todos os eleitos que seguem 

Cristo na condução dos tempos ao fim do tempo: o apocalipse dá início a um tempo 

de fusão entre princípio e fim, abrindo no espaço a brecha à noite de todos os tempos. 

O ardor da chama na mão do escritor em Invisible Man lembra todo o 

simbolismo do dom da palavra escrita na definição da identidade. Mas se a relação 

entre a descoberta e o lugar do acontecimento se ligam a um momento particular do 

tempo, não é menos verdade ser esse lugar o mesmo que perspectiva sentimentos de 

raiva e de dor: “I lost all sense of time” (568). As formas na vacilação do espaço, que 

ora se fecha às possibilidades do pensamento ora lhe abre os horizontes, inscrevem-se 

na figura do tempo. Escondendo-se na interioridade da negritude nocturna, elas 

irradiam centelhas de uma luz em formação e inundam a profundidade do espaço onde 
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as sombras encantadas do mundo interior deslumbram a visão do seu habitante num 

mundo fantástico e surreal. 

Senhor do seu destino, Invisible Man acorda da noite cósmica para a 

realidade das formas. Em que mundo, porém, o despertar não significará um 

encadeamento de experiências sensoriais, que sendo desestruturantes são por outro 

lado a lógica do movimento. Estas experiências traduzem uma procura de equilíbrio 

que não é encontrado em nenhum desses mundos. Ao primeiro, desordenado e 

desintegrado, corresponde um dinamismo de destruição, enquanto que o segundo 

preconiza uma concepção de vida indefinida, entre o sonho e o real. É a penumbra de 

um meio termo que Invisible Man sente a debruar-lhe a memória, quando ligado à 

máquina no Hospital da Fábrica tenta imaginar sentimentos de raiva pela sua 

violentada integridade física e moral: “( … ) I tried to imagine myself angry – only to 

discover a deeper sense of remotness” (237). Embora consciente de si e com uma 

visão periférica, sendo um campo de visão limitado “of receding grays” (238), o 

primeiro sintoma de desfocamento do seu corpo manifesta-se pela ausência de 

referências que lhe possibilitem estabelecer fronteiras entre si e o mundo que o rodeia: 

“I seemed to have lost all sense of proportion” (238). Com a faculdade de sentir 

afectada pelo entorpecimento da memória do corpo, o narrador descreve os 

sentimentos de um nascituro: “I was laved with warm liquids, felt gentle hands move 

through the indefinite limits of my flesh” (238). Tendo presentes as palavras de 

Bergson relativamente à memória e ao movimento, encontramo-nos perante a imagem 

de uma forma destituída de volume e que procura, na irredutibilidade da matéria, a 

libertação de um mundo bidimensionado por uma lógica analítica. Só desse modo a 

forma se emancipa, através de um jogo equilibrado de luz e sombra que lhe permita a 

visão em profundidade: “La mémoire consciente perd ainsi en étendue ce qu’elle 

gagne en force de pénétration: elle avait d’abord la facilité de la mémoire des rêves, 

mais c’est que bien réellement elle rêvait” (BERGSON 1959 : 171). Esta síntese de 

construção da identidade  guia Invisible Man para o cerne de uma realidade mais 

concreta, distanciando-o da abstracção para a qual se vê atraído no Prólogo. 

Ao iniciar a história o narrador diz-nos ser invisível por viver num mundo 

sonambúlico, e no entanto a narrativa afirma a natureza real da sua existência. Desde 
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logo são introduzidos dois tempos associados: um ao improviso em tempo real; o 

outro densificado nos ritmos estabelece jogos de significados ambivalentes com o 

sangue e com a água, símbolos da morte redentora de Jesus, ou com o centro da sua 

voluntária marginalidade. Espaços de conhecimento através da experiência, eles 

enquadram o passado-presente no mundo dos sentidos: “So under the reefer I 

discovered a new analytical way of listening to music” (8). 

O centro do eu torna-se a periférica margem dos lugares onde gravitam à 

volta do tema central, o tempo, ideias-satélite que com ele formam um “sistema 

sinfónico” de percalços improvisadamente semeados ao longo do texto, resíduos de 

imagens bíblicas, míticas e folclóricas, a darem continuidade à história da humanidade 

e a inscreverem o romance na tradição da cultura vernacular dos negros afro-

americanos e na tradição da cultura judaico-cristã. As variações livres do Jazz 

reconciliam o profano com o sagrado, sob o olhar benevolente do leitor, conquistado 

desde o começo da narrativa pelo destino da invisibilidade e o sentido do espaço na 

existência de tal invisibilidade. 

Nestes tempos invariavelmente contraditórios viaja à velocidade da luz a 

invisibilidade do pensamento em hibernação, em estado de transfiguração. A acção 

presenteia-se no passado e o presente suprime-se no espaço da contemplação. 

Reinventada a realidade na sua essência, entre um tempo arcaico de inocência e um 

tempo de consciência da finitude, no “drip-drop” da profundidade espacial, a ruptura 

temporal reconstitui o momento da queda e da tentação. Na sobreposição do princípio 

do mundo e do seu fim, da sua génese à sua derradeira agonia, na morte sem 

ressurreição, a imagem envolve-se de neblinas ribeirinhas assolando as margens da 

percepção: “I moved off over the black water, floating, sighing sleeping 

invisibility”(567) 

Perante o nascimento da obra, e pressentidas as contracções da parturição na 

força do caudal de água, a visão do nascituro é perspectivada interinamente: “(...) the 

sound of wooves and screams and a rush of water coming through distantly as though 

I sat remote in a padded room, then over, almost past, the hair of the tail a fiery lash 

across my eyes. I stumbled about in circles, blindly swinging the brief case, the image 

of a fiery comet´s tail burning smarting lids ( … )” (561). Irradiações do tempo 
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endógeno prendem-se à identidade do escritor nascente, ao lugar primeiro do 

conhecimento e do reconhecimento do lugar. Em constante reformulação permanece 

desde então a identidade do protagonista ao interagir com a realidade. O princípio 

desta reformulação deve-se a causas físicas e emocionais que têm origem na 

centralização de um corpo apenas configurado na dependência de uma individualidade 

fragmentada, movendo-se na virtualidade do espaço geométrico. Mas do mesmo 

modo como Bergson diz deste centro não ser “un point mathématique: c’est un corps, 

exposé, comme tous les corps de la nature, à l’action des causes extérieures qui 

menacent de la désagréguer” (BERGSON 1959: 57), também nele se desencobre um 

espaço real de transparências e que o impedem de ser visto, sendo a sua identidade 

uma miríade de fragmentos incolores, transfigurada pela intensidade luminosa que a 

trespassa. Nada parece servir como roupagem ideal para mascarar essa nudez de 

afectos que o consomem, ou a apropriação de outra invisibilidade que não a sua. É no 

isolamento deste corpo a transbordar de tempo e de ilusões que o encontramos 

permanentemente. Quando aconchegado à figura maternal de Mary, o destino teima 

em afastá-lo do calor da ligação uterina. Esta fonte de calor nostálgica e intimista é a 

recordação mais cristalizada da sua memória, uma forma de existir, sobrevivendo à 

realidade enrugada de promessas: “And why did I, standing in the crowd, see like a 

vision my mother hanging wash on a cold windy day, so cold that the warm clothes 

froze even before the vapor thinned ( … ) (273). 

Da idade da inocência à idade da razão, a fuga ao lado mais turvo da 

existência inicia-se no processo de mobilidade, na simultaneidade da regressão e da 

progressão. Elevada no horizonte de Invisible Man a origem da palavra impõe-se 

desde a morte de Tod Clifton. Como sinal de purificação da América, o seu sangue 

assim como o de todos os negros afro-americanos é o sinal mais visível da 

participação na defesa dos valores do ideal democrático desde a sua formação. Desse 

tempo e nesse espaço vêm encontrar-se passado e futuro na volumetria da alma do 

negro, na espessura do seu sangue. 

Mediadoras entre o protagonista e os lugares, as formas de tempo ocupam na 

imaginação o lugar vazio do esquecimento. Ao injectar na realidade externa o tempo 
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do sonho, o mundo artificial é de novo revitalizado até à sua transfiguração, no 

sentido da vocação inicial. 

De todas as regressões à memória do passado, aquela que o situa no sul foca 

o ponto de vista de um lugar privilegiado transposto para Harlem, através das imagens 

pictóricas, das sonoridades dos ritmos sulistas e de todas as sensações ligadas às mais 

ancestrais origens. Estabelecida a importância do lugar e do tempo em que se processa 

a descoberta da identidade, Ralph Ellison, a partir da sua experiência dos lugares, 

tendo em conta a “co-paternidade” de Oklahoma e Dayton  relativamente ao destino 

que o acolhe na escrita, reconstitui esses espaços na casa de Mary Rambo. Aí encontra 

Invisible Man um abrigo e um lugar de iniciação lendo os livros da biblioteca. 

Enquanto Mary lhe fala de “leadership” e “responsibility”, este lugar de trânsito será 

para o escritor a recta de lançamento para o futuro: 

Mas o que o protagonista acaba por erigir como núcleo credível da sua 

afirmação, na realidade social em que quer desembarcar, é a escrita, que 

subterraneamente o move e motiva como condição da sua natureza íntima e 

não como o que vem de fora. Ressoante de sinais que se entrecruzam no 

eternamente igual e diferente (por exemplo, o branco e o negro), a desordem 

da América e do mundo dá-se violentamente a conhecer nos cenários 

rememorados e nas personagens que se confessam a quem as escreve. 

(AZEVEDO 1989: 50-51) 

Não é menos contraditório o facto de a casa de Mary significar igualmente 

sentido de acomodação. Uma permanente incidência de contrastes decorre da 

inevitabilidade do processo do acto criativo ao dar entrada no mundo matérico. Se o 

tempo é aqui mediador entre o protagonista e o lugar, a obra cumpre a função 

mediadora entre o tempo e a eternidade. 

Na obscuridade do espaço interior existe uma sombra de silêncio que perdura 

após a iluminação. Ensombrado o tempo real, ele encontra no espaço onírico parcelas 

da imaginação que suavizam o tempo nas arestas dos espaços aí representados. 

Retículas transformadas pela leveza do não-tempo por onde se escoa a luz da noite 
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interior: “( ... ) the true darkness lies within my mind, and the idea loses itself in the 

gloom” (579). 

Tempo e luz incidem sobre o curso histórico dos acontecimentos, 

determinando-lhes magnitudes de intensidades ou saturações variáveis. Através da 

quantidade e da qualidade dessa luz as emoções suscitadas pelos objectos e imagens, 

ou pelos lugares vividos, oscilam dentro de tempos instáveis. Na pureza do negro 

diante do deslumbre da luz branca concentra-se o ardor da chama interior, 

potencialmente fogo a raiar no gelo da existência uma nota de cor/sabor e sentido para 

a acção: “( ... ) Sometimes now I listen to Louis while I have my favorite dessert of 

vanilla ice cream and sloe gin. I pour the red liquid over the white mound , watching it 

glisten and the vapor rising as Louis bends that military instrument into a beam of 

lyrical sound”(8). 

Tratando-se de um género musical genuinamente americano, o jazz apresenta 

mudanças de humor dentro da mesma estrutura musical, proporcionando a percepção 

de tempos diversos. Os mesmos que no Prólogo, em Invisible Man, são associados à 

percepção do movimento: “I ran away into the dark” (5), “I am invisible and walk 

softly” (5), “when I was trying to escape in the night” (6), “when I got home and sat” 

(8), “I came out of it, ascending” (12), ou na expressão mais generalizada ao longo do 

romance, “running”. O movimento começa a ser insinuado pela ambiguidade do 

mesmo: “To bump people back” (4). A ideia de movimento, na violência do gesto, 

tanto pode ser referente a quem dá o encontrão como a quem é empurrado. No verbo 

to bump subentende-se uma acção de reciprocidade que já fez, igualmente, parte do 

passado: “One night I accidentally bumped into a man” (4). Se nesse passado 

indeterminado houve realmente acção não restam dúvidas, sendo a memória do 

contraste de toda a acção futura. O contrário pode ser igualmente verdade, se 

partirmos do princípio que a acção só começa a tomar forma no Epílogo, embora aí o 

movimento seja praticamente inexistente. 

Invisible Man ao acordar de um sonho, pesadelo, ou de um estado 

alucinatório, saindo de hibernação ou, renascendo depois da morte, está emparedado 

no espaço da memória, na sua forma pós-embrionária. O acto de escavar, de fora para 
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dentro, na “Caverna de Dante”, contrasta com o sentido contrário e simultâneo do 

renascimento, no Epílogo. 

Invisible Man encontra-se na posição dinâmica de quem protagoniza a acção, 

escavando de dentro para fora e para a luz do dia, na sua nova forma, mas a posição 

estática também é aí uma constatação de quem se observa a si mesmo, vendo-se na 

distância entre os dois movimentos, tendo-se como objecto de reflexão; na 

personificação do escritor, dando à luz a obra, apagando-se no sentido que a missão 

lhe confere. 

No capítulo dedicado à memória, Stº Agostinho começa por estabelecer 

relações directas entre a memória, o lugar da memória, a natureza desse lugar, a 

percepção da distância, a natureza das percepções, e a acção que incita todos os seres 

à mobilidade, seja ela movimento funcional ou meramente orgânico. Decorre desta 

vontade o desejo, necessidade natural de demover o corpo da inércia, do 

desterramento da consciência, e, no sentido agostiniano, de uma ordem espiritual: 

“Transporei, então, esta força da minha natureza, subindo por degraus até Aquele que 

me criou” (AGOSTINHO 1984: 247). 

Este “homem interior” que caminha para o lugar da memória no sentido da 

ascensão, homem que o santo tão bem conhece por ter sido essa a sua caminhada 

depois da queda, é idêntico ao ser que prestes a mudar de pele sente-se apto a subir à 

superfície. Percurso inverso ao do prólogo, em Invisible Man, que esse é na sua forma 

analítica a síntese do conteúdo do romance, e a introdução ao método pelo qual o 

tempo nas múltiplas formas de percepção é relacionado com os espaços decorrentes 

dos acontecimentos: “I not only entered the music but descended ( … ) there was a 

slower tempo and a cave and I entered it ( … )” (9). 

Há uma imagem, recorrente no romance, associada às inúmeras evocações, 

directas ou não, de The Waste Land, análoga à da secção “Death by Water”. Nela 

encontram-se nos dois tempos de regeneração e redenção, distintos na origem e na 

essência dos seus sentidos últimos, formas múltiplas de existência. 

Em Invisible Man trata-se de uma peça fundamental , menos no espaço dos 

esquecimentos conscientes que esses são claramente visíveis quer em Bledsoe quer 

em Jack, membro da Brotherhood, mas do esquecimento evocado pela memória como 
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é o caso de Trueblood, para mitigar a angústia do desencanto e da consciente 

impotência do corpo diante do mal. Trata-se de estabelecer antes de mais pontos de 

união entre a resistência da memória e a lassidão do esquecimento, no sentido da 

determinação em prosseguir até ao último lugar possível da condição do ser. O corpo 

na sua aparente fragilidade e na sua vertente dinâmica é o lugar onde prosperam os 

germes de uma mesma origem: “I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and 

liquids ─ and I might even be said to possess a mind” (3). 

A transposição do conceito do ser para o conceito do ente parece ser a razão 

mais plausível pela qual se insinua, no travessão, a natureza do movimento no sentido 

de evolução interior. Tendo relacionado o conhecimento com a experiência individual, 

Ralph Ellison faz depender dessa relação o desenvolvimento formal que se reflecte no 

texto e na consequente multiplicidade de sentidos, num mundo aberto e dinâmico, o 

da própria ficção, passível de ser transformado pela força criadora. Aparentemente 

assim o é mas, tendo em conta que Invisible Man vive num mundo de artificialidades, 

de simulações e num espaço virtualmente construído, qualquer acção é na sua essência 

um simulacro. 

O escritor, em que Invisible Man se transforma, renunciando à estreiteza da 

mera condição corpórea, afirma a substancialidade da sua inteireza, naquilo que é o 

lugar real da criação, lugar que abriga a subjectividade do ser e a objectividade do 

mundo, representando aí a essência de um todo existencial.22 A luminosidade do lugar 

sugere uma realidade física e metafísica. 

No insólito da sua existência anunciada desde o início do Prólogo até ao 

final, no Epílogo, há, simultaneamente, margens que delineiam uma fronteira a unir e 

a separar. O ser que pensa a forma e o que dela frui têm entre si a leveza de um véu 

ténue, apenas sentido nas duas formas de existencialidade de Invisible Man e na 

natureza equívoca da sua (in)dissociabilidade, qualidade originária na iluminação do 

consciente, mal iniciado ainda no Prólogo: 
______________________________________________ 

22 “A nossa personalidade ( … ) muda incessantemente. Ao mudar, impede que um estado, mesmo 

que aparentemente idêntico, se repita em profundidade. É por isso que a nossa duração é irreversível. Não 

podemos reviver uma parcela dela, pois teríamos de começar por acabar a recordação de tudo aquilo 

que se lhe seguiu” (BERGSON 1941: 17). 
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“At first I was afraid; this familiar music had demanded action, the kind of which I 

was incapable, and yet I lingered there beneath the surface I might have attempted to 

act” (12). 

A complexidade da iluminação está subentendida na dificuldade de 

manuseamento do material eléctrico escolhido: “And not with fluorescent bulbs, but 

with the older, more-expensive-to-operate kind, the filamente type” (7). A escolha 

específica do tipo de iluminação confere ao espaço um valor sagrado, onde um fio de 

voz se faz ouvir, aspirando “come up for breath” (580).A voz demiúrgica e 

subterrânea, na qual o corpo se consome, resgata o tempo do interior da matéria. Nesta 

luta com a forma está implícita a dualidade espírito/matéria, como processo dialéctico 

do conhecimento, a que haverá oportunidade de a ela voltarmos. A relação remete de 

novo o conceito de belo para Plotino e, consequentemente para Stº Agostinho. 

Salvaguarda-se, no entanto, a natureza da espiritualidade, sendo de outra ordem e não 

de teor religioso. A fronteira entre o profano e o sagrado desenha-se no seu próprio 

corpo, mas é na sua negatividade que Invisible Man a suprime. A forma é aí recriada e 

gerada. Não sendo apresentado como mero receptáculo das experiências, mas um todo 

potencialmente criador e produtivo, o corpo é tomado como espaço de ensaio que o 

escritor transforma em lugar privilegiado de vivência, no confronto com o tempo. 

Este corpo pode ser lido como um texto escrito pelo próprio tempo e que 

aquele supera, embora se façam sentir as tensões da subjectividade temporal perante a 

objectividade espacial. Mas é deste modo que invertida a natureza teleológica do 

tempo, ela é, como já se viu, redimensionada no plano da imanência. Invisible Man 

move-se num mundo aberto, em interacção com as forças da natureza, forças do caos, 

forças aparentemente incontornáveis do mundo, e as da sua própria natureza, as 

mesmas que lhe possibilitam ressurgir mais completo depois da morte, mais íntimo à 

sua nova pele. É nesta espessura da escrita que Invisible Man se substancializa e se 

renova. 

Nesta legítima pretensão de unidade, (a descrição do corpo vem, no entanto, 

separada da confirmação da mente), o ser humano afirma dois sistemas de valores que 

tendem a dividir o “homem interior” do “homem exterior”. 



 

109 

O mundo abre-lhe as fronteiras, implícito na procura de satisfazer dois 

desejos, um de voltar a casa e o outro na sua paralela impossibilidade de retorno. São 

movimentos de recolhimento e de expansão, de reais possibilidades criativas, feitos de 

tensões endógenas e batalhas travadas nesta desmultiplicação do mundo. Regressar a 

casa, como o filho pródigo depois de ter desperdiçado todos os bens, é o pensamento 

reprimido do jovem Invisible Man, convicto que está de ter desperdiçado os seus 

ingloriamente. Deve consequentemente empreender uma outra viagem, afastando-se 

do lugar de transgressão, em direcção ao futuro, transparência interior na mais recuada 

periferia do eu, adivinhado no interior iluminado do seu palácio ou catedral ─ espaço 

atemporal onde a memória de uma voz perdura “Swing Low, Sweet Chariot” (134) 

Existe em Invisible Man uma sugestão de transparência interior simulada no 

espaço da cave, na sua geometria iluminada, na transformação progressiva do lugar à 

medida que o protagonista se vai ancorando às imagens do passado. Esta ancoragem 

não é no sentido atrás referido, ainda que se situe na mesma direcção, mas é no lado 

oposto que o movimento se concentra; movimento que se traduz na entropia do corpo, 

como se ele fosse o paradigma da própria América. A ideia de lugar é associada ao 

conceito de evolução criadora em Bergson. Enviesada em zonas da consciência 

iluminadas pela consciência que a memória desperta em si, a ideia de lugar, em 

Invisible Man, vem associada ao lugar da imagem, especialmente no episódio do 

reefer. Verificam-se aí variações rítmicas na extensão temporal, e nelas se constatam 

texturas, na sua natureza qualitativa: “the swiftness” (9), “the color of ivory” (9), 

“naked body” (9), que por sua vez correspondem a graus temporais, em “slower 

tempo” (9) ou “more rapid tempo” (9). Estes encadeamentos ligam a ideia de lugar à 

profundidade espacial “lower level” (9), ao movimento “I entered it” (9), através das 

imagens de regressão ao passado, reduzindo o espaço da memória a um lugar de 

recursos e potencialidades criadores. A memória do herói é um estímulo à percepção 

dos sentidos e imagens insinuados por certos objectos, permitindo encurtar as 

distâncias entre o passado e o presente. De tal modo, que a proximidade do objecto de 

desejo inverte o abismo do vazio, virando-o do avesso. Dentro deste espaço virtual de 

que o escritor implícito se apropria e manipula, a interacção com a realidade dá 

continuidade a um processo simbólico de significados, revelando que quanto mais 
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profunda é essa interacção “( … ) plus l’action virtuelle tend à se transformer en 

action réelle” (BERGSON 1959: 57) A utilização da ideia de continuidade na 

sucessão dos momentos, “and a cave and I entered it” (9), dá ocasião à composição de 

imagens claras da forma temporal, no espaço subterrâneo que são a cave, a caverna ou 

o buraco. 

O espaço da caverna, dada a configuração que nos é apresentada no Prólogo 

ou no Epílogo, cuja profundidade aparece associada ao movimento de uma forma em 

espiral perante um lugar que, oferecendo a Invisible Man um meio fértil para a fruíção 

de uma miríade de sensações, suscita movimentos de imersão ou emersão. A 

conveniência deste lugar para a audição da música de Louis Armstrong, “What did I 

do/To be so black/And blue” (12), encontra-se definida em termos de um mundo 

alternativo musical “underworld of sound” e, em termos de possibilidade de acção: 

“this familiar music had demanded action” (12). Se para os escravos afro-americanos 

“music was the vehicle by which an otherwise powerless black people could 

profoundly influence, could indeed enthrall or counter-enslave, the white people” 

(LEWIS 1964: 48), a caverna torna-se o lugar ideal para invocar um tempo passado e 

doloroso, sendo uma forma de regressão à ancestralidade de um povo, assim como à 

ingressão na história desse mesmo povo, legitimando-a à luz de uma visão 

desmistificadora. 

O tempo flui na consciência à medida que esta se abre para si mesma, na 

interacção com a realidade exterior, durante as fases de iniciação pelas quais Invisible 

Man se distancia progressivamente da obscuridade, para se insinuar num espaço 

menos exíguo e menos sombrio. O que prevalece nestes movimentos espiralados é, no 

entanto, a mesma impressão estática sugerida por Trueblood em “moving without 

movin’”,.quando tem a relação incestuosa com a filha. 

O reflexo das tensões temporais está implícito na interposta relação entre as 

naturezas dos ritmos interior e exterior. Ligados a um espaço artificialmente 

construído no início do prólogo, o episódio da experiência do reefer lança pontes entre 

os ritmos, a profundidade, a beleza de uma jovem virgem e o desejo sexual. A 

imagem pode ser interpretada como sendo a dos negros afro-americanos escravizados 

pelos brancos, ou a da transcendência no ideal americano a ser pervertida pela 
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ganância. O que existe de mais puro é deformado pela obsessão da posse. Com este 

desmultiplicar de enquadramentos surgem ao longo do romance os tons 

predominantes a modelar os estereótipos e a desmontar-lhes o simplismo. A figura da 

virgem, associada à maternidade pela recordação que a sua voz lhe desperta, empurra-

o para a realidade do mundo e para a sua complexidade. Uma realidade dissimulada 

nas aparências que no caso de Trueblood se desnuda na sua forma mais provocatória. 

O despudor e a intensidade das sensações na história do incesto aproximam pelos seus 

contrários os dois momentos de iniciação. O contraste violento entre a história e o 

modo de narração retira ao leitor qualquer vontade de julgamento, pois este fica sob a 

alçada do narrador. A abolição do julgamento exterior à obra é desviada para uma 

outra perspectiva que foca os sentimentos negativos do jovem protagonista, os 

mesmos que um irmão nutre pelo seu irmão pródigo, invejando-lhe a recompensa. A 

ironia da parábola do filho pródigo está no entanto na falsidade do acto caridoso de 

Mr. Norton, figura de Deus-Pai convencionada pelos brancos, figura que mata o 

verdadeiro Deus, deixando nas mãos do pecador as migalhas do livre arbítrio. A 

consciência desta morte, consciência histórica do fim de uma era, lança Mr. Norton e 

Invisible Man no caos. De novo as trevas surgem no horizonte , predestinação do seu 

reencontro. A aceleração do tempo precipita os acontecimentos e a consciência da 

existência desses instantes aumenta a percepção da duração temporal. São momentos 

apocalípticos a reverberarem do prólogo e do epílogo: “The sun, Lawd...” “...was 

bloody red...” “Red...” “Now black is...” (9). A imediata ligação a “the dark red water” 

(569), espelho a reflectir o fim dos tempos, é a visão mais interior da consciência na 

certeza da finitude do corpo e na sua desarticulação com o tempo no momento inicial 

da criação. Não penso ser esta desarticulação de natureza estritamente  dicotómica, 

mas antes de tudo ser ela um desacerto da inscrição do tempo no espaço real, na 

incisão da existencialidade rés ao concreto da vida, pela qual se pensa o tempo em 

função de uma dimensionalidade acanhada pelo estrangulamento do espaço palpável e 

visível só até ao seu ponto mais próximo, ponto que é já inferência no mundo da 

representação, distância primeira e última do longe a transcender. É depois e 

secundariamente o resultado da atitude individual perante a natureza restritiva do 

conceptualismo na sua tendência subjectiva que aí sim cria impossibilidades estéticas 
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no que diz respeito ao improviso ao sabor do momento, ou qualquer forma 

ornamental. 

A questionação acerca da verdade absoluta e da pureza da forma é colocada 

defronte da relativização temporal, quando a intuição improvisa rasgos qualitativos na 

apreensão da realidade. São intervalos de tempo bergsonianos nos quais se quantifica 

a opacidade ou a transparência da verdade. É claro estar tudo isto ligado aos 

estereótipos que simplificam em termos de generalizações o conhecimento dessa 

verdade, aquela que se esconde por detrás da face da humanidade ─ quem sabe não 

ser essa face o lado direito da visibilidade, tão deformada no espelhismo das 

construções artificiais. Coincidentes nas tonalidades quentes, o espaço do episódio do 

reefer e o espaço da capela reflectem, na dissemelhança de duas experiências 

distintas, dois tempos de sublimação. Delas emana, nas suas profundidades infernais 

de sofrimento e sentimento de culpa, o calor de uma voz a elevar-se do passado. Voz 

que relembra a dialéctica da morte: “But don´t let trick you, there is a death in the 

smell of spring and in the smell of thee as in the smell of me”(580). 

Instalado no espaço do esquecimento, Invisible Man pode somar à sua 

experiência de dor e humilhação a estranheza rara da liberdade que só a linguagem do 

espírito conhece. Esta é, “o conhecimento interior e pleno, não explícito, mas 

implicado na acção realizada” (BERGSON 2001: 139). 

Embora a conotação sexual se possa transpor do episódio do incesto para a 

sugestão de penetração no episódio da caverna, imagem associada ao Inferno de 

Dante, a realidade da acção é submetida a velaturas que fixam os momentos de 

percepção do tempo em variações rítmicas, destacando-as de uma outra realidade 

mecânica e que interrompe a continuidade temporal: “Once I tried crossing the road, 

but a speeding machine struck me, scrapping the skin from my leg as it roared past” 

(12). A ruptura da harmonia nos domínios da matéria e do espírito parece não ter 

senão consequências trágicas no destino da humanidade, destino reafirmado mais 

adiante e, finalmente, no Epílogo: “And high above me now the bridge seemed to 

move off to where I could not see, striding like a robot, na iron man, whose iron legs 

clanged doomfully as it moved. And then I struggled up, full of sorrow and pain, 

shouting, ‘No, no, we must stop him!’” (570). 
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A rigidez dos sistemas mecânicos contrasta pateticamente com a naturalidade 

dos movimentos sensoriais, respondendo aos estímulos do exterior, com este 

funcionando harmonicamente. Esta construção da imagem do mundo, alienado da 

vida, corresponde, na medida em que a contraria, à de um robot ajustado para 

responder a necessidades primárias, ou pré-estabelecidas, do ser humano. Numa 

sociedade robotizada não se justifica a manifestação da expressão individual, aliás 

torna-se fundamental que em tais sistemas sejam evitados lugares de reflexão, 

substituídos sub-repticiamente por lugares de lazer.  

A ruptura temporal é de novo uma das consequências na vida do homem 

contemporâneo. Ao silêncio e ócio da reflexão opõe-se o ruído da máquina, abafando 

o estertor do ser agonizante, abrindo um espaço em branco no lugar do esquecimento. 

Em Invisible Man o mundo torna-se distorcido quando à profundidade das imagens do 

passado se substitui o amalgamento numa dimensionalidade ilusória da realidade:“A 

flash of red and gold from a window filled with religious articles caught my eye. And 

behind the film of frost etching the glass I saw two brashly painted plaster images of 

Mary an Jesus surrounded by dream books, love powders, God – is – Love signs, 

money-drawing oil and plastic dice” (262) 

Momento significativo no elo de ligação entre a reflexão da realidade externa 

e, a memória da organicidade deste movimento, é o da queda de neve em Harlem: “I 

imagined I heard the fall of snow upon snow. What it did mean?” (262). Desorientado 

por não ter referências interiores do acontecimento, o protagonista agarra-se à 

memória sensorial do seu passado no Sul: 

Then far down at the corner I saw an old man warming his hands against the 

sides of an odd-looking wagon, from wich a stove pipe reeled off a thin spiral 

of smoke that drifted the odor of baking yams slowly to me, bringing a stab of 

swift nostalgia. I stopped as though struck by a shot, deeply inhaling, 

remembering, my mind surging back, back. (262) 

Partindo do pressuposto bergsoniano de que “a forma é apenas uma 

fotografia de uma transição” (BERGSON 2001: 268), o momento fixado na imagem 

da queda de neve corresponde ao umbral de um mundo novo a descobrir. De facto, ao 
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ser associada a ideia de fantasmagoria à imagem de Harlem, sob o voluteamento do ar 

frio, ligando-a ao sentimento de confusão, a realidade exterior apresenta-se cada vez 

mais complexa. Desnudada a estrutura irreal que a constitui, o seu reflexo revela a 

Invisible Man a sua própria paisagem interior, agitada pelo frenesim de um espírito 

febril, que ora se afasta de si mesmo, ora se dá a conhecer com a timidez das primeiras 

revelações: “I was wild with resentment but too much under ‘self-control’, that frozen 

virtue, that freezing vice. And the more resentful I became, the more my old urge to 

make speeches returned” (259), “The whole of Harlem seemed to fall apart in the 

swirl of snow” (261). Esta referência a uma exterioridade envolta pela vigília extática 

do tempo, desvia-o da duração concreta, vedando-lhe a percepção da essência do 

movimento real. Estreitado entre a fluidez temporal, que ele tenta quantificar, e o 

objecto último do seu desejo cego e voluntarista, a fruição de sensações novas é 

desprovida da sua essencialidade, criando um vazio, desviada pela insensibilidade 

lógica da inteligência: “what did it mean?” (262), procurando submeter o próprio 

tempo ao exercício redutor de uma visão absoluta do espaço. Invisible Man começa, 

então, a aprender a tocar e a sentir a mutabilidade constante dos lugares. Debaixo da 

acidulação corrosiva do tempo, a sua essência destes lugares, sob o véu mistificador 

da nostalgia, emana de uma outra que determina a imensurabilidade temporal. 

Invisible Man pode reavivar algumas marcas de candura que emergem dos estratos 

desvanecidos desse passado. Nesta emergência libertadora da raiva que o mutilara 

desde a expulsão do colégio, a ocorrência mais visível da mobilidade, na primeira 

união do Eu puro com o Eu concreto, é-nos transmitida pela fusão dos sentidos com o 

pensamento: 

I walked along, munching the yam, just as suddenly overcome by an intense 

feeling of freedom – simply because I was eating while walking along the 

street. I was exhilarating. I no longer had to worry about who saw me or about 

what was proper. To hell with all that, and as sweet as the yam actually was, it 

became like nectar with the thought. (264) 

Não se dissipando totalmente a nebulosidade interior, InvisibleMan terá de 

permanecer num estado de oscilação entre o haver e o ser. O que acontece é a 
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mecanicidade do pensamento apenas deixá-lo pensar a coisa, ou o mundo, como um 

fim a ser atingido, apresentando-se-lhe a fluidez do real como algo de estranho e 

irreal. Quando a consciência capta inadvertidamente a duração, Invisible Man, tendo 

ainda no seu breviário de vida pouco mais do que um raciocínio empírico que lhe 

esmaga o ser, fica perturbado ao sentir nos interstícios do tempo o som do silêncio: “I 

was lost and for a moment there was an eerie quiet. I imagined I heard the fall of snow 

upon snow” (262). Mas é precisamente à intuição, como Bergson sugere, que o 

mundo se abre directamente, pela sua forma descontraída e desinteressada. 

Desinteresse que será, pouco a pouco, abrangido no quadro das aventuras de um herói 

que se afirma no mundo da palavra, ainda oral, ainda tolhida pelos ditames 

ideológicos de uma organização que visa, através do elo mais fraco, reinar no seio da 

destruição e do caos. Em princípio é no domínio da inquietação e, cercado pelo vazio, 

que toda a acção futura desempenhará uma função cada vez mais pautada pelo 

acendimento da visão interior. Mas esta inflamação será adiada até ao acto final da 

experiência limite da castração, até ao término da sua triste fuga ao anti-destino. E, 

durante este último esbracejar de um ser inquieto pelas seduções do mundo, a palavra, 

libertando-o do abismo das trevas, ascende luminosa como uma nova aurora. Esta 

ingressão no espaço inaugurado pela luz original tem expressão enquanto aderência ao 

universo aberto dos sentidos. 23 A visão interior procede da recorrência a essa zona 

onde o esquecimento se instala, abolindo-lhe a inflexibilidade do determinismo que 

até então a cobrira de espessas sombras. E é aqui, nesse precioso momento da queda 

de neve, em Harlem, que Invisible Man perspectiva, pela primeira vez, o âmago da 

essência da vida. Partindo para um mundo de artificialidades, o odor nostálgico dos 

“yams” fortifica-lhe as estruturas mais frágeis do espírito. 

______________________________________________ 
23 “Mas é ao próprio interior da vida que nos conduzirá a intuição, ou seja, o instinto tomado 

desinteressado, consciente de si próprio, capaz de reflectir sobre o objecto e de alargá-lo 

indefinidamente” (BERGSON 1941: 162). 

“A intuição do vivido por si mesmo constitui o modelo de toda a evidência originária” (LYOTARD 

1954: 23). 
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A redefinição da sua identidade, desabrochando, apesar de sentir o perfume 

de Emma, como Stº Agostinho define as “seduções de perfume”, 24 recolhe-o à 

interioridade de um mundo menos deslumbrado e mais deslumbrante, um mundo de 

promessas reais, o da escrita. Perante um mundo que o divide, as palavras soam-lhe 

no plano das ideias abstractas, não lhes reconhecendo aderência à realidade concreta. 

O desfasamento entre ideia e imagem, entre a nomeação e a existência, gera 

um conflito de interesses e de posições éticas perante a vida e a arte. Realiza-se no 

acanhamento do que pode ser representado e do que não vai além da contemplação, de 

uma vida puramente espiritual. O enigma da sobrevivência, em Invisible Man, 

resolve-se dentro de um conflito constante entre estes dois mundos, a que só a acção 

do protagonista na luta pela vida pode resolver. 

A desintegração simbólica da forma ou a desmaterialização da realidade 

confirmam ao herói a sua fisicalidade e humanidade, centralizando no seu corpo o 

adensamento da dor. Tentando uni-la à Natureza no lugar subterrâneo, 

desembaraçando-se da racionalização, a sua história é um circunlóquio do abismo. 

______________________________________________ 
24 “Não me inquieto demasiado com as seduções do perfume (…) A própria razão, que em 

mim existe, de tal maneira se esconde nestas trevas deploráveis que me rodeiam que, quando o meu 

espírito se interroga a si mesmo acerca das próprias forças, julga que não deve acreditar facilmente em 

si, por desconhecer, na maior parte dos casos, o que nele se passa, excepto quando a experiência 

claramente lhe manifesta” (AGOSTINHO 1984: 273). 
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CAPÍTULO III 
A ESPESSURA DA AUSÊNCIA 

Antecipado pela errância de um ser que persiste em fugir de si mesmo, a 

constatação da artificialidade da sua própria máscara confirma à personagem a 

inverdade do mundo. No escritório de Mr. Emerson, Invisible Man refere um livro 

pousado e aberto sobre a secretária, “Totem and Taboo (180), assim como diz: “The 

room was quiet as a tomb − until suddenly there was a savage beating of wings and I 

looked toward the window to see an eruption of color( … ) It was an aviary of tropical 

birds ( … ) (181). 

Trata-se de uma referência à regressão histórica, sob a alçada da ilusão 

mimética. Como se fosse a imagem edénica em correlação com a ideia de progresso 

social, ela surge, igualmente, associada ao mito do patriarca. Por consequência, a ideia 

de tumba, como lugar de repressão, contrariamente à do buraco, enfatiza a ideia de 

processo e desmistifica o sentido racional da história. De tal modo que a memória, 

enraízada a um lugar real, lhe proporciona a experiência das sensações que se 

desprendem de dentro de si mesmo. E é no verdadeiro lugar de origem, a terra, que o 

vazio da ilusão começa a esvaziar a anesia que o imobilizara: “So I became ill of 

affirmation, of saying ‘yes’ against the nay-saying of my stomach – not to mention my 

brain” (573). Sinal de um ser inteiro, o travessão separa e une o sentido latente da 

vida, a matéria, do seu sentido frio e cerebral; graficamente este travessão transforma 

o Epílogo num “ritornelo”, a confirmar a substancialidade de Invisible Man, por ele 

mesmo anunciada no início do Prólogo, a que já houve oportunidade de referir. Já que 

a linha não possui interioridade, a função de resistir a uma determinação 

cronológica, no sentido em que se reveste da mesma distensão temporal bíblica, 

anula--se na sucessão dos acontecimentos, para se resguardarem numa forma 

atemporal. A conservação desta energia latente é o sinal mais positivo da vida e que 

se renova de sucessivas reinvenções. Um sentido de plenitude da vida, até então 

ausente do seu horizonte magro de intensidade, reflecte um novo estado de 

consciência, depois de ter recusado a dialéctica inexorável da Brotherhood. 
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Assim, a função de “and”, em Invisible Man, sendo uma forma de criar 

tensões entre dois aspectos da realidade, reflecte a maleabilidade coexistencial entre 

interior e exterior. Criando polaridades entre os seus extremos, também cria a 

impressão de expansão e dilatação dos tempos intermédios: “( … ) I’ d yea, yea and 

oui, oui and si, si and see ( … )” (509). Este registo rítmico e dialógico reforça a ideia 

de acção e reacção: “Polarity ( … ) we meet in every part of nature; in darkness and 

light; in heat and cold ( … )” (EMERSON 1983: 286). 

É à visão interior que o momento e o devir se manifestam. Dividido 

interiormente pela ansiedade de uma identidade em crise, perante a disfunção do calor 

e do frio, Invisible Man encontra nos “yams” um lugar de identidade, refugiando-se 

nas sensações que deles emanam. E é através delas que a mesma identidade surge 

como uma verdade, no seio de uma argumentação tangente à sua origem: “I yam what 

I am!” (266). As reacções, não sendo mecânicas, não determinam, consequentemente, 

o efeito pela sua causa, de modo a constituírem unicamente contrastes negativos. E é 

pela força da asserção, de uma sucessão de sinais que se reenviam entre si, que as 

palavras do avô se tornam concretas, revelando o que até então ficara obscurecido pela 

ilusão criada num mundo exterior, radicalmente empírico. A recolha, ou o retrocesso a 

uma forma imanente original, na intermitência do iniciar um novo mundo, toma a 

figura de uma involução circundante na hesitação entre o passado e o futuro. Se este 

lugar, tingido de azul, aquecido pela recordação da sua origem, anuncia já a essência 

de um espaço sem limites, é por se adaptar, na sua flexibilidade, ao conceito de 

plenitude existencial. 

Depois de liberto do vazio da ilusão, tal como da ilusão de profundeza da 

miragem de um lugar que nunca existiu, Invisible Man estrutura-se na luz absorvida 

“somewhere into the jungle of Harlem” (5), ou não fosse nessa mesma indeterminação 

espacial, nesse lugar omnisciente, que a circularidade surge, como representação 

possível de uma natureza divina, dotada da ubiquidade geométrica. É uma dinâmica 

espacial indiferenciada: “St. Augustine described the nature of God as a circle whose 

centre was everywhere and its circumference nowhere” (EMERSON 1964: 279). 
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Lugar que devolve a fotografia da transição de uma forma em processo de 

vir-a-ser. Quem o percorre sabe, então, que o ser não pode ser visto como uma forma 

fossilizada, uma forma esquemática da vida, imutável e alienada do tempo, na sua 

derradeira condição. Num discernimento inumano a que o destempero da lógica a 

reduz, torna-se necessário pensar a forma como reflexo visível da eternidade, como a 

materialização expressa de um sopro que se manifesta criador; como uma 

materialização do próprio pensamento que, exterior ao tempo, dele se liberta e 

distende as suas fronteiras: “The end was in the beginning” (517). 

A esta elasticidade temporal corresponde uma noção de espacialidade que, se 

não é, a da indistinção referencial, é, pelo menos, a do desafixamento de qualquer 

referência interna. À fixação de um centro geométrico que transforma o círculo numa 

forma distinta e estática, sucede-se um espaço descentrado e transfigurado pela 

invisibilidade do seu ocupante. A distensão temporal permite-lhe estar no início e no 

final do romance numa simultaneidade temporal que faz coincidir, identificando, o 

final aberto com um início projectado na indeterminação espacial. Se como Maria 

Isabel Caldeira diz do prólogo ser “um segundo final”, onde “se aloja com mais 

propriedade essa função sinalizadora, de que nos fala Jameson, ou seja, a manipulação 

subtil do leitor pelo autor” (CALDEIRA 1980: 569), encontramos uma disparidade 

temporal que será mais adiante formulada em termos de desacerto, enquanto forma 

circular. Deste modo concentro-me novamente no conhecimento metafísico de que 

Bergson tem sido um recurso constante. Partimos, pois, de um conhecimento absoluto 

que, como já vimos, não contempla a inseparabilidade do conhecimento da 

experiência e do vivido. O comportamento do herói constitui de facto, ou 

aparentemente, um obstáculo para a compreensão do conteúdo do Epílogo e do 

conteúdo do Prólogo. Tendo saído do seu círculo mais imediato, o buraco, o herói não 

está preparado para a interacção com a comunidade. 

Incapaz de se integrar socialmente, deduzimos que a auto-disciplina no lugar 

do buraco não foi suficientemente produtiva. Partindo da noção de “reflexiveness” 

apontada por Maria Isabel Caldeira, segundo Herbert Mead, a dedução de falha no 

comportamento de Invisible Man coloca-nos numa perspectiva em que o apercebemos 

como um todo, no Epílogo, mas no Prólogo apenas lhe vemos a face mais 
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desencarnada da sua humanidade. A obsessão por espaços vastos e a claustrofia são 

sobejamente referidos pelo próprio em vários momentos do romance: “’I don’t have 

enough room,’ I said angrily. /’Oh, that’s a necessary part of the treatment.’ /’But I 

need more room,’ I insisted. ‘I’m cramped’” (235). Este sentimento de asfixia será de 

novo mencionada, quase como um decalcamento, tendo sido substituída a caixa de 

vidro, onde o herói é lobotomizado, pelo caixão de Tod Clifton: “Tod Clifton is 

crowded and he needs the room. ‘Tell them to get out of the box’ ( … )” (458). 

Podemos especular sobre a natureza real da sua obsessão que é ambígua; anseia por 

grandes espaços mas sente-se em paz na exiguidade do buraco. De modo idêntico ao 

Prólogo e ao Epílogo, o herói transmite-nos o calor destes lugares, recorrendo à 

sombra de uma recordação, evadindo-se no passado, identificada com imagens idílicas 

e com os sons sinuosos da música: 

The voices droned harmoniously. Was it a radio I heard – a phonograph? The 

vox humana of a hidden organ? If so, what organ and where? I felt warm. 

Green hedges, dazzling with red wild roses appeared behind my eyes, 

stretching with a gentle curving to an infinity empty of objects ( … ) I saw a 

uniformed military band arrayed decorously in concert, each musician with 

well-oiled hair, heard a sweet voice trumpet rendering “THE HOLY CITY” as 

from an echoing distance, buoyed by a choir of muted horns; and above, the 

mocking obligato of a mocking bird. I felt giddy.(234) 

Estamos perante a experiência estética através do recurso a formas 

ornamentais. As ressonâncias de movimentos circulares concêntricos são-nos 

transmitidas pelo som do órgão e, a representação do movimento, pelo jogo de 

contrastes entre luz e sombra, “limpid blue space”/ “shaded lawn”(234). A repetição 

destes quadros acentua o padrão estrutural do romance, como uma antecipação à 

rigidez da forma – à imposição “de papéis impostos ao indivíduo por qualquer grupo 

ou sistema, o que tem a sua expressão metafórica na imagem negativa da máquina, 

que abarca a própria sociedade, retratada como o gigantesco mecanismo estrangulador 

da integridade individual ( … )” (CALDEIRA 1980: 569). 
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O improviso das formas que formam os padrões não se condiciona aos 

conceitos, por oposição à visão formal e desumana dos médicos no Hospital da 

Fábrica: 

“we apply pressure in the proper degrees to the major centres of nerve control 

– our concept is Gestalt – and the result is a complete a change of personality 

(...) the patient is both physically and neurally whole.” 

“But what of his psychology?” 

“Absolutely of no importance!” (236) 

Inesperadamente Invisible Man mantém a integridade do seu eu/ “I”, tendo 

sido desembaraçado da multidão/ “me”. O herói tenta reconstruir a sua identidade, 

ainda que desmembrado psicologicamente, como os negros desorientados pelo choque 

tecnológico, ou como em Golden Day, unindo os fragmentos da recordação de uma 

memória que ele redescobre na infância, na ancestralidade da cultura africana, no 

folclore, nos ritmos, numa arte próxima à natureza com a qual ele se identifica e sente 

a harmonia: 

I laughed, deep, deep inside me, giddy with the delight of self discovery and 

the desire to hide it. Somehow I was Buckeye the Rabbit … or had been, when 

as children we danced and sang barefoot in the dusty streets: 

Buckeye the Rabbit 

Shake it, Shake it 

Buckeye the Rabbit 

Break it, break it…  

(241 – 242) 

Tendo recuperado o domínio das suas capacidades intelectuais, a ironia 

retorna e aviva a sua identidade cultural: 

BOY; WHO WAS BRER RABBIT? 

He was your mother’s back-door man, I thought. (242) 
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Retomando o processo de apreensão do real, percebendo-o e intuindo-o no 

esforço de a olhar de frente, a recordação de si é iluminada pela consciência de um eu 

fragmentado: “I wanted freedom, not destruction. It was exhausting, for no matter 

what the shame I conceived, there was one constant flaw – myself” (243). A fractura 

entre o eu social e o eu criador deve-se a uma disciplina repressora, suscitando-lhe 

reacções mediante a complexidade das questões que lhe são colocadas. Exigindo dele 

imaginação, a resposta deve ser adequada à interrogação do outro e ao seu eu criador. 

À medida que este é reprimido pelo eu social, a resistência do eu criador aumenta, 

reforçando-lhe o desejo de verbalizar o gesto interior. 

Tomado como um objecto consciente de si mesmo, ele passa a ser um 

referente, invertendo as posições que permitem transmitir a percepção da realidade. A 

imagem do seu corpo tem existência fora da obra, endereçada que está a sua 

configuração para o lado de cá – o do leitor. A percepção das imagens interiores é 

ilusória, colocando o leitor no campo da especulação, pois as imagens reflectidas são 

especulares. O fundo é nebuloso e indiferente, somente perceptível através das 

sensações latentes: 

Quelque idée qu’on se passe de la conscience en soi, telle qu’elle apparaîtrait 

si elle exerçait sans entraves, on ne saurait contester que, chez un être qui 

accomplit des fonctions corporelles, la conscience ait surtout pour rôle de 

présidir à l’action et d’éclairer un choix. Elle projette donc sa lumière sur les 

antécédents immédiats de la décision et sur tous ceux des souvenirs passés qui 

peuvent s’organiser utilement avec eux; le reste demeure dans l’ombre. 

(BERGSON 1959: 157) 

A mudança de comportamento de Invisible Man entre os dois finais não é 

senão uma coerência da experiência estética que nos lança na desmaterialização da 

beleza, no mesmo abismo que o Negro lamenta nos blues, libertando-se do domínio 

da matéria e da corrente histórica. É esta diagonal lírica e ascendente, de um tempo 

sem configuração, a dimensão mais concreta da criatividade e da espontaneidade. A 

impressão de movimento é realizada no espaço reconstruído pelo leitor. A verdade 

surge deste presente “à la fois sensation et mouvement” (BERGSON 1959: 153), na 
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medida em que a ponte a unir as duas margens da produção e fruição artísticas é 

lançada sobre intervalos de tempo, os “breaks” do jazz. Ponte ou medida que 

representa o silêncio de uma respiração natural – contraste da asfixia mecânica dos 

sistemas – das cadências rítmicas, alternando o som com a palavra, as variações são 

realizadas sobre a tónica temática: invisibilidade/identidade, neutralidade/diversidade, 

transparência/opacidade. Três elementos cuja interacção o conduzem ao limiar de um 

espaço de afirmação/negação e que joga com a ausência/presença, no qual se centra o 

“ir” e o “vir” de uma errância nebulosa. Este movimento faz a gradação da dicotomia 

racial “white”/ “black” numa escala ilimitada de matizes que deslizam do mundo da 

forma para o mundo das imagens. É este o mundo da virtualidade, onde a intuição é 

de facto o acerto do caminho, “estabelecendo uma comunicação de simpatia entre nós 

e a humanidade ( … )” (PERNIOLA 1998: 28). 

A ausência de configuração que caracteriza a dimensão temporal desdobra o 

espaço desenhado e iluminado, improvisando-o a partir da verticalidade de uma 

coordenada “up and down” (510). A alusão à virtualidade da forma circular conjuga-se no 

movimento de fuga e de transição com um processo de fixação da identidade: “( … ) in 

retreat as well as in advance, crabways and crossways and around in a circle, meeting your 

old selves coming and going and perhaps all at the same time” (510). Paralelamente, na 

sua função estabilizadora, a forma tende a definir-se no plano da recriação. Não se trata de 

um processo que encontra o seu fim no projecto, mas é a própria obra que transcende o 

projecto: “Without light I am not only invisible, but formless as well” (7). 

Sujeito do espaço, a distenção temporal é retomada a partir do Prólogo e do 

Epílogo, sob outro registo, nos equívocos das máscaras de Rinehart. 

Do ponto de vista da tradição cristã, o próprio Deus concede a Si mesmo essa 

possibilidade metamorfoseante de ser um só por trás das máscaras que O definem na 

representação bíblica. A estrutura da narrativa bíblica oferece-nos a representação de 

quadros, constituindo a história fragmentada de um povo em errância que, por sua 

vez, nos apresenta a actuação de Deus, quer no tempo da inocência e harmonia no 

jardim do éden, quer durante o tempo da promessa e da sua primeira aliança com o ser 

humano, ou no tempo do juízo final. O modo de agir e o seu modo de se revelar não 

constituem qualquer contradição à natureza multifacetada com que Ele é representado, 
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pois o Deus do Génesis é o mesmo da transcendência, do Antigo Testamento, da 

salvação, do Novo Testamento e do julgamento escatológico, do Apocalipse O mesmo 

Deus que expulsa Adão e Eva do Paraíso, abre-lhes as portas do Reino. 

Deus está em toda a parte, Invisible Man está,algures, em nenhuma, Rinehart 

estará em alguma, em qualquer que ela seja É na possibilidade destas formas de estar 

no tempo, ou de viver um lugar, que a invisibilidade de Invisible Man e a de Rinehart, 

sendo a forma mais subterrânea da humanidade escondida do Negro americano, 

projecta uma existência dilacerada pelos estilhaços de uma sociedade, desde sempre 

recalcada, desde sempre marcada pelo sentido trágico: 

For if Americans are by no means a tragic people, we might very well be a people 

whose fundamental attitude toward life is best expressed in the blues. Certainly, 

the Negro American’s sense of life has forced him to go beyond the boundaries of 

the tragic attitude in order to survive. That, too, is the result of his past. 

(ELLISON 1986: 101) 

O fenómeno de centrifugação de todos os vestígios do esmagamento erosivo da 

fluidez temporal, de um processo idealizado que, inevitavelmente, cria distopias, 

corresponde a uma realidade economicamente estruturada que se substrutura no 

caótico da América, ou na diferença cultural entre Norte e Sul: 

For white the mythes and mysteries that form the Southern mystique are irrational 

and even primitive, they are, nevertheless, real, even as works of the imagination 

are “real”. Like all mysteries and their attendant mythes, they imply ( … ) a rite. 

And rites are actions, the goal of which is the manipulation of power; in the South 

(and in the North), political power. (ELLISON 1986: 98) 

A reacção a esse fenómeno, reflectido na alma (“soul”) do Negro, 

reproduzindo os planos sobrepostos de densidades trágicas e líricas, cómicas, 

igualmente, vertigem de uma dor que é o único lugar seguro da sua identidade, pode 

ser uma das outras significações para as máscaras de Rinehart. O que se guarda atrás 

das máscaras é um memorial, de uma realidade outra, de uma realidade viva que se 

harmoniza com o sobrenatural. Se a religião primitiva dava vida a essas máscaras, se 
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os africanos que as esculpiram “les virent danser” (MALRAUX 1965: 230), elas são 

agora “le Musée Imaginaire de chacun; le nouveau domaine de référence de l’art, c’est 

le Musée Imaginaire de tous” (MALRAUX 1965: 252). São, no final de contas, uma 

apropriação do passado, ressuscitado sob o signo do jogo: “ ‘É no próprio conceito de 

jogo que melhor se capta a unidade e a inseparabilidade da crença e da não-crença, o 

nexo da seriedade sacra com a malícia e a brincadeira’ ” (ADORNO 2003: 102). 

Preservados do burilamento social, a liberdade e a prisão são os referentes da 

performance rinehartiana, referentes que restituem à sociedade americana a sua 

síntese: “The jazz session is an ephemeral happening in which creation, reception, 

composition, and performance become one” (OSTENDORF 1988: 113). 

A representação de uma chaga interior, ou de um sentido órfico, reagindo ao 

reflexo duro e cego da realidade, sob a metamorfose de formas de resistência ao 

esquecimento, encontra ressonâncias nos ritmos e nas “batidas” do jazz, assim como 

no lirismo de uma poética do azul; de uma correspondência entre a expressividade do 

acto individual e o apelo dos sentimentos abstractos da humanidade, lançando uma 

ponte de universalidade, uma identificação com os ritmos naturais de uma ordem 

improvisada, revelando implicitamente, a artificialidade de uma estrutura complexa e 

ambígua. O jazz sintetiza o sagrado e o secular da identidade de uma nação que se 

recria em cada momento e se reinventa na matéria lamacenta do caos, “that is 

reflexive of African American life in general ( … ). It is an art which depends upon 

the employment of the full expressive resources of the human voice-from the rough 

growls employed by blues singers, ( … ) to the gut tones, which reminds us of where 

the jazz trombone found its human source” (PORTER 2001: 24). 

É na vocação trágica que Invisible Man procura encontrar a sua. Na 

negatividade da sombra a que os afro-americanos se viram circunscritos, o 

protagonista encontra dentro de si a revelação de uma contradição. O paradigma da 

transcendência, a sua morte aparente,forma apropriada pelo herói para reclamar a sua 

identidade, afirma a sua existência física e espiritual: “Car l’être d’un existant, c’est 

précisément ce qu’il parait” (SARTRE 1949: 12). 

A litania, que o jazz protagoniza, é uma forma ritualística, colectivamente 

celebrada, de exorcismo de experiências semelhantes de dor. Exorcismo 
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proporcionado pelo “swing”, suscitando um movimento corporal de oscilação, de 

embalamento da dor. Gesto interior e invisível, ele é exteriorizado, tornando visível 

no movimento de resistência, a antecipação ao tempo. Com efeito, há uma 

convocação à participação total do ser, na inteireza da unidade corpo/alma. E, se por 

convocação se se entender uma forma de integração da memória e do esquecimento, 

um traçado histórico individual e comum, que não deixa em mãos alheias o seu 

destino, o Negro americano agarra-o, recordando-o, na negrura azulácea dos acentos 

tónicos das “batidas”/ “syncopations”. 

Na transição entre tempos, fraco e forte, correspondendo à pausa de uma 

expectativa, os escombros da memória aviltada pelas falhas do modelo social, 

revelando a visão de uma América que integra e absorve na sua indiferença temporal, 

a experiência singular da resistência ao paradoxo de um sistema aberto, cuja ordem 

sócio-económica é paralisante. É um processo constante, contínuo e imparável de 

apropriações que se constata em Invisible Man. 

A tentativa de imitação, resultando em situações burlescas, termina na 

resposta (in)adequada ao pedido de violação de Sybil:  

SYBIL, YOU WERE RAPED 

BY 

SANTA CLAUS 

SURPRISE  

(522) 

Deste modo, a cena de sedução transforma-se num improviso constante, num 

jogo de simulações face à desconcertante e ingénua imaginação da mulher branca – ou 

de uma América branca – que identifica o Negro com o símbolo do poder fálico, 

reduzindo-o à irracionalidade de um ser sem sentimentos e brutalizado pelos atributos 

sexuais. 

A invisibilidade de Rinehart não se adequa, não se coaduna, no entanto, à 

natureza da personagem. Quando Invisible Man fala da sua invisibilidade não se 

refere a uma noção abstracta, ou a uma metáfora do caos como é sugerida a de 

Rinehart. A invisibilidade de Invisible Man é uma realidade concreta e de negação que 
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implicita a existência real do Negro na América, de um colectivo que se individualiza 

e a quem é dado um rosto: 

The crowd stood still as we walked slowly through. I could feel the bigness of 

it and the unknowness of it and pent-up tension – whether of tears or anger, I 

couldn’t tell ( … ). At the curb were the hearse and a few cars, and in a few 

minutes they were loaded and the crowd was still standing, looking on as we 

carried Tod Clifton away. And as I took one last look I saw not a crowd bat the 

set faces of individual men and women. (459) 

Acordar a América do seu sonho é retirar-lhe a fundura na qual se 

substancializa o ritmo improvisado da sua matéria irreal, iluminado pela 

artificialidade de um modelo configurado na autonomia, planificado na secular ideia 

de progresso, de uma fé alicerçada na ideia sagrada de Promessa, ou seja, de uma fé 

na existência real de uma inexistência. De uma ficção tornada realidade: “Considered 

as theology, the Puritan errand was a radical troping of Christian tradition to pit the 

fantasies of a particular set. Considered as ideology, it was a mode of consensus 

designed to fill the needs of a certain social order” (BERCOVITCH 1993: 32). 

Ter um passado construído num só dia, vivendo a secularização do tempo, 

retomando o ponto zero de um Nada absoluto, fragmentado no imaginário individual e 

colectivo, este modo de transcendência, sobre o sentido irreversível do tempo e a sua 

natureza mensurável, estabelece uma aritmética de subtracção do conhecido na 

demanda de uma aventura original a desbravar o desconhecido. Errância e tempo são a 

ronda nocturna do mito, sem um centro de gravidade. O sentido teleológico “from 

Genesis to the Apocalypse” (BERCOVITCH 1993: 34) esboçado num movimento 

pendular, introduz no ponto zero, a noção de infinito. É esta fundura do ponto zero, de 

uma osmose do infinito e da eternidade, que, em Invisible Man, é definida pela 

alegoria da caverna ou, a alegoria do buraco. 

A ideia de continuidade e transformação sai fora da moldura do quadro 

branco da América dogmática, douradamente dissimuladora do real. O protagonista de 

Invisible Man é um fugitivo dentro do seu próprio sonho, correndo para se libertar de 

uma condição que é a sua verdadeira identidade. A esta realidade, de oscilação entre o 
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sonho e o pesadelo, respondem as síncopas do jazz, ao acentuarem a tónica de uma 

cor associada às marcas epidérmicas da escravatura, segregação e discriminação 

raciais, nódoas estigmatizadas nos azuis do vergão. Elas reprimem a tendência 

generalizada da alienação temporal, devolvendo ao sonho a irracionalidade e 

contradição da sua realidade: 

The air is bad and it’ll be cold this winter. Tod Clifton is crowded and he 

needs the room. ‘Tell them to get out of the box’, that’s what he would say if 

you could hear him. ‘Tell them to get out of the box and go teach the cops to 

forget that rhyme. Tell them to teach them that when they call you nigger to 

make a rhyme with trigger it makes the gun backfire (458) 

O despertar do pesadelo expressa a revivescência da dor, no anonimato da 

raça, a do afro-americano. No entanto, esta realidade em putrefacção é sentida por 

Invisible Man, como reflexo de um mundo deformado: “I could smell the stench of 

decaying cabbage” (460). Os sinais de contradição, verificam-se no modo como os 

valores cromáticos transmitem fulgor e vitalidade e, no modo como no meio da 

agitação e bulício das ruas, uma nota de sacrilégio é introduzida, percepcionando-se a 

mentira e o caos subjacentes a essa mesma realidade. O sentimento de paragem 

temporal, de uma sombra ameaçadora, transmite, igualmente, sob a forma de 

desencanto temporal, a tensão de um movimento deslizante, perceptível entre o fluxo 

temporal da narrativa e o tempo do narrador. 

O paradoxo desta realidade que, lado a lado, apresenta registos contraditórios 

de si mesmo, verifica-se de outra natureza, relativamente, ao modo como os valores 

cromáticos, “red”/ “yellow”/ “green”, sendo associados ao calor da tarde, transmitindo 

fulgor e vitalidade, são desmentidos pela decomposição dos vegetais. Tudo soa a uma 

realidade desconexa, cujas formas naturais foram sacrificadas à artificialidade 

temporal. 

No que respeita à eterna e insolúvel antinomia que, na realidade americana, é 

uma forma convertida da metamorfose do tempo, torna-se fulcral compreender o 

quadro apresentado no final do capítulo XXI de Invisible Man. De facto, como será o 

próprio Ellison a dizer, “it is worth remembering that one of the implicitly creative 
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functions of art in U.S.A. (and certainly of narrative art) is the defining and correlating 

of diverse American experiences by bringing previously unknown patterns, details, 

and emotions into view along with those that are generally recognized” (ELLISON 

1986: 12). Se pensarmos no quadro geral que nos é oferecido nas últimas linhas 

daquele capítulo, a representação do acontecimento, o funeral de Clifton, submete a 

paisagem urbana ao tema central, sendo este dominado por uma compressão na 

descrição da paisagem. As variações são realizadas à volta do tema, cuja raiz bíblica 

poderá ser encontrada na Parábola do Semeador (Mt 13, 3-9). Avançando para o final 

do Epílogo encontraremos o fio deste enigma na imagem da morte. Como, 

relativamente à dimensão da natureza humana e à sua transfiguração, se colocam 

pressupostos éticos e estéticos, “‘[i]t was good green corn before the harvest’” (581), 

o processo cultural de uma nação edificada a partir desses valores, “apontando para a 

demanda da Verdade, do Bem e do Belo, isto é, daquilo que enobrece a alma.” 

(AZEVEDO 1999: 97), é comparável ao mistério da toda a arte, na sua função 

ilusionista. 

Se a colheita é má não será pela qualidade da semente, mas pelo motivo de 

nessa função se ter substituído o valor do eterno pelo da mediatização do efémero. A 

banalização do significado da vida, apartada do conceito de transcendentalidade, com 

que todos os objectos são dotados na arte, adquirindo uma natureza divina, faz a 

síntese da forma e do conteúdo “numa fórmula particularmente eficaz: ‘o médium é a 

mensagem’” (PERNIOLA 1998: 80). Destituída da ilusão, toda a diferença dicotómica 

é esmagada, sob o nivelamento de um tempo que deixou de ter qualquer protagonismo 

na tragédia humana. 

No vórtice do caos anunciado, a imagem do Sul revela, vivamente, um 

passado menos irreal do que o presente: “A watermelon huckster stood in the shade 

beside his truck, holding up a long slice of orange-meated melon, crying his wares 

with hoarse appeals to nostalgia, memories of childhood, green shade and summer 

coolness” (460). Reconvertidas ao artifício do Norte, separadas da sua aura mística, as 

imagens exprimem a sensibilidade de uma memória cultural que subsiste e não 

definha, apesar de todas as constrições, sociais, tecnológicas e raciais. Quanto mais 

afastado da sua origem, quanto mais isolado numa sociedade indiferente, mais 
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próximo se vislumbra o reencontro do protagonista consigo mesmo. O correlativo 

“painful/empty” devolve a Invisible Man a natureza da sua condição enquanto Negro 

americano, liberto da marijuana da ilusão que o mantivera cego à cegueira dos outros, 

personificada em Homer Barbee e Jack. O importante é saber-se consciente da real 

natureza dessa cegueira. E essa natureza vacila na cova para onde Invisible Man será 

lançado. Como em Daniel na cova dos leões (Dan. 6, 1-26), o teste à sua inocência 

reside na sua capacidade em resistir à tentação do mundo dicotómico. 

Ellison, em “What America Would Be Like Without Blacks”, coloca a 

questão em termos de “false concepts as white and nonwhite, black culture and white 

culture ( … )” (ELLISON 1986: 108). Percebendo que é na escrita que pode revelar a 

mentira do mundo, a retirada estratégica neutraliza a dicotomia “black/white”, mas 

não a anula, pelo contrário, define-a. 

A percepção da fuga, da antecipação ao tempo físico, transporta o desejo de 

libertação para aquém da realidade, transitando toda a sua massa sombria para o lado 

de cá do muro da repressão. Neste lado, em que o cimento do diálogo agrega a 

inviolabilidade sagrada da dor, o sentido coloquial impõe a visão da realidade 

deslocada de um outro tempo. A invisibilidade do afro-americano despojado de uma 

existência real, inferiorizado e paralisado pelo estereótipo racista que sempre lhe 

negou um espaço, tentando apagá-lo da memória, livrando-se da culpa, não conseguiu, 

no entanto, apagar-lhe da sua memória a determinação em continuar a ser, ainda que 

reduzido à única dimensão, a negação. O âmago da sua existência é o porto seguro da 

sua identidade violentada, da sua humanidade negada, resumindo-se a dor a um 

espaço de referência entre o sujeito e o objecto de semelhante realidade. 

Dimensionados na sua forma desiludida, a dor e a solidão surgem em Invisible Man 

como o lugar do Negro americano: “Here you have only the same old story. There’s 

not even a young wife up here in red to mourn him. There’s nothing here to pity, no 

one to break down and shout. Nothing to give you that good old frightening feeling” 

(457). 

A consciência deste momento de revelação quase pára a narrativa, quando, 

após o funeral de Clifton, o narrador descreve o cenário de uma atmosfera que é o 

desencantamento de uma realidade auto-encantada. 
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O sentido coloquial que já antes se havia feito sentir, ocorre das tensões 

temporais que despertam a personagem para a factualidade de uma mentira desabrida. 

Pertencentes às entrelinhas de uma Promessa falsificada, estes momentos, valorizados 

e reavaliados no fluxo da sua consciência, formam o colorido da ironia. Ocultada nas 

imitações, nas artificialidades de um mundo materialista corrompido pela tentação de 

um progresso aniquilador, a verdade não é mais do que o paradoxo de uma usurpação, 

um estilo, uma exterioridade formal e repressiva, cujos símbolos de poder se devem à 

metamorfose de um projecto, que negligenciou no sono eterno dos deuses todo o 

contacto com a eternidade: “( … ) and in the streets the mounted police detail stood 

looking on, their eyes noncommittal beneath the short polished visors of their caps, 

their bodies slanting forward, reins slackly alert, men and horses of flesh imitating 

men and horses of stone” (460). 

Sempre que os sentidos são despertados pela intensidade das imagens, sons, 

ou odores, uma realidade de natureza caótica emerge como se fosse a substrutura do 

agora evanescente, cujo brilho natural transforma a realidade com a nudez da sua 

sedução, na perplexidade da sobreposição de sentidos antagónicos. 

O jogo viciado das cartas marcadas pelo destino avivam o brilho das 

sensações, produzindo densidades cromáticas intensas, ressonâncias sinestésicas, 

refractadas na memória climática do sul, libertas pelo jogo de correspondências e 

contrastes, ocasionadas pelos ritmos de um mundo sensual dominado pelo fascínio 

dos ícones dourados e falsos da aceleração consumista que a si tudo sacrifica: 

I crept along, walking a southern walk in southern weather, closing my eyes 

from time to time against the dazzling reds, yellows and greens of cheap short 

shirts and summer dresses. The crowd boiled, sweated, heaved; women with 

shopping bags, men with high polished shoes. Even down South they’d always 

shined their shoes. “Shined shoes, shoed shines,” it rang in my head. (460) 

Do ponto de vista de quem ocupa o lugar mais inferior na escala social, a 

agudeza da visão transporta-se para o nível do chão, de quem sempre viu o mundo 

nesse plano, subjugado a humilhado, sendo obrigado a baixar os olhos para o signo da 

superioridade racial “shined shoes”, reflectindo o sentido irónico das posições 
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ocupadas pelos brancos e pelos negros na sociedade americana, desmistificando-as 

porém: 

Most Negroes ignore the mystique of race differences, even as they comply 

with Southern law and custom. For they know through their own experience 

the superficiality of the evidence upon which the myth of white superiority 

rests. They also know that they haven’t lived all these years as servants to a 

race of gods. The folk verse – “These white folk think/That they so fine,/But 

their dirty linen stinks/Just like mine!” – white irreverent and a bit bawdy, is a 

sharp-nosed, clear-eyed observation of reality. (ELLISON 1986: 99) 

Esta desmistificação revolve, simultaneamente, a mística do poder racial 

escondido através das viseiras dos polícias nas ruas de Harlem. É o poder da 

intolerância, da privação do conhecimento mútuo que, por sua vez, impede o auto-

conhecimento. A linha que separa é a mesma que une, mas a unidade consensual 

perde-se, por ser recusada ao Negro a sua integração na mesma face da realidade 

cultural americana. Sem este enquadramento, a anarquia explode nas ruas de Harlem, 

e é nessa linha divisória que a Brotherhood se movimenta e agita. Neste mundo 

fragmentado e perdido de si mesmo, Invisible Man transmite os sinais de uma 

irreparável má-formação endémica, como causa da violência: “A matter of the 

construction of their inner eyes, those eyes with which they look through their 

physical eyes upon reality” (3). 

Porém o eu subjectivo da personagem é uma muralha que se ergue entre “I” e 

“They”, assim como entre o mundo subjectivo e o mundo objectivo. Para transcender 

esta divisão, Invisible Man terá de sobreviver à morte de um eu dissociado da 

responsabilidade moral e social. Já não é só uma transcendência do eu em relação ao 

destino, mas uma transcendência sobre o Nada que essa morte deixa, ressuscitando de 

todas as mortes anónimas dos afro-americanos, enterrando as culpas e os pecados dos 

brancos. A sua morte, repetidamente ensaiada, é um acto de redenção e de afirmação 

da humanidade do Negro; ou em última instância, de uma maturidade que abraça a 

embalagem desrealizante, isto é, o passado, dispensando-lhe o vazio estéril. 
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Divorciada das emoções e dos sentidos, a realidade, embaciada pelo ar 

viciado de uma matéria que expira apenas preconceitos e convenções, afina o recorte 

de uma silhueta, de um negativo que já se tornou a lógica da visão. O episódio da 

falsa violação de Sybil é , porém, uma contra-lógica. Desde logo, a imitação surte 

efeitos cómicos, como uma forma subterrânea de contra-poder que exige, perante 

situações absurdas, a lógica do improviso: 

(…) I was expected either to sing “Old Man River” and just keep rolling along, 

or to do fancy tricks with my muscles. I was confounded and amused and it 

became quite a contest, with me trying to keep the two of us in touch with 

reality and with her casting me in fantasies in which I was Brother Taboo-with-

whom-all-things-are possible. (516-7) 

Tentando imitar Rinehart ou, pelo menos, imaginar o que ele faria em seu 

lugar, Invisible Man agarra o seu destino a caminho do último rito de passagem. A 

última cena de sedução identifica-o com o seu objecto, a identidade aprisionada na 

pasta a que ele se agarra como um náufrago. O retorno da mesma sensação temporal, 

no Prólogo, quando ouve Louis Armstrong, resulta de uma afinação sensorial, que se 

repete debaixo do efeito do álcool: 

I sat gripping my brief case, my eyes closed, feeling the bus sailing swift 

beneath me. Soon it would turn up Seventh Avenue. Sybil, forgive me, I 

thought. The bus rolled. 

But when I opened my eyes we were turning into Riverside Drive. This too I 

accepted calmly, the whole night was out of joint. I’d had too many drinks. 

Time ran fluid, invisible, sad. (532) 

Este destino sem rendição identifica-o com a invisibilidade de se ser africano 

e com o sonho de uma nação reencontrada na alma do Negro: “For it is in our fate as 

Americans to achieve that sense of self-consciousness through our efforts” (ELLISON 

1986: 49). 

Em Invisible Man, a fé na arte sobrepõe-se, em à fé religiosa, por ser possível 

apenas na arte a superação dos seus próprios conceitos, como os conceitos de belo ou 
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feio, sendo flexível às necessidades do ser humano e às exigências de evolução da 

própria sociedade. Constata-se que a evolução conceptual na arte se deve à sua 

autonomia e dinâmica interna, o que vem confirmar a destino do herói. Poder paralelo, 

pela sua não-função, ao poder instituído, político, económico ou religioso, o jazz 

exprime uma função lúdica, trilhando um sentido histórico de que só o tempo 

metafísico pode ser seu referente. Estilo musical de uma nação em permanente 

processo de transformação, é nos silêncios nostálgicos das alternâncias rítmicas que a 

América se pode descobrir, sobrevivente à fluidez sombria de uma pureza que ignora 

a inércia da morte: 

Without the presence of Negro American style, our jokes, our tall tales, even 

our sports would be lacking in the sudden turns, the shocks, the swift changes 

of pace (all jazz-shaped) that served to remind us that the world is ever 

unexplored, and that while a complete mastery of life is mere illusion, the real 

secret of the game is to make life swing. (ELLISON 1986: 109-10) 

O facto de Rinehart dominar todas as técnicas de sedução na multiplicidade 

de papéis, dando-se ao mundo na sua invisível presença, ou a ele se sonegando nas 

aparições nunca visíveis, revela o lado da reinvenção sem consumação. Como na 

simulada violação de Sybil foi atingido o auge de todas as representações 

estereotipadas dos negros, a reinvenção no decorrer da viagem é, em Invisible Man, 

resultado de uma realidade revitalizada entre a pressão de duas dimensões; a histórica 

que lhe perspectiva o sentido infinito e a filosófica que enfeuda a experiência 

individual à estrutura universalizante da ontologia – à forma idealizante do holismo. 

A dualidade espírito/matéria é, no plano temporal, a causa mais imediata da 

ilusão no cruzamento das fronteiras. Admitindo porém que os sentimentos abstractos 

não são apenas apreendidos pelo espírito mas podem ser sentidos em todos os 

recessos da carne, a plenitude da paixão atinge o cume mais elevado do altíssimo ou 

baixíssimo estado de espírito, “for all of it is part of me”. A apresentação de quadros 

sucessivos de reinícios e finais a separar o antes do depois, o não-ser do vir-a-ser, 

estrutura a obra com traços artificiais de tempo a levar Invisible Man às arrecuas para 

o início da história. Avançando às arrecuas parece ser essa a representação possível da 
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realidade no espaço newtoniano: “How the world moves not like an arrow but a 

boomerang” (6). 

Tempo, luz, som e palavra constituem-se, pelas semelhanças da sua origem, 

como unidade estrutural a sobrevoar a criação: “( … ) e o Espírito de Deus movia-se 

sobre a superfície das águas”.(Gn 1, 2). A ilusão criada no início do prólogo induz-nos 

a crer ter ele saído do mundo deformado, e ter dado entrada no mundo subjectivo. 

Atendendo à hierarquização da casa por Bachelard e à proliferação de ocorrências 

oníricas no romance, a cave é um espaço de simultaneidades em que a caverna de 

Platão pode ser comparada ao espaço irracional dos sentidos. Adensam-se as 

ambiguidades dos seus significados. A existência de dois espaços oponentes, um de 

natureza físico e outro de natureza metafísico, remete o viajante invisível para mundos 

simultaneamente idealizados e sensoriais. O próprio colabora na criação desta ilusão: 

“The truth is the light and light is the truth” (7). Não sendo possível verificar qual o 

lado direito da verdade, os seus movimentos ficam libertos na latência de todos os 

tempos que confluem para o território das infinitas possibilidades. Prestes a ser, 

depois de se ter apagado, ele continuará eternamente presente em cada um dos 

leitores: “Our fate is to become one, and yet many ( ... )”(577). 

Fragmentado em nós, o seu eu (partícula de fracção), atravessando o tempo 

até ao futuro, qualquer que ele seja, aonde quer que ele esteja, continua inteiro mesmo 

quando a dor é abismal. 

O tempo uterino e o tempo subjectivo sobrevoados por Invisible Man, qual 

sombra recortada no tempo, desabrocham dentro dos seus confins instantes de 

revelação da palavra perdidos nos interstícios do tempo original, uma palavra que se 

move e estabelece comunicação com a invisibilidade de todo o viajante à terra 

prometida. A obra nasce neste remoinho, em que a vertigem da palavra é assombroso 

espanto. 

Quando atrás mencionei as palpitações que do prólogo são reenviadas para o 

epílogo, ou vice-versa, convém definir e concretizá-las pois ao longo dos vinte e cinco 

capítulos elas fazem-se sentir como reflexos de espaços ilusórios, ritmos cíclicos 

construídos pela imaginação do protagonista ou reconstruídos a partir da sua memória. 

O único espaço real é a sua mente, lugar ideal para a germinação de soluções 
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estratégicas em presença das situações inesperadas e acontecimentos exteriores à sua 

vontade. Perdido na ilusão do mundo, pretendendo nele estar, rejeitando-o depois e 

por último, aceitando-lhe os erros por ter descoberto o sentido da responsabilidade, os 

pontos de vista enquadram espaços de criação e de acção em tempos relativos e 

tempos absolutos, em que as conclusões generalizadas no sim ou no não se 

desmultiplicam em afirmações e negações simultâneas. O paradoxo é semelhante às 

antinomias do tempo em Kant, antinomias rejeitadas pelo protagonista nos 

estereótipos nelas geradas. Se nos concentrarmos no início do prólogo e no início do 

epílogo, são essas antinomias que transformam o inverso no anverso. A ironia, 

penetrando no lado trágico da realidade reflecte as retracções instintivas da sua 

apreensão em estados-limite de sofrimento, cujas implicações de percepção do tempo 

se ajustam à sua concepção em Bergson, e à relação entre a sucessão dos 

acontecimentos e a duração temporal no espaço representado, ou seja, de um tempo de 

natureza relativa na apreensão do mundo objectivo: “( … ) not because we would 

always be weak nor because we were afraid or opportunistic, but because we were 

older than they, in the sense of what it took to live in the world with others ( ... )” 

(574). 

Esta capacidade de apreensão em toda a extensão temporal não se limita à 

forma mas também ao conteúdo, e neste sentido as percepções amplificadas na 

consciência permitem desfazer o equívoco. Há uma qualidade dupla na essência do 

tempo em Invisible Man e que associa distensão à imagem da mobilidade, resultando 

na inexistência de sucessão temporal: ”Sometimes you are ahead and sometimes 

behind”.(8). 

Expondo as consequências da subjectividade individualista e as falhas da 

sociedade, a tensão temporal irradia a partir do episódio do despejo do velho casal 

Provo em Harlem. A recordação da sacralidade do lar “God Bless Our Home” (271), 

evidencia os contrastes entre as duas culturas, “Yankee” e Sulista, assim como a 

natureza da condição de Invisible Man: “we’re dispossessed” (281), “I myself was 

being dispossessed of some painful yet precious thing which I could not bear to lose” 

(273). A privação da memória tinge-se de laivos de rebelião, lutando contra o vazio: 

“All we have is the Bible and this Law here rules that out. So where do we go? Where 
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do we go from here, without a pot ( … )” (280). Fugindo ao vácuo da existência, 

Invisible Man, depois de ter feito, espontaneamente, o seu primeiro discurso em 

público, que o levará para as fileiras da Brotherhood, sente mais uma vez o apelo das 

suas raízes familiares e culturais: “If only it were like at home where I knew someone 

in all the houses, knew them by sight and by name, by blood and by background, by 

shame and by pride, and by religion” (285-286). As provas futuras a que se submete 

deixam-no, na sequência repetitiva da fuga, cercado no seu último reduto, o buraco. A 

entoação deste lugar ocasional, perspectivando a polarização do corpo, justapõe-se ao 

fragmento do tempo entre o início e o fim da história. A compressão temporal está 

presente, quer durante as alucinações, quer durante os sonhos, pela sua semelhança a 

uma “jam session”. Dentro desta ordem improvisada, a ocasião é propícia  para a 

exploração das formas temporais concentradas na caverna. Elas surgem intimamente 

difundidas nas frequências musicais do jazz. 

Enquadrado simbolicamente por um espaço que poderia ser comparável a um 

vácuo não fossem as garantias do conforto moderno, Invisible Man encontra nas 

vantagens da sociedade de consumo os meios necessários para invocar a cultura 

sulista na voz de Louis Armstrong: “Now I have one radio-phonograph I plan to have 

five” (7). Entregando-se aos prazeres da música, a questão da espiritualidade começa 

aqui a ganhar forma. É no lugar da memória transformado em lugar de reflexão, 

descobrindo “a new analytical way of listening to music” (8), que Invisible Man 

descobre um mundo desconhecido, abrindo-lhe perspectivas novas de existência: “this 

familiar music had demanded action, the kind of which I was incapable, and yet had I 

lingered there beneath the surface I might have attempted to act” (12). Reside nesta 

possibilidade a simultaneidade de dois tempos, dado que Invisible Man se descreve 

em acção, embora a categoria do espaço lhe confira uma posição estática. Para todos 

os efeitos ele está emparedado, ou em hibernação. Associando a paragem do tempo ao 

som da música: “And yet, it was a strangely satisfying experience for an invisible man 

to hear the silence of sound.” (13), a circunstância da sua condição dupla, inerte-

activo, é desviada pela realidade do som. Há uma dependência recíproca entre 

ausência e presença que sugerem o lugar como espaço de compensação à precariedade 

da vida. Tendo em conta a existência de um pano de fundo para a verosimilhança da 
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acção, a ideia de lugar associa iluminação/visão à consciência/percepção: “I’ve 

illuminated the blackness of my invisibility – and vice-versa” (13). É que a ideia de 

lugar e a forma do lugar 25 transmitem sacralidade ao espaço. A emanação da 

atmosfera no desenvolvimento da acção e no crescimento interior do protagonista 

depende da natureza da sua habitabilidade. Ela reflecte a condição mais íntima e frágil 

do personagem, pois é na intimidade com o tempo e com o lugar que Invisible Man 

toma consciência das variações e “nuances” que a vida apresenta. A pureza do lugar 

depende do acto consciente e individual de quem a representa; acto que é 

responsabilidade moral de quem a apresenta. A vida na forma sagrada da existência é 

uma forma de purificação de quem a celebra. O caminho da libertação é traçado na 

forma do lugar que ele concebe, como pressentimento de um destino inicialmente 

procurado e finalmente encontrado. Acaba por ser na desconcertante violência do 

mundo das formas que a transição do acontecimento para o êxito se realiza. Por tal, há 

uma variação mínima, quase tão inaudível quanto incolor, entre o acto da existência e 

o acto da sobrevivência. Porque o “êxito”/(“exit”), o do próprio escritor, é igualmente 

saída, é na saída do buraco que Invisible Man se encontrará, em permanência de 

estado. 

Deste modo, não só à saída corresponde a entrada para um mundo intimista, 

como na entrada se dá saída de um mundo geometrizado pelo condicionamento 

formal. A nova identidade de Invisible Man desabrocha num mundo em expansão e 

mutável, que isola da eternidade os sons do movimento temporal. É a extensão de um 

momento particular a entrar na fluidez e que Ricoeur denomina “un passage du passé 

à l’avenir de l’‘ici’ à l’‘ailleure’” (RICOEUR 1975: 196). 

______________________________________________ 
25 – Compare-se a noção de espaço em Lutwack e em Eliade, e como ambos falam do 

espaço, profano ou sagrado, associando-o a uma circularidade que se integra na articulação temporal, 

entre o passado e o futuro, com a origem: “Looking forward to a new place and looking back at the 

place is a Universal American experience” (LUTWACK 1984: 144); “Synedoche and analogy are the 

means literature adopts to give form to places we cannot fully perceive” (LUTWACK 1984: 38-39). 

“De facto, a noção de espaço sagrado implica a ideia da repetição da hierofania primordial que 

consagrou este espaço transfigurando-o, singularizando-o, em resumo: isolando-o do espaço profano 

envolvente ( … )” (ELIADE 1992: 456). 
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A relutância de um empirismo radical manifesta a subjectividade do escritor 

implícito, guiando-o, sob pretexto de um sistema de valores e relações que o identifica 

com a identidade da América, para uma outra visão da identidade nacional que 

valoriza as formas de uma intelectualidade lírica. A expressão musical dos negros 

americanos, particularmente os blues, representa para Ralph Ellison um género 

biográfico “of personal catastrophe expressed lyrically” (LEWIS 1964: 48). Tendo 

presente a imagem da imersão de Invisible Man no processo de autoconfiança 

proporcionado pelas sucessivas experiências de que se vai substancializando a sua 

vida, os blues propiciam, pela natureza do seu estilo, o hibridismo de uma linguagem 

lírica “near-tragic, near-comic lyricism” (LEWIS 1964: 48). No improviso 

musical há a constatação de um lirismo exumado da configuração mítica da América, 

como manifestação individual e artística do negro “singing the self in musical phrases 

that combined in an utterance en masse” (REILLY 1987: 49-50). 

Esta será igualmente uma forma de reclamar direitos consignados pelo ideal 

democrático através dos sentimentos mais humanamente expressos pela voz dos afro-

americanos, cuja linguagem musical os aproxima da identidade nacional. 

Considerando tal eloquência no âmbito das formas vernaculares da sua cultura, 

“rhetoric is the art of making claims ( … ) rhetoric broadly structures experience in so 

far as this is mediated by language and expressed through language. To study rhetoric 

is then to study fundamental patterns in a culture, as made evident and pursued 

through its varied discourses” (BERCOVITCH 2004: 147). 

Ao leitor compete avaliar a extensão dessa identidade, extensão que contraria 

a duração concreta, pois é o receio dessa interrogação que Ellison deixa em suspensão. 

Toda a acção em Invisible Man tende a fixar as formas simbólicas num mundo liberto 

dos condicionamentos físicos: “The world in art presents a more complete entity than 

the empirical world; thus it becomes an engaging totality without mystification, yet at 

the same time a totality possessing the power to enhance life through appreciation of 

the significance of reality to consciousness” (REILLY 1987: 60). 

A dimensão humana presente nesta identidade está subjacente à cultura dos 

negros afro-americanos, naquilo que, carecendo de religião, se supera no jazz. A 

América surge como imagem/paisagem de uma luminosidade temperada pelas 
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tonalidades mais escuras da existência, reunindo em torno de si a fluidez de um tempo 

entrecortado pelo “silêncio do som”, ausência que a duração bergsoniana transforma 

em transição e permanente evolução. Também na ausência de um lugar, que a 

escravatura e a segregação racial atribuíram ao negro, o espaço surge de um aparente 

nada que Invisible Man transforma em forma temporal. É uma forma de neutralização 

do conflito interior/exterior. A energia gerada dentro dessa privação é comparada à 

concentração da mesma, reflectindo a alucinação de Invisible Man no Prólogo, através 

das reverberações apocalípticas associadas ao sacrifício dos negros na sociedade 

americana. Existe, à semelhança do jazz, uma dialéctica entre o espaço criado pelo 

efeito entrópico e a luz, como metáfora para a ideia de imanência. 

O objecto real, de que a voz foi o seu veículo de aglutinação, é a obra. 

Produto, também ela, da dialéctica do dinamismo, protagonizado por Invisible Man, e 

do acto de reflexão que o recolhe ao nicho do tempo. Descendo ao inferno para a 

remissão das culpas, não tão alheias quanto se poderia outorgar ao próprio, admitida a 

responsabilidade dos seus actos, a “mea-culpa” de Invisible Man alcança, pelo gesto 

da admissão, a consciência de si e o processo existencial que tão bem o jazz exprime. 

O processo de auto-conhecimento unifica a experiência individual e a fluidez 

temporal. Uma mancha inicialmente diluída no caudal do tempo vai ganhando forma à 

medida que Invisible Man desenha a transparência interior. Trata-se do encorpamento 

da voz, paradoxalmente liberta da matéria, e que se caracteriza pela sua natureza 

lírica, por uma progressiva desnudagem do espírito. A luz representa essa 

possibilidade única de sincronia . Neste sentido há uma interioridade que se desnuda e 

se veste da substancialidade luminosa da matéria. Há um encontro de dois tempos de 

revelação que, subterraneamente, se tingem de um lirismo legítimo que só no jazz e na 

cultura vernacular a América poderia encontrar. Porque a voz de Invisible Man 

modela a identidade de um corpo, autonomeando-se “I am”. 

Ora, se há uma identificação entre o lugar, que é o corpo, e a luz, que é a 

verdade e que guiou os princípios do ideal democrático, há um pressuposto 

conflituoso na origem e fundação da América. Por ser essa a magia de uma realidade 

plena de contradições é que Invisible Man salda as suas dívidas para com a sociedade, 

aceitando a liberdade à custa da castração física e moral. Mas é nessa condição que os 
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negros sempre existiram, e é sob essa condição que ele acaba por se aceitar. O 

sacrifício de Tod Clifton prepara Invisible Man para um acto mais consequente, 

sendo a sua resposta a da maturidade, finalmente atingida: “Call-and-response turns 

I and you into we as Invisible Man names his audience the ‘Patriotic And Citizens 

Of Tomorrow’s world’” (CALLAHAN 1988: 71).  

A fluidez entre “I” e “we” só tem possibilidades reais neste contexto de 

identificação que preserva a subjectividade individual. Aliás, a esperança de liberdade 

identifica-se com uma América que espera sempre a segunda vinda de Cristo e nas 

formas de expressão musical dos negros, na libertação do lamento e no consequente 

efeito que tais formas influem na audiência. São os sons de formas sinuosas 

atravessadas pelo tempo ontológico e se insinuam, sem resistência, na carne e na alma 

de quem os ouve. Há nesta ausência de resistência um espaço em branco que se revela 

espaço de um esquecimento momentâneo, de uma suspensão do ser – de uma leveza 

que potencializa a ascensão. 

No romance manifesta-se uma recusa implícita do escritor em aceitar a 

dogmatização do sagrado. Invisible Man não rejeita as instituições, mas ao desenrolar 

o tempo absoluto no espaço inventado/habitado, como uma forma de ruptura com a 

institucionalização do sagrado, cria, jogando com os opostos convertidos em sinais 

exteriores contraditórios da sociedade, espaço para o tempo relativo. Enquanto que no 

tempo absoluto de Kant há um sentido negativo ligado ao conceito de sublime, ao 

tempo relativo de Bergson é associado o sentimento positivo da imanência e da forma 

inacabada. De facto é através deste efeito de “boomeranging” que Ralph Ellison, 

através de Invisible Man, deixa claro que se identifica com o conceito da família das 

formas, segundo Malraux, sendo impossível torná-las alvo de captura do tempo 

cronológico: “Nor do I know whether accepting the lesson has placed me in the rear or 

in the avant-garde. That, perhaps, is a lesson for history, and I’ll leave such decisions 

to Jack and his ilk while I try belatedly to study the lesson of my own life” (572). 

Para Ralph Ellison a transcendência, sendo o valor ecuménico da arte, é 

constituída por esta dupla qualidade com que se reveste a existência. Do lado da vida 

ou do lado da arte, as fronteiras apresentam-se limites flexíveis, que colocam na 

interacção entre o autor e o leitor, a subjectividade deste perante a objectividade da 
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obra. Esta fluidez revela o valor sagrado da obra que purifica quem a escreve e quem a 

lê, outorgando a igualdade entre o autor e o leitor.26 A dimensão estética com que a 

vida é recompensada exige, como valor sagrado, a ética do escritor. Também se 

reflecte em Invisible Man esse compromisso que só ao escritor compete estipular em 

termos morais. A sacralidade descobre-se na importância do ritual dentro de uma 

comunidade. A performance no jazz celebra o herói, tal como se pode concluir do 

episódio de Trueblood ou do episódio da morte e funeral de Tod Clifton. A subida nos 

degraus da mitologia tem como finalidade trazer ordem ao caos, desde a origem da 

vida, isto é, do mundo natural, no entanto, o que ela traz é sofrimento. Mas é debaixo 

desta “tensão que se interrompe” (BERGSON 2001: 215), acabando por cruzar a 

extensão temporal bergsoniana com a distensão temporal bíblica, que o caminho da 

memória e do esquecimento lhe proporciona o ensejo da existência. Que nesse 

estilhaço de tempo histórico se instale a dialéctica é, certamente, com ela que Ralph 

Ellison consegue erradicar do romance a incoerência dos seus opostos e induzir 

mobilidade ao seu protagonista. 

Recorde-se a relação entre o efeito de “boomeranging” e a função 

espelhística de “and”, tornando acessível a compreensão da subjectividade de 

Invisible Man. É então que, partindo “da imobilidade quando quer representar o 

movimento, [a inteligência] reconstruí-o com mobilidades que justapõe” (BERGSON 

2001: 144). 

Para que se possa derrubar o muro aparentemente intransponível entre o 

espaço interior subjectivo, no qual o inconsciente se atravessa sob o signo da 

imprevisível realidade nocturna, e o espaço exterior que se fecha, apertando a 

existência, é necessário, senão essencial, o confronto directo e doloroso com o 

passado. Invisible Man rompe, finalmente, com os laços de um passado privado de 

futuro, tendo sido com ele conivente ao ponto de ter participado nos jogos inférteis de 

um sistema esquemático personificado pela Brotherhood, por Bledsoe, por Mr. 

Norton, e pelo episódio de Battle Royal. 
______________________________________________ 

26 “Thus, writer and reader form a community of two equals ofering by their relationship a 

prevision of a fuller democracy.” (REILLY 1987: 56) 
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Ao rejeitar o universo turvo da seriedade mecânica, Invisible Man desarma-

se dos acessórios para se concentrar na essência da vida, nela encontrando finalmente 

um lugar de transcendência que o remete para o espaço da criação. As notas de ironia 

neutralizam outras mais sombrias, as mesmas que lhe ensombraram os cantos da 

existência, aparecendo associadas a uma vontade de superação de todos os obstáculos. 

Porque neste novo mundo descoberto, ele pode fazer preceder o sonho e o tempo 

sobre a história dos acontecimentos, exumando-os do seu próprio corpo, no lugar mais 

subterrâneo da sua existência. É uma concepção do mundo que Ralph Ellison 

aproxima do humanismo sartriano, da psicologia da forma malruciana, e 

surpreendentemente do conceito de distensão temporal na narrativa dos textos 

bíblicos. 

Uma das contradições, em Invisible Man, fundamenta-se na existência de 

contrastes, entre uma ordem temporal secularizada e um tempo simulado, que resulta 

da diluição da realidade na dimensão virtual, por via das imagens que ritmam alguns 

dos espaços percorridos pela personagem, como se esta fosse a ideia do próprio 

tempo: “(Time was as I was, but neither that time nor that ‘I’ are anymore.)” (37). 

A fragilidade da materialização de um tempo fictício, que coincide com a 

existência da personagem e com o carácter da obra, conduz-nos à questão da 

possibilidade real do conceptualismo quando, materializada a ideia, o real adere à 

forma. Esta só ganha substância quando a forma originária se integra completamente 

no tempo da própria obra. Citando Spengler, Mendilow diz: “Our culture sees ‘the 

world – as – history in contradistinction to the world – of – nature’, and has thereby 

acquired ‘the sense of the logic of time, additional to the logic of space’” 

(MENDILOW 1972: 3). Como o próprio autor acrescenta, o historicismo dos séculos 

XVII e XVIII foi responsável pela incorporação do passado histórico no presente. Se 

considerarmos a instabilidade dessa dimensão temporal, que atravessa e textura os 

espaços do romance, chegamos à conclusão que forma e tempo configuram uma 

unidade orgânica, constituída por ambiguidades enriquecedoras e profundas, cuja 

linguagem adquire as mesmas qualidades dessas múltiplas dimensões temporais. 

Linguagem e tempo trespassam-se no abismo do isolamento, a que a personagem se 

condenou. A morte só não se torna evidente porque é dado ao leitor a ilusão de um 
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espaço formal e lógico, onde a audição se transforma no limiar do mundo real, no 

mundo dos vivos e na irrealidade de uma presença, que pelo senso comum deveria ser 

ausência. Mas não podemos esquecer que neste sentido também a realidade não 

poderia ser considerada o real, em derivação daquilo que resulta do significado do 

acto da criação e do acto da invenção. Por consequência, a realidade é um estado de 

coisas mortas, um conjunto de resultados que remetem, simultaneamente, para o 

passado e para o futuro: 

[S]omente quando o mundo do mítico começa a fluir, quando se mostra como 

um mundo não do mero ser, mas sim do acontecer, somente então é possível 

diferenciar nele configurações singulares determinadas, de cunho autónomo e 

individual o carácter diferenciado do vir-a-ser, da acção e da paixão produz 

aqui, pela primeira vez, a fundamentação para a delimitação e para a 

determinação. (CASSIRER 2004: 187) 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Cassirer, voltamos ao cerne das 

contradições existentes no romance de Ellison e, ao contraste, entre o abismo e a 

superfície. Ao considerar a acumulação de sentidos ambíguos, como uma projecção 

dos substractos de um tempo arqueológico e, a superfície entendida como um plano 

bidimensional, aflorado pelo tempo cronológico, teremos como resultado uma 

construção de planos adjacentes, que em si mesmos perspectivam o amalgamento, a 

aniquilação de um ser espacialmente isolado em si mesmo, “in a changing universe”, 

onde, como diz Mendilow, “we have no time to waste or to lose” (MENDILOW 1972: 

10). 

Enquanto que a memória, para os afro-americanos, é uma realidade em si 

mesma mais real e mais presente do que o próprio presente que daquela se constrói, a 

realidade, sedimentada e configurada pelo tempo, é um confronto entre duas culturas. 

O sofrimento camuflado por um sentido de humor que espaventa fantasmas, os 

mesmos fantasmas da repressão e da escravatura, enviesa a deplorável condição dos 

limites de um mutismo camuflado, sendo natural que o lugar dos sonhos coincida e se 

justaponha ao lugar dos pesadelos. Perante uma ideologia esvaziada do sentido 

verdadeiro de Deus, perante conteúdos secularizados pela premência do lucro, o 
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afro-americano aprendeu a sobreviver a uma ideologia traumatizante que rejeita o 

idílio místico do amor. A acumulação de saberes e experiências, que no final de 

contas se transforma num pensamento dialéctico, mediante as contradições inerentes à 

ideologia dominante, encontra, na desmistificação do mito, uma via alternativa que 

desmonta as peças de um sistema asfixiante e que, em Invisible Man, se relaciona com 

os mitos da mulher branca, do negro, do sexo, isto é da espessura da carne. A ausência 

de amor no romance corrobora a importância da experiência e visa criar uma 

linguagem que encerra o improviso, quando na realidade e, estruturalmente, os 

acontecimentos em cada um dos vinte e cinco capítulos, se encadeiam numa linha de 

pensamento conceptualista. Também é esboçada nessa linha de pensamento a 

incapacidade do herói para amar, para uma entrega gratuita. O herói só está preparado 

para sofrer na condição de obter o seu quinhão, condenando-se, inevitavelmente, à 

solidão: 

Besides, I might as well admit right now, I thought, that there are many things 

about people like Mary that I dislike. For one thing, they seldom know where 

their personalities end and yours begins; they usually think in terms of “we” 

while I have always tended to think in terms of “me” – and that has caused 

some friction, even with my own family. (316) 

Por analogia, em Golden Day, a prostituta refere-se anatomicamente a Mr. 

Norton, de uma forma que revela a distância e o desconhecimento entre branco e 

negro, baseados ambos em pré-conceitos: “Girl, don’t you know that all these rich ole 

white men got monkey glands and billy goat balls? These old bastards don’t never get 

enough. They want to have the whole world” (88) 

O prostíbulo, onde Mr. Norton é levado pelo Homem Invisível, representa pois o 

lugar de ser, em espessura, esse ser desconhecido que Burnside diz, ao apalpar-lhe o pulso: 

“ ‘It’s solid! This man has a solid pulse! Instead of beating, it vibrates. That’s very unsual. 

Very’ ”(78) 

Se por um lado atendermos a que o batimento das pulsações indiciam um 

ritmo interior ligado à vida, por outro lado as vibrações têm uma conotação não 

ritmada mais superficial e mais oscilatória. A palpação do mundo apresenta-se 
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metaforicamente no sentido que oscila entre a medição dos momentos, isto é das 

sequências entre acontecimentos e ligados aos órgãos vitais, enquanto que as 

vibrações correspondem aos sentidos, a movimentos oscilatórios, a ecos de uma vida 

sensorial interior intensa. A medida das coisas pelos seus limites pressupõe que ver 

não é o mesmo que saber, mas é o aperceber-se de que é necessário atravessar a 

espessura do tempo para encontrar um sentido que dê ao nascimento e à morte um 

princípio de infinitude, onde se detém a própria vida. Deste modo o acontecer é 

resultado da paixão, enquanto que uma série sistematizada por ideias pré-concebidas 

desvia o ser humano do mundo da acção. Não é por acaso que Mr. Norton, “the 

lyncher of souls” (93), se refugia na ideia de destino ligada aos negros americanos. 

Mr. Norton é o símbolo do parasita que se alimenta de um passado construído sobre 

os alicerces de uma classe engordada pelo sofrimento, marca de comprovação da 

existência real de um mundo, onde vêm sempre à tona as vibrações de uma vitalidade 

que o destino dos negros confirma. As vibrações do pulso de Mr. Norton confirma que 

brancos e negros, embora separados, estão unidos, não pelo destino, mas por uma 

contingência irrefutável, a sua humanidade. Enquanto que para o vet-cirurgião a 

verdade se deslinda, quando é denunciado o caos de um sistema obsceno, “I’m sick of 

both of you pitiful obscenities!” (95), para Mr. Norton o pensamento idealizante 

tornou-se um expediente recorrente e que o leva a considerar as palavras do vet como 

as de um louco. Para Mr. Norton o tempo cronológico significa a contenção que dá 

forma a um mundo caótico, uma forma traçada na rigidez de um plano. Em 

contraponto, as palavras de um suposto louco transformam-se em revelações que, para 

a personagem, irão no futuro cadenciar o verso e o reverso das suas experiência: “The 

clocks are all set back and the forces of destruction are rampant down bellow ( … ) To 

some, you are the great white father, to others the lyncher of souls, but for all, you are 

confusion come even into the Golden Day” (93). 

O prostíbulo cumpre-se como o espaço sintomático da realidade americana 

que, convém sublinhar, é também denunciador de realidades ctónicas, onde a mulher 

ainda é mais vitimizada pela visão parcial do narrador. Apresentadas como partes de 

um ser, cada uma delas, em separado, configura um universo masculino. As funções 

atribuídas isoladamente, assemelham a visão redutora do ser feminino à mulher que 
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nutre, à mulher que excita, à mulher que se emancipa, à mulher que é amante, mas 

nunca em nenhuma delas se pode sentir uma totalidade existencial e uma unidade 

essencial. Todas estas mulheres representam a esterilidade espiritual de um imberbe 

insensível e incapaz de amar. O jovem Homem Invisível opta desde o início pela 

ambição do poder. A sua visão obliterada pelo mundo objectual é fragmentária. O 

Outro, em Invisible Man, não é só o branco, o sonâmbulo, mas é igualmente a mulher 

branca, esse ser que a personagem receia e evita, associando-a a um passado 

repressivo. No entanto, seja ela branca ou negra, a mulher parece ser em certos 

momentos uma excrescência decorativa no universo masculino, destituída de uma 

inteireza que a transforma em recortes de coincidências feminizantes, de justaposições 

de perfis que se desdobram na imagem estereotipada da mulher. Estamos perante 

símbolos que povoam a mente masculina e que estão ligados ao poder: 

Thus ‘feminine’ represents nurture and ‘female’ nature is this usage. ‘Feminity 

is a cultural construct; once it’s born a woman, one becomes one (…)’ Seeing 

in this perspective, patriarchal oppression consists of imposing certain social 

standards of feminity on all biological woman, in order to precisely to make us 

believe that the chosen standards for ‘feminity’ are natural. (MOI 1985: 65). 

Por esta razão Mary Rambo não é olhada como uma mulher sexuada. Ela 

aparece como o símbolo da mãe, da virgem, da enfermeira que sara as feridas, que 

cuida do convalescente e pode ser considerada como o meio-termo entre a Virgem 

Maria e Florence Nightingale. Mary não podia ser senão a mãe, em que a 

transparência da sua pureza contrasta com a espessura da carne, de conotação sexual, 

em Golden Day. O prostíbulo é um lugar ambiguamente terapêutico e caótico, em que 

é necessário atravessar essa espessura, essa opacidade do ser para encontrar o sentido 

revelado pelas palavras do “vet”. Assim Golden Day é o lugar labiríntico da 

revelação. É o lugar que estabelece a ligação entre a alienação e a realidade, entre o 

burlesco e a sisudez, entre o grotesco e a normalidade. É um lugar de catarse 

circunscrito e proscrito, cuja actividade marginal e ilícita é, comparada com a 

descrição idílica do colégio, a prova que desmistifica a seriedade e pundonor de Dr. 
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Bledsoe e do lugar que ele dirige. O colégio é um lugar de aparências artificial e 

manipulado, onde está vedada a visão de uma América distópica. 

A indisciplina no Golden Day, quando Invisible Man entra com Mr. Norton, 

tem no sentido punitivo e caótico, a conotação teleológica de uma linearidade que se 

fecha no círculo da errância pelo mundo: “‘ It will occur at 5:30,’ he said, looking 

straight trough me ( … ) ‘the great all-embracing, absolute Armistice, the end of the 

world!’” (74). Esse mesmo tempo escatológico, que um dos “vets” anuncia, dá-nos a 

perspectiva de uma profundidade temporal, de um futuro em torção sobre si próprio, 

tendo em consideração que o prostíbulo é por essência um espaço dessacralizado: “‘It 

was a church, then a bank, then it was a restaurant and a fancy gambling house, and 

now we got it,’ Halley explained.” (80). O resultado da fatalidade angustiante de se ser 

em tais mundos desajustados é produto de uma mente alucinada, mas não é senão a 

manifestação da verdade subjacente no tempo secularizado, cuja consequência é o 

pesadelo de um ciclo que termina inexoravelmente. O sentido histórico adquire, 

nestes espaços circunscritos do romance, a mesma espessura da carne, ou seja, 

eles destinam--se à desintegração da relação entre o outro singular e o outro 

colectivo. Segundo Mendilow, a fragmentação do mundo contemporâneo trouxe, 

como consequência, a ruptura de uma linguagem, em que os pronomes pessoais eu e 

tu caíram em desuso, porque a secularização do tempo não permite que o sagrado se 

manifeste. Deus não tem qualquer relevância no âmago da palavra, em Invisible Man, 

aliás Ele está, igualmente, escondido e perdido num mundo objectual. De forma 

alguma, nem mesmo na capela do colégio, se poderá ouvir o silêncio de Deus. Por 

esta razão o romance expõe um amor centrífugo, abstracto, um amor que não pode 

tocar o absoluto, já que é evidente a ausência de Deus na vida da personagem. Não 

sendo focalizado em pessoa alguma, não sendo dirigido a um tu que em primeira 

instância é Deus, esta ausência do tu transforma-se em “them”, quer se aplique aos 

negros ou aos brancos. O amor centrífugo tem um sentido descendente de penetração 

na tridimensionalidade opaca do abismo, sendo uma vertente, por, onde escoam a 

solidão da condição humana e, onde se perde o sentido de um amor místico, a favor 

do pragmatismo: 
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Ellison’s connection between love and democracy was no lightly tossed off 

remark. His characterization of what we americans seek urges readers once 

more through the pages of his novel all the way back to the guiding spirit of 

the american revolution and the experiment in government, society, and culture 

for which it stands. (CALLAHAN 2004: 220) 

Por outro lado não podemos descurar a ideia de que o amor não pode ser 

desligado do sagrado, o mesmo amor que santifica a morada dos homens na terra. E 

como diz Cassirer: “a partir da veneração do umbral do templo, que diferencia o 

espaço da casa do deus ante o mundo profano de fora, o conceito de propriedade 

parece ter-se desenvolvido como um conceito religioso-jurídico fundamental, de 

modo uníssono em círculos de cultura e de vida completamente diferentes.” 

(CASSIRER 2004: 184). 

A partir desta representação simbólica do espaço, a ambiguidade da 

linguagem, no sentido em que, simultaneamente, esconde e revela sombras 

projectadas no passado e a distanciação do real, podem ser recuperadas no seio de 

uma espacialidade deformada pelas torções do próprio tempo, dado que a realidade é a 

mais estática e passiva das dimensões existenciais. O sonho, a ilusão e, até uma 

pretensa alienação, podem ser vistas, em Invisible Man, como zonas de projecção, 

onde o desejo estimula a criação, o movimento, o recomeço, a mudança e o retorno. 

Observa-se então uma coincidência entre o espaço ctónico e as ambiguidades 

fecundas dos trocadilhos que semeiam o romance. Sem desejo não há sonho, sem 

sonho não há uma percepção inteligível da realidade e, sem esta percepção, não 

haveria possibilidade de representação sensível do mundo dos negros americanos. 

Menos ainda de uma percepção individual e original, de concepção de um espaço e de 

um tempo interiores, resultado do ponto de vista da personagem, mas também da 

experiência colectiva na realidade americana. No circo e no prostíbulo encontramos o 

fio de Ariadne que conduz o leitor a uma realidade subjacente ao seu próprio 

inconsciente. É pela contradição, é pela argumentação que Ellison conduz o(s) 

leitor(es) à constatação de uma universalidade presente na cultura do negro: “La 

retorica e la dialettica, nei rispettivi ruoli che destinano l’una alle masse e l’altra alle 
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élites di specialisti, godono di uno pieno favore, riuscendo per il momento a reggere la 

concorrenza della loro tradizionale rivale, la ragione analitica.” (ONG 1970: IX) 

Negada essa universalidade, a representação individual é truncada pelo 

desejo do branco que Mr. Norton personifica. Não é por acaso que o prostíbulo, a casa 

dos desejos, da terapia e da repressão, da revelação da verdade, seja o local de 

encontro entre Mr. Norton e o vet-cirurgião, que o Homem Invisível reencontrará na 

partida para Nova Iorque, estabelecendo uma ligação entre o circo, onde o avô do 

personagem faz a revelação do conteúdo do envelope, e o prostíbulo, onde os 

veteranos de guerra recebem semanalmente uma terapia grotesca, entre a repressão 

das camisas de força de Supercargo e os prazeres mais primários: “I put into words 

things which most men feel, if only slightly. Sure, I’m a compulsive talker of a kind, 

but I’m really more clown than fool ( … )” (IM 154). Esta declaração de lucidez, que 

Mr. Norton rejeita, é uma metáfora para a voz dos negros na sociedade americana, tal 

como os envelopes que contêm a revelação do sonho de Invisible Man: “That night I 

dreamed I was at a circus with him and that he refused to laugh at the clowns no 

matter what they did ( … ) (it was a dream I was to remember and dream again for 

many years after.)” (33). Do mesmo modo que o avô de Invisible Man o conduz para 

o sentido do infinito, também o vet o alerta para os enquadramentos reais da vida e os 

limites físicos do tempo. Para Mr. Norton, os negros não podem ser vistos como 

pessoas individuais, mas como uma pessoa colectiva cujo destino é imperioso de 

modo a apaziguar a consciência dos brancos, tendo no negro a forma imanente à 

consciência da própria América. O pensamento aristotélico de Mr. Norton transforma 

o negro numa nova matéria a dar forma a esse destino que não é mais do que um 

modelo, um objectivo a atingir. No final de contas, a economia de tal nação continua a 

assentar sobre a má consciência dos brancos, à custa da massa bruta que dá sustento e, 

sempre foi uma mais-valia, da superioridade branca. Aquilo que é inconciliável na 

perspectiva do romance firma-se entre o biológico e o ideológico, entre a inocência e a 

culpa, pois o fardo do negro americano é universal e apesar de partilhar com o branco 

o pecado original, que se detém entre o éden e o julgamento escatológico, entre o 

princípio e o final dos tempos, é a ele que se impõe uma disciplina de repressão: “So 

that is the meaning of discipline, I thought, sacrifice … yes, and blindness; he doesn’t 
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see me. He doesn’t even see me, am I about to strangle him? I do not know. He cannot 

possibly. I still do not know. See! Discipline is sacrifice” (475). 

Entre a disciplina da Brotherhood, incutida por Jack ao herói, e a indisciplina 

tempestuosamente gerada, quando os veteranos de guerra dominaram Supercargo em 

Golden Day, leva-nos a concluir que o primeiro nega o eu criador e qualquer 

sentimento de paixão, enquanto o segundo nos direcciona para situações de 

desiquilíbrio e de espontaneidade mais propícias à evolução do eu criador. 

A questão que se coloca relativamente à consciência dos loucos, ou dos 

veteranos de guerra internados no manicómio, leva-nos, imediatamente, a considerar 

que, dentro dos padrões do senso comum, não havendo qualquer consciência do 

tempo cronológico e presos na circularidade obsessiva do seu pensamento, não se 

pode encontrar uma saída para a rotundidade fechada e apartada da realidade. Não 

encontrando resposta para ordenar o seu próprio tempo interior, de acordo com os 

momentos que determinam o que está para vir, a projecção do tempo em espaços 

circulares predispõe o alienado à tridimensionalidade de um eu que se fecha a 

qualquer dimensão humana, presa que está no seu movimento interior. Este ser 

interior fragmentário do louco é o contraponto da abertura à dimensão conceptual do 

espírito criador, é a pedra de toque da complexidade das relações temporais, dentro de 

uma paisagem interior fechada e circunscrita na asfixia de um sistema social, que nega 

ao Outro o espaço da sua dimensão humana. 

Mentalmente o tempo não apresenta limites, integrando-se na forma da 

corrente do pensamento, conduzindo à formulação de conceitos ligados à forma 

temporal e que pode ser considerada o conteúdo da cave, ou a configuração do buraco. 

O que resta então dessa forma, que é, tal como os envelopes do sonho de IM, o 

invólucro de um conteúdo metafórico para a complexidade do ser humano, 

corresponde à adição de substractos isolados do tempo. É no escavar da forma 

temporal, na penetração da cave, ou seja no mistério da própria morte que o eco de 

uma origem ligada aos sons primordiais, a uma África que se mantém viva, na 

experiência dos negros americanos no cativeiro, como uma fonte onde eles vão 

encontrar as reminiscências de uma unidade espacio-temporal, pretendida pela 

personagem e corroborada pelas alusões do escritor à fragmentação de uma época, 
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através das invocações ao poema The Waste Land de T. S. Eliot. É na universalidade 

da obra que Ralph Ellison assegura a desconstrução de um mito, que o colégio 

dirigido por Dr. Bledsoe promove: 

The grass did grow and the green leaves appeared on the trees and filled the 

avenues with shadow and shade as sure as the millionaires descended from the 

North on Founders Day each spring. And how they arrived! Came smiling, 

inspecting, encouraging, conversing in whispers, speechmaking into the wide-

open ears of our black and yellow faces – and each leaving a sizeable check as 

he departed. I’m convinced it was the product of a subtle magic, the alchemy 

of moonlight; the school a flower studded wasteland, the rocks sunken, the dry 

winds hidden, the lost crickets chirping to yellow butterflies. 

And oh, oh, oh, those multimillionaires! (36-37) 

A esterilidade de um falso Éden, como se esse espaço representado fosse 

apenas um cenário de ilusões e perfeições plásticas, é, na sua vertente tridimensional, 

ilusoriamente volumétrica, uma imposição necessária para a percepção do 

desabrochar de uma consciência que encontra, nas deambulações pelo tempo 

psicológico, a continuidade temporal no lado de lá das barreiras e limites da condição 

do negro. É no volume desta dimensão texturada pela respiração temporal da alma, de 

um todo colectivo, que Invisible Man se vai alimentando. Abandonando-se e 

entregando-se à sua própria fonte, a personagem toma balanço para o acto da criação, 

do mesmo modo como ele nos dá a observar a sublimação física da rapariga do coro, 

na capela do colégio, quando a música e a voz se  transformam numa unidade 

indissolúvel e, a inteligibilidade das palavras dá acesso, a uma forma de elevação, 

sobre os níveis da realidade sensível: “She began softly, as though singing to herself 

of emotions of utmost privacy ( … ) Gradually she increased its volume to become a 

disembodied force that sought to enter her, to violate her ( … ), as though it had 

become the source of her being, rather than the fluid of her own creation”(116). 

A sublimação surge, assim, ligada à nostalgia e à confirmação de uma 

realidade, em que o tempo cronológico é consumido na fluidez de um tempo íntimo, 

mas partilhado, onde o reconhecimento da identidade do negro brota de uma origem 
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comum, suspensa em momentos de emoção que conduzem o leitor, através do ponto 

de vista da personagem, ao estado de clímax e concentração nos efeitos produzidos 

pelos acontecimentos. A palavra assim possuída abre o sentido da existência para a 

existência dos sentidos, como se os batimentos do coração e os ritmos do sangue nas 

veias do leitor coincidissem com os de uma raça que mantém a esperança: “I could not 

understand the words, but only the mood, sorrowful, vague and ethereal, of the 

singing. It throbbed with nostalgia, regret and repentance, and I sat with a lump in my 

throat as she sank slowly down( … )” (117). 

Esta densidade observada ao longo de Invisible Man é manipulada de modo a 

produzir no leitor efeitos contraditórios e complexos, impedindo-o de percepcionar a 

existência de um vazio deixado na interrogação final do Prólogo: “All dreamers and 

sleepwalkers must pay the price, and even the invisible victim is responsible for the 

fate of all. But I shirked that responsibility; I became too snarled in the incompatible 

notions that buzzed within my brain. I was a coward…But what did I do to be so 

blue? Bear with me”(14). 

Os ritmos atravessam a corrente do pensamento, definindo espaços cuja 

unidade é determinada pelos dois limites, o Prólogo e o Epílogo, incentivando o leitor 

a uma percepção ilusória das formas, segundo os esquemas de imaginação montados, 

estrategicamente, desde o início do romance: “Like the bodiless heads you see 

sometimes in circus sideshows, it is as though I have been surrounded by mirrors of 

hard, distorting glass. When they approach me they see only my surroundings, 

themselves, or figments of their imagination – indeed, everything and anything except 

me” (3). 

Enquanto a interioridade de uma nação é formulada por sentimentos 

abstractos que a transformam num modelo universal, a exterioridade, que a deforma, 

influencia a forma de construção do que está para vir, encerrando-a na ilusão da 

ênfase formal. Destruídos os princípios básicos que a governam, a metáfora do 

prostíbulo, de Golden Day, apresenta, por conseguinte, uma América transformada 

num bordel. O ponto de desequilíbrio desta fragmentação, que afasta a América da 

ordem divina, tem origem nas oposições dialécticas entre o mundo dos negros e o 

mundo dos brancos, o mundo dos que se regem pelo senso comum e, os que 
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encontram a lucidez numa loucura estratégica, entre o mundo aparentemente ordenado 

dos homens e o mundo caótico das mulheres. O sentido ctónico deste desacerto 

aprofunda-se ainda mais quando, analisadas as figuras femininas do romance, se 

chega à conclusão de que elas são as únicas a não recear as forças caóticas e 

destrutivas do mundo, por que habituadas ao caos da sua química fisiológica, ao caos 

dos seus ciclos menstruais, aos desequilíbrios físicos e emocionais associados à 

fertilidade, a uma identificação com o mundo natural. São elas que detêm dentro de si 

séculos de sabedoria identificada com a intuição, com um saber enviesado dos 

mistérios que desde sempre intrigaram e induziram os homens a descobrir, privando 

com o artificial e afastando-se do natural. 

A forma de construção do mundo civilizado apresenta-se, quer à mulher quer 

ao negro americano, como um mundo corrompido e devassado pelo esquecimento: 

“Up here too many forgits” (255). Mary sabe que a memória conduz à acção e que, 

sem esta, a realidade não passa de um estado de transição sem o qual ela estará 

condenada à morte. Este conhecimento empírico é uma forma de conhecimento 

dialéctico que prevaleceu vivo na memória da mulher, orientando-a no mundo dos 

homens, nessa esfera de manipulação da linguagem a que a mulher foi, desde sempre, 

afastada. Ocorrem no romance estes dois pontos de vista focados num saber 

académico, científico, apoiado num tempo linear, e um conhecimento baseado nos 

ciclos da natureza, nos ritmos de um tempo organicamente entrelaçado à essência da 

vida: 

I had lost my sense of direction. I spent my time, when not looking for work, in 

my room, where I read countless books from the library ( … ) Other than Mary 

I had no friends and desired none. Nor did I think of Mary as a “friend”; she 

was something more – a force, a stable, familiar force like something out of 

my past ( … ). (258) 

Quando Walter J. Ong se refere a Sartre e a Martin Buber acerca do estado 

contemporâneo da palavra diz: 

Senza impugnare la profondità e la verità dell’intenzione del Buber, possiamo 

ricordare che nascondimento e silenzio, benchè simili, non sono tuttavia la 
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stessa cosa. La comunicazione mediante la voce trova nel nascondimento il 

próprio elemento naturale, poichè la voce emerge da un interno, che è, per 

definizione, inaccessibile alla vita. (ONG 1970: 322) 

Esta voz que se ergue do silêncio, um silêncio tão bem conhecido das 

mulheres e dos negros americanos, é o fio de prumo de uma verticalidade desenhada 

pela luz e projectada na sombra do silêncio, a que os grupos minoritários na América 

sempre se viram remetidos. É então que se pode estabelecer um ponto de contacto 

entre a mudez imposta às mulheres durante séculos, à dos escravos negros na 

América, identificados ambos pela mesma conotação de infantilidade. 

Assim como Martin Buber se refere a um Deus mudo, partindo de Isaías: “Na 

verdade vós sois um Deus escondido” (Is 45,15), a avaliação do silêncio, em Invisible 

Man, passa inevitavelmente pelo lugar do ser e o momento do vir a ser, indo de 

encontro ao pensamento da época e ao princípio da incerteza de Heisenberg, 

concluindo-se que a descontinuidade temporal no romance corrobora a existência de 

transições cíclicas a remeterem a existência da personagem para um ponto inicial, isto 

é, o tempo zero a que o Epílogo se reporta. 

A demanda deste tempo recessivo coincide com a transição reversível do 

Epílogo para o Prólogo e deste para e Epílogo. A obra encontra-se encaixilhada entre 

limites especulares. Do mesmo modo o são especulares o espaço do circo sonhado 

pela personagem e o de Golden Day. O cómico e o sério, presentes nestes dois 

espaços, alegam a importância do jogo na dialéctica. Reconhece-se então que, não 

havendo sequência temporal no sonho, o princípio e o fim do julgamento final, 

metaforizado em Golden Day, o antes, o agora e o depois, encontram-se amalgamados 

numa América caótica, que tritura e ao mesmo tempo absorve as culturas, nela 

emergentes, dos grupos étnicos e minoritários. 

Logicamente, o tempo conceptual determinado pela história impõe um ritmo 

que estrutura o espírito, nele se reflectindo, com novas formas de projecção da 

linguagem. Interiorizar esse tempo cronológico que ignora os ciclos naturais 

determina a marginalização do diferente, desse ser invisível, que não é só o homem 

invisível do romance, mas também o sonâmbulo que o empurra. O horror do 
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sonambulismo é o horror a uma forma circular e obsessiva, repetitiva, e quase 

catequética. Em Golden Day o equilíbrio mental dos brancos só pode ser real graças 

às alucinações dos veteranos de guerra. Esta sociedade deformada por assimetrias 

morais, esconde na sua aparência uma consciência da sua própria irracionalidade, de 

um sistema que adere à farsa, doentio e sistemático. 

Impondo uma ordem universal, o tempo cronológico estabelece a mediação 

do sujeito com o objecto e deste com a acção que lhe deu existência. No entanto, 

como se constata em Invisible Man, a mediação do tempo nas experiências pessoais é 

conformada pelo tempo psicológico, por um tempo individual activo. A intensidade 

das emoções e a qualidade deste tempo dão ao romance o colorido de uma realidade 

não-verbal, insinuosa e, que tingem os espaços fechados. Ilustrados, como em Golden 

Day ou no átrio espelhado, onde o herói se inicia em Battle Royal, num ritual violento 

envolto em fumos que o próprio situa no tempo da sua pré-invisibilidade,: “And 

besides, I suspected that fighting a battle royal might detract from the dignity of my 

speech. In those pré-invisible days I visualized myself as a potencial Booker T. 

Washington” (18). Como depois a sua invisibilidade se constrói da insanidade e do 

caos do sistema dominante, as reverberações do terror que o invadiram em Battle 

Royal assaltam-lhe a consciência, ouvindo Ras apelar aos valores nacionalistas: 

“I talk! Bust me with the pipe but, by God, you listen to the Exhorter! Come in 

with us, mahn. We build a glorious movement of black people. Black people! 

What they do, give you money? Who wahnt the dahm stuff? Their money 

bleed black blood, mahn. It’s unclean! Taking their money is shit, mahn. 

Money without dignity – that’s bahd shit!” (371) 

A reverberação que tinge a sua consciência, “ in the dark with the horror of 

the battle royal” (372), corresponde a um retrocesso temporal, de natureza sensorial, 

que estimula o leitor a associar a dor ao prazer, a disciplina ao caos, a submissão à 

transgressão, o cómico ao sério. O mesmo se passa com os movimentos sensuais da 

“stripper” em Battle Royal e os choques eléctricos do tapete, onde os jovens lutadores 

são obrigados a apanhar as moedas e as notas lançadas pelos brancos: “I saw the rug 
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covered with coins of all dimensions and a few crumpled bills. But what excited me, 

scattered here and there, were the gold pieces” (26). 

É esta realidade não-verbal, por que dirigida à visão, que irá constituir-se 

como um impasse temporal em Invisible Man. Embora o cómico tenda a minorar a 

dor, há na recusa do avô da personagem, em rir das pantomimas dos palhaços no 

circo, uma aderência epidérmica à integridade da própria obra, no sentido em que 

Adorno defende a integridade da arte “quando não entra no jogo da comunicação” 

(ADORNO 2003: 105),referindo-se ao hermetismo da obra de arte. Depressa nos 

apercebemos que, em Invisible Man, a seriedade perante o cómico pode ser conotada 

ao sexo sem amor, numa dinâmica mistificada, ou numa refracção infernal. Em 

Golden Day, a experiência da morte, lançada do sexo esvaziado da plenitude da 

transcendência, que só a alma confere, é a medida exacta de uma colisão entre o 

exercício inconsequente da experiência e a experiência consequente do acto criativo, à 

qual se reconhece a auréola do compromisso ético e estético, na escrita deste romance. 

Paradoxalmente, em Golden Day, a diferença e a cor da pele, sendo sinónimo de uma 

realidade incómoda na sociedade americana, são contidas segundo uma disciplina de 

esvaziamento do ser, quer na terapia dos coletes de força de Supercargo, quer na 

evasão orgiástica do prostíbulo. 

O cómico apresenta-se, no romance, como uma vertente do sério, uma nota 

tonal da aparência da realidade produzida. A comunicação, promovida na sociedade 

industrializada e pós-industrializada gera-se, a partir da fragilidade de uma 

engrenagem, que só funciona graças ao zelo cego do negro, tal como se demonstra na 

explosão ocorrida na cave da Liberty Paints: 

“Now get this straight,” Kimbro said gruffly. “This is a busy department and I 

don’t have time to repeat things. You have to follow instructions and you’re 

going to be doing things you don’t understand, so get your orders the first time 

and get them right! I won’t have time to stop and explain everything. You have 

to catch on by doing exactly what I tell you. You go that?” (199) 

Presos nas engrenagens de uma máquina disciplinadora, aliás, as tensões 

sociais são rapidamente absorvidas por essa mesma máquina ,os negros são 
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polarizados em torno de uma ruptura, uma fragmentação entre o mundo idealizado, o 

mundo da promessa, e o mundo real, do pesadelo e da ganância. A felicidade 

prometida no conceito da própria América nutre-se da esperança depositada em “A 

Mighty Fortress Is Our God”, uma força que ecoa do passado edénico do “College”, 

onde O Homem Invisível se detém, como se nesse tempo tão próximo e tão distante, 

procurasse encontrar uma promessa de felicidade real, revivida na descrição 

sublimada e nostálgica desse mundo perdido: 

I always come this far and open my eyes. The spell breaks and I try to re-see 

the rabbits, so tame through having never been hunted, that plyed in the hedges 

and along the road. And I see the purple and silver of thistle growing between 

the broken glass and sun heated stones, the ants moving nervously in single 

pile, and I turn and retrace my steps and ( … ) I came to a stop at the chapel. 

And then it is suddenly winter, with the moon high. Above and the chimes in 

the steeple ringing and a sonorous choir of trombones rendering a Christmas 

carol; and over all is a quietness and an ache as though all the world were 

loneliness. (35) 

O reenvio da felicidade para a dor transforma o caminho percorrido pela 

personagem, em rituais de evasão para instantes furtivos do passado, ora inundada de 

luz, ora de trevas. Mas esta alternância intensifica o significado de um mundo, 

simultaneamente transparente e opaco. De igual modo, a acumulação de significados, 

contrários e coincidentes, nos sonhos da personagem, vai adquirindo sentidos 

subtérreos que se libertam do insconsciente de Invisible Man, abrangendo o mundo 

dos objectos e, enfatizando-os com a presença impregnada das sinestesias. Trata-se de 

assinalar os indícios de uma secularização cada vez mais evidente da sociedade 

americana, que atinge o negro, especialmente o negro sulista, afastando-o do mundo 

transcendental e que Walter J. Ong atribui ao “peregrinare umano attravesso il tempo” 

(ONG 1970: 323). 

Perdido o contacto interpessoal, o que resta ao Homem Invisível é o contacto 

“anti-funcional” da sua experiência, transformando-a em repositório de palavras, cujas 

frequências invisíveis emitem, no silêncio da noite, a solidão partilhada pelos leitores. 
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A necessidade sentida pela personagem, em ouvir a voz de Louis Armstrong, denota 

uma outra, a de desneutralizar o mundo objectual, de o tornar mais humanizado. Esta 

premência de abertura do ser interior à interioridade do Outro depende, segundo 

Walter J. Ong, da espontaneidade, mas igualmente de uma abertura da consciência “a 

un’altra nella fiducia e nell’amore.” (ONG 1970: 334), em que os meios de 

comunicação sonoros “creano in modo evidente, anche se limitato, una società più 

aperta” (ONG 1970: 334). 

Para quem se apercebe que a luz é, juntamente com a palavra, concebida para 

sintetizar o primeiro dos fenómenos da existência, subjacente à cor negra dos afro-

americanos, ela joga com os sentidos dados à tomada de consciência da individualidade e 

da liberdade, outorgada pela autoridade personificada na figura do branco. No 

Prólogo, a cantora de espirituais opta pelo amor à liberdade, quando mata o branco, 

que é o pai dos seus filhos. O Homem Invisível não pode, no entanto, compreender o 

significado das palavras desta mulher. Ao matar o branco, ela está a resistir a uma 

instituição, ao poder que os brancos sempre tiveram sobre o corpo e a mente do negro, 

subjugando-o a uma negatividade estigmatizada. A intensidade e os valores tonais, 

que tridimensionam a vida dos negros na América, remetem-nos para o modo como a 

perspectiva do herói se notabiliza no discurso, ambivalentemente religioso e político, 

transmitindo-nos transições temporais a partir da focagem de uma memória que se 

densifica à medida que as formas se metamorfoseiam umas nas outras. 

A aridez do Homem Invisível, na cave das suas desventuras, desconstrói, por 

sua vez, o discurso de confiança e amor da visão utópica. Isolado, entre as paredes 

escoradas por uma corrente de luz que dimensiona o espaço, como o corpo sensível de 

um todo que se nega a afirma, em que “o médium ( … ) é uma extensão de nós 

mesmos, dos nossos sentidos e faculdades perceptivas ( … )” (PERNIOLA 1998: 81), 

Invisible Man mergulha no passado vivo dessa memória, sublimada nos seus 

momentos altos de referências históricas. É nesta performance espacio-temporal 

que a literatura afro-americana se orienta, no espaço possível da sua 

marginalidade, capaz de gerar na linguagem o princípio de acção e renovação, 

impulsionado pelo acto de fé numa nação, da qual os negros são parte 

integrante. Operando dentro dos limites reais, a existência do herói sugere, 
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porém, na aparência de tais limites, a imprevisibilidade do sistema aberto. Deste 

modo é que a presença da electricidade, na cave habitada pelo herói, pode ser 

considerada uma moldura para o conteúdo do romance, no sentido em que McLuhan 

definiu a electricidade como um médium frio aberto cuja “dinâmica é muitíssimo mais 

rápida e surpreendente do que as formas estéticas tradicionais” (PERNIOLA 1998: 

81). 

O pragmatismo da experiência, definido em “tinker”, aliado ao rigor formal e 

o conceptualista associado a “thinker”, emergem de uma visão estética, de uma 

multiplicação de vozes que se contrapõem à da personagem, irradiando em texturas de 

profundidade que identificam a verdadeira natureza sócio-psicológica do romance. 

Nos antagonismos da obra, da qual a dialéctica hegeliana permite percepcionar, na 

ausência do amor carnal, a própria ausência de Deus, a história da vida de Invisible 

Man é um somatório de experiências que ao ridicularizarem a imitação e a falta de 

genuidade, igualmente focalizam os paliativos da dor encontrados no sexo e no 

desejo. Transformados em meios para atingir os fins, em actos inconsequentes que 

estabelecem o paralelo entre contrastes, o desejo e a repressão são os tons mais 

estridentes do romance, aqueles que melhor revelam a incapacidade de Invisible Man 

para o amor gratuito, perdido que se encontra nos meandros do poder: “And now I sat 

breathless, asking myself how Rinehart would have solved the problem of information 

and it came instantly clear: It called for a woman. A wife, a girl friend, or secretary of 

one of the leaders, who would be willing to talk freely to me” (512). 

Inábil e imaturo, inconsciente das consequências dos jogos de sedução, 

inexperiente ao ponto de desconhecer que os jogos de sedução estão ligados à 

seriedade calculista do poder, que em si mesmos são um fim, a personagem salta de 

falhanço em falhanço, estreitando cada vez mais a oportunidade de felicidade de uma 

promessa bíblica nunca cumprida. Tendo cortado o cordão umbilical ao afastar-se da 

casa de Mary Rambo, Invisible Man envereda pelo caminho da tentação, de uma 

ambição cega e obsessiva. A sua dedicação à Brotherhood é a consequência da 

negação da sua identidade, da negação da sua raça. Mary Rambo tinha-o advertido da 

tentação:“And you have to care of yourself, son. Don’t let this Harlem git you. I’m in 
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New York, but New York ain’t in me, understand what I mean? Don’t git corrupted” 

(255). 

No contexto dos sistemas opressivos, a dialéctica, entre a ordem social e a 

liberdade de expressão, aflora a necessidade de sublevação da questão da identidade 

sobre a repetição mecânica desses sistemas. Sob formas funcionais de interiorização 

daquilo que se exterioriza, a aprendizagem e a iniciação partilham a mesma 

necessidade de constantes e repetitivas (o)aposições, traçados nos caminhos 

alternativos da experiência, individual ou colectiva. O auto-reflexo de tempos que são 

reenviados, sucessivamente, ao leitor, como se existisse realmente contiguidade 

espacial, neutralizam o sentimento de asfixia de um sistema fechado, das fobias nele 

criadas, ou de fórmulas decadentes e estéreis que provocam no não-idêntico, no negro, 

uma necessidade de criar sistemas de abertura, de modo a tornarem o mundo mais 

habitável. 

Quer no Prólogo, quer no Epílogo, existem duas oposições, simultaneamente, 

inconciliáveis, entre o fechado e o aberto, ou seja, entre dois sentidos no acto de 

descida ao buraco e no da subida à superfície: 

And if nothing more, invisibility has taught my nose to classify the stenches of 

death. 

In going underground, I whipped it all except the mind, the mind. And the 

mind that has conceived a plan of living must never lose sight of the chaos 

against which that pattern was conceived. That goes for societies as well as for 

individuals. Thus, having tried to give pattern to the chaos which lives within 

the pattern of your certainties, I must come out, I must emerge. And there’s 

still a conflict within me: With Louis Armstrong one half of me says, “Open 

the window and let the foul air out,” while the other says, “It was good green 

corn before the harvest.” of course Louis Armstrong was kidding, he wouldn’t 

have thrown old Bad Air out, because it would have broken up the music and 

the dance, when it was the good music that came from the bell of old Bad Air’s 

horn that counted. Old Bad Air is still around with his music and his dancing 

and his diversity, and I’ll be up around with mine. (581) 
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A transição entre os dois estados, de suspensão da vida e da morte, confirma 

as incertezas da época e a impossibilidade de “aparição” do herói. O Prólogo assim o 

demonstra, acolhendo sentidos que se auto-destróem. Ao expor um sistema de valores 

que indicam a descontinuidade, por consequência, formulam uma realidade pautada 

por fracturas cíclicas, as grandes verdades, sobretudo religiosas, são postas em causa, 

sendo questionável qualquer certeza do foro moral. Veladas na aparência, de uma 

promessa bíblica, surgem outras que, reciprocamente, se consolidam, destruindo o 

discurso simbólico. No que diz respeito à esperança de um novo mundo, a única 

realidade existente à superfície constata a inevitabilidade das forças destrutivas que 

semeiam violência e ruína moral. A crença numa Nova Terra é anulada pela lei da 

entropia e o tempo do Anti-Cristo torna-se imparável: 

The fear of waste was intensified by the discovery of the law of entropy. The 

essence of the theory is that the universe is subordinated to a constant and 

irreversible process of “dying” or, more precisely, of turning its energy into 

waste. The process can be neither stopped nor reversed – and there will be no 

regeneration. (LEWICKI 1984: XV) 

Cada um dos vinte e cinco capítulos desenvolve, a partir deste interregno, 

relações de causalidade à volta do tema central, a demanda da identidade numa 

América mítica. Convém, no entanto, recordar que, em Invisible Man, essa demanda 

corresponde a ajustamentos coincidentes com a crise racial e o acto da criação. Por 

consequência, qualquer ruptura com o cânone, ao pôr em causa a forma de concepção 

do mundo, levanta questões que recaem na reflexão, necessariamente moral, sobre a 

questão rácica. Deste modo, a construção histórica está baseada na desestabilização da 

própria realidade, num processo constante de reflexão e, de acção, na desconstrução 

da própria história, tal como em Dérrida o conceito de “différence” é aplicado à 

exclusão das mulheres do mito: “Dérridean différence ( … ) is a concept that is richly 

useful for the desconstruction of representation” (FRIEDMAN 1998: 236). 

A eloquência e a retórica ao bipolarizarem o Prólogo, transformam-no em 

essência da própria personagem. Identificada como o sujeito, mas também como o 

objecto, a sua instrumentalização, sobretudo por parte da Brotherhood, assim como a 
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afirmação da sua identidade, racial e humana, sublinham aquilo que se vaticinava no 

Prólogo: 

“Black wil git you …” 

“Yes, it will …” 

“Yes, it will …” 

“… an’ black won’t …” 

“Naw, it won’t!” ( … ) 

“It do …” 

“It do, Lawd …” 

“… an’t don’t.” 

“Halleluiah …” 

“…It’ ll put you, glory, glory, Oh my Lawd, in the 

WHALE’S BELLY”. (9-10) 

Ao considerarmos que o final dos tempos ocorre às cinco horas e trinta 

minutos, referência dada por um dos “vet” em Golden Day, Invisible Man 

transforma-se, simultaneamente, numa coincidência do próprio tempo. Quando 

foge do motim, a personagem transmite a ideia de regeneração, mas a imagem 

recebida é a da condenação. É como se o tempo de uma se cruzasse com a anti-tempo 

do outro: 

I could see it now, see it clearly and in growing magnitude. It was not suicide, 

but murder. The committee had planed it. And I had helped, had been a tool. A 

tool just at the very moment I had thought myself free. By pretending to agree 

I had indeed agreed, had made myself responsible for that huddled form 

lighted by flame and gunfire in the street, and all the others whom now the 

night was making ripe for death. (553) 

É neste desacerto temporal que Invisible Man assume a sua culpa, mas o 

orgulho impede-o de se perdoar, negando-se à possibilidade de salvação. 

Para a personagem só existe um lado do tempo, o da aliança mosaica, em que 

o tempo da expiação define a concepção de um mundo divido pela ausência de uma 
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dimensão cósmica concebida no perdão e na ressurreição. Esta possibilidade dentro do 

ventre da baleia poderia tê-lo libertado da culpa, assim como da morte, mas a sua livre 

escolha recai, como o mau ladrão ao lado de Cristo, na soberba do individualismo, 

accionando o tempo do Apocalipse. Como um retorno momentâneo à sua origem, no 

clímax da fuga, a memória de um tempo sensorial que se liberta do Sul, transmite-nos 

a perspectiva de um passado aprisionado no tempo: “They came toward me as I ran, a 

crowd of men and women carrying cases of beer, chains of linked sausage, 

watermelons, sacks of sugar, hams, cornmeal, fuel lamps” (555). 

A hora profética do Armagedão–Armistício remete a história do negro 

americano para o jogo viciado da História. Quando as trevas começam a engolir a luz 

do dia, a hora do interregno corresponde, continuamente, a um espaço de transição 

entre dois estados, o da esperança e o da desilusão, impossível de definição. Esta zona 

de indefinição, ou esta turvação do olhar, encontra-se no Prólogo, em termos de 

indefinição do futuro, por via de uma dúvida lançada sobre o presente/passado: 

“Could this compulsion to put invisibility down in black and white be thus an urge to 

make music of invisibility? But I am an orator, a rabble rouser – Am? I was, and 

perhaps shall be again” (13-14). Neste mundo de incertezas é difícil definir uma 

verdade cósmica, é difícil situar no tempo um facto, ou acontecimento, que não seja o 

da descrença. Mas como a própria personagem se define invisível, também recusa a 

visibilidade de Deus em si mesmo. Tal como na Caverna de Platão, onde atados de 

mãos e pés os homens contemplam o tempo mágico de um momento, apenas resta ao 

Homem Invisível o agora do acto criativo. É nesse agora que se torna inconcebível 

voltar da luz para a sombra, tal como é impossível restituir a virgindade às páginas 

escritas de um livro. Neste sentido de retrocesso à fonte, à origem do seu passado 

sulista, a sede do desejo condu-lo, apenas em sonho ou em alucinação, a um final 

potencialmente luminoso, graças aos ritmos de um tempo mais distante e puro, que 

faz coincidir o início do mundo com o seu fim, como uma promessa cumprida no 

Livro da Revelação: “Aquele que tem sede, venha. Aquele que o deseja, receba 

gratuitamente a água da vida” (Ap, ep, 17-18). 
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I was sore, and into my being had come a profound craving for tranquility, for 

peace and quiet, a state I felt I could never achieve. For one thing, the trumpet 

was blaring and the rhythm was too hectic. A tom-tom beating like heart-thuds 

began drowning out of the trumpet, filling my ears. I longed for water and I 

heard it rushing through the mains ( … ) (12) 

O que transcende a própria matéria, não se detendo na espessura da carne, é a 

palavra escrita como meio de penetração no espírito, recriando na simultaneidade da 

escrita e da leitura um tempo de não-simultaneidades, isto é, um tempo de descoberta 

que varia de leitor e, do contexto estético para o contexto ético. Consequentemente, a 

forma analítica liberta os significados múltiplos da linguagem, tornando claro o 

fraseamento em detrimento dos significados adjacentes. Mas esta súbita lucidez não é 

senão fruto de uma alucinação, o que vem sublinhar a riqueza dialéctica presente no 

romance: “So under the spell of the reefer I discovered a new analytical way of 

listening to music.” (8). Descer às profundezas adquire o mesmo valor simbólico de 

escavar a superfície, em registos de simultaneidade numa nova dimensão: “That night 

I found myself hearing not only in time, but in space as well.” (9). A simultaneidade 

espacio-temporal do emissor e do receptor, fluindo num canal de comunicação, ao 

afunilar o tempo da emissão permite à personagem sobreviver no tempo dilatado da 

sua recepção. As intermitências deste tempo cíclico apresentam-se graficamente no 

texto, a partir do sermão “‘Blackness of Blackness’” (9), em que a assembleia dos 

fiéis responde: “‘That blackness is most black, brother most black …’” (9). 

Mediado pela linguagem e pelo discurso, o romance Invisible Man transmite, 

a nós leitores que somos evocados pelo herói, a ideia de um tempo revisitado e 

infinito, iludidos que pelo mesmo ficámos desde o início, entre espelhos deformantes, 

não nos apercebendo que a prisão da personagem se deve à rigidez da nossa própria 

linguagem, que nos estruturou mentalmente no sentido de encontrarmos no final 

aberto do romance a única saída possível para a complexidade de um mundo 

irreversivelmente afastado do natural. Assim, a ideia de fronteira no conceito da 

América não só se justapões e coincide com a ideia de espaço, mas se torna num elo 

de reversibilidade entre dois tempos, o da contemplação e o da acção, tal como 
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Lutwack diz: “Spirit of place is an idea that is more mysthical than geographical” 

(LUTWACK: 140). Essa ideia de abertura e de luminosidade corresponde à 

associação entre o espontâneo e o conceptual: “‘the vast free space of the continent’ 

was a decisive factor in the formation of American character, that democracy was 

‘born of free’ land” (LUTWACK 1984: 139). 

Por conseguinte, o final aberto é a representação do escoamento de ideias 

abstractas, mas também do desejo do próprio leitor em encontrar um horizonte mais 

vasto para o reduzido espaço do seu habitante. Quem se encontra do outro lado dos 

espelhos sente o aprisionamento no tempo da personagem, havendo uma identificação 

com a universalidade dos princípios democráticos que estão na base da nação 

americana e, simultaneamente, a compreensão dos paradoxos da sua História. O maior 

paradoxo, na representação do buraco, é precisamente o da visão da nossa finitude, daí 

que o desejo de transcendência sobre a finitude da matéria se projecte no final aberto 

do romance. No entanto, se o final do Epílogo não for isolado do início do Prólogo, a 

ilusão é mais do que evidente, porque o tempo se torna circularmente obsessivo. É a 

obsessão do infinito que aqui é estimulada, enquanto premência de orientação num 

tempo de dilatação do sentido mais íntimo da morte. A violência que dá início ao 

Prólogo traduz precisamente a impossibilidade do final aberto do romance. Esta 

flutuação de ideias contrastantes inscreve-se na visão de uma América que exterioriza 

a ideia de América: 

( … ) ‘high literature’ was neither an imitation of reality nor a Platonic (or 

Hegelian) ladder to higher reality. It was a meditation between both, which I 

thought of in terms of ideological mimesis: a representation of the volatile 

relation between conceptual, imaginative, and social realities that was different 

from, often opposed to, and yet fundamentally reciprocal with the way of the 

world in which it emerged. (BERCOVITCH 2004: 15) 

Tendo optado pelo mundo da escrita, o Homem Invisível transforma o amor 

numa instituição, sendo esta definida pela multiplicidade de significados que 

conduzem circularmente à teia de relações entre tempo/templo, cave/mulher, 

morte/sexo. Do mesmo modo que o umbral do templo é a fronteira entre sagrado e 
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profano, também o final aberto do romance é uma delimitação de dois tempos, o da 

oralidade e o da escrita. Mas os dois tempos confundem-se nessa circularidade 

cultural representada pela cave. O amor abstracto, perdendo a espontaneidade, reduz-

se ao reduto religioso e jurídico. Invisible Man embala a sua solidão na rigidez da 

forma, não havendo no romance uma delimitação entre o que é do foro moral e o que 

é do foro legal. 

Nomeando-se Homem Invisível, a personagem convida-nos a reconhecer o 

mundo dos negros, na América, como sendo um mundo ligado, simultaneamente, à 

palavra e à visão. Mas a palavra no contexto de uma América idealizada é obliterada 

pela visão. É que assim como a dupla-visão dos afro-americanos lhes permite 

encontrar formas de existência mais flexíveis, embora inseridos num sistema 

ostracizante, do mesmo modo podemos concluir que a existência do Prólogo e do 

Epílogo, no romance de Ralph Ellison, não tem apenas por função a sua construção 

estrutural, mas apresenta-se como uma marca do modernismo, das contradições e 

desfasamentos na sociedade americana, de oposições que permitem, na sua 

complexidade dialéctica, aproximar o ser humano de uma verdade: “Il momento della 

verità è tuttavia, ovviamente, anche circondato dal tempo, limitato da una durata ( … ) 

La parola è sai nel tempo che fuori dal tempo. La più piccola verità è eterna” (ONG 

1970: 176). As extremidades do buraco correspondem, deste modo, à duração de um 

tempo, o da leitura da obra. A génese da palavra no invisível do ser surge como um 

sinal trinitário, como uma transposição da teologia “orale-aurale”, ou seja, uma 

transposição de sentidos, o da palavra no sentido interior e sagrado e o da imagem no 

sentido exterior. 

Ralph Ellison, Invisible Man e o leitor participam nesta interacção que, desde 

a origem do mundo e na visão bíblica, estabelece uma aliança entre o criador e a 

criação mediante a separação e a oposição da luz/trevas, da palavra/silêncio, da 

opacidade/transparência, do visível/invisível em última análise, do dia/noite. O 

materialismo científico do século XX, na sua primeira metade, apresenta-se, no 

romance de Ralph Ellison, como a grande oposição ao materialismo cristão e à 

simultaneidade da essência e da existência. 
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O Homem Invisível, no gelo interior da sua imutabilidade, revela-nos que 

fora do tempo e no vazio há um princípio do nada, mas nunca um vácuo e que o 

vazio, fora ou dentro de quem o criou, mesmo que cheio de outros vazios é, 

potencialmente, o Território das Ausências, em que só a presença de uma voz, de um 

brado, ou de um sobressalto, o pode tornar real: “There is a certain acoustical 

deadness im my hole, and when I have music I want to feel its vibration, not only with 

my hear but with my whole body” (8). 

O leitor talvez encontre no Território das Ausências, entrando dentro da obra 

que ajudou a recriar, um mundo intacto e livre do grilhão civilizacional. 

De uma contingência criadora, em Invisible Man, para uma essência criadora, 

em Juneteenth, Ralph Ellison reservou a única visão risonha de um Deus que se 

descobre criança no acto da criação para um tempo outro em que, embora num mundo 

formal, a consubstancialização do amor gratuito e salvífico tem forçosamente de 

passar pela nesga da porta, como um camelo pelo fundo da agulha. 

Todavia, a aliança do escritor com cada leitor propõe uma via de salvação 

que, ao transpôr a realidade, constrói e refunda um novo mundo. A figuração de um 

lugar, como ponte entre a ficção e a realidade, convoca um tempo místico, onde a 

presença do amor se deslaça da dor: “I denounce because though implicated and 

partially responsible, I have been hurt to the point of abysmal pain, hurt to the point of 

invisibility. And I defend because in spite of all I find that I love. In order to get some 

of it down I have to love” (579-580). 

Nesta espessura da ausência, quando a dor descarna a essência do ser, 

“bumping against walls” (568), a noite funda do abismo transforma-se, sob a mortalha 

do tempo, “knocking against the rough walls of a narrow passage” (568), num 

recomeço aceso na palma da mão. É neste extinguir de uma chama que outra poderá 

renascer com mais ardor. A aliança entre “tu” e “eu” poderá ser restabelecida, então, 

no lugar recôndito da alma, aonde e embora às escuras a personagem possa 

reconstituir, sob as pálpebras fechadas do seu pesadelo, a história da viagem à origem 

do tempo da inocência: “It goes a long way, some twenty years” (15). Aqui, o tempo 

parece ter o mesmo valor simbólico dos tempos bíblicos, impregnado que está da 

História dos afro-americanos, dos seus patriarcas, do seu êxodo, da esperança numa 
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América absurda e bela. A memória funda-se nessa esperança que ascende de todo o 

ser que crê, continuamente, no amor derramado no acto da criação. O acto sublime de 

quem se alicerça na fé, mesmo depois de ser despojado da sua humanidade, 

corresponde ao acto de amor que Ralph Ellison depositou no halo da sua personagem, 

movido pelos ideais democráticos de uma nação que mantém o mistério na 

obscuridade das suas contradições. É o amor novo de quem, acabado de chegar a casa, 

recolhe as cinzas do seu passado e com elas deixa o rasto da sua passagem pelo 

mundo da escrita. 

Da mesma forma que tu (“you”) se dirige ao que está longe, também a 

demarcação entre o distante e o próximo se dilui. Desde logo, tu (“you”) e eu (“I”) 

somos nós (“we”), sob um mútuo (re)conhecimento que transcende o tempo, 

fixando-o num eterno presente, prolongando-o num perpétuo devir. 

Como um sussurro quase inaudível a fechar a última página de Invisible 

Man, este abismo de silêncio chama por outro, quer abrir-se ao Outro, no círculo do 

seu abraço: “Who knows but that, on the lower frequencies, I speak for you?” (518). 
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CONCLUSÃO 

“I saw a glittering butterfly circle three times around my blood- red parts” 
RALPH ELLISON, Invisible Man 

“E na profunda e clara subsistência  

Do alto lume três círculos vi vir 

De três cores e de uma continência;” 
DANTE, A Divina Comédia  

Apagar o tempo das coisas para reinventar uma memória viva, a do 

caminhante que sutura as feridas do corpo e do espírito com o fio da teia, em que o 

mesmo se deixou emaranhar, procurando, incessante o milagre da libertação, parece 

ser o processo semelhante de desfiguração construtivista a que Invisible Man se 

submeteu nas trevas da sua mente: “Color prejudice springs not from the sterotype 

alone, but from an psychological state; not from misinformation alone, but from an 

inner need to believe” (ELLISON 1972: 28). Aí, ele não só recorda os antagonismos 

conflituosos, em torno da realidade, construída na matéria ficcional e na linearidade 

teleológica da história, como, retirando a poeira de um tempo mistificador, devolve às 

coisas o seu verdadeiro significado. Da recordação da luz derramada no 

estremecimento da voz, ao despertar para a sua, afinal , imaculada negrura, Invisible 

Man devolve à existência do negro americano o direito da diferença. Na esteira 

idealizada de um lugar, onde o sonho permanece pertença do real, enquanto imagem a 

ser projectada da promessa de um sonho, ou de uma origem sonhada nessa mesma 

imagem, o percurso pelas ranhuras do tempo corresponde ao ritmo pendular de um 

instante. A provação do herói começa com a desmistificação do solo sagrado da 

América, com o pragmatismo da sua realidade, com a desmontagem do cenário 

grotesco de símbolos, que a configuram à boneca sensualmente ondulante e alheia, ou 

alheada de si mesma, paradigma das contradições da realidade americana. Em Battle 

Royal o herói sente o estigma da cor na mais profunda negação do seu eu, diante do 

objecto de desejo representado pela “stripper”, diante da repressão incutida no 

símbolo da imagem da América, a bandeira tatuada, acima do púbis da rapariga 

branca. 
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No acto final de libertação dos condicionalismos asfixiantes, decorrentes da 

cor negra da sua pele, Invisible Man associa à queda as repressões a que a sociedade, 

maioritariamente branca, impusera, desde sempre, ao negro. As conotações sexuais 

são evidentes, relacionando a abertura da esperança ao perfume de uma mulher 

branca, Emma, na humidade do buraco, que acaba de penetrar. 

O milagre da libertação sucede-se à viagem pelo mundo superficial de 

nevoeiros e sonâmbulos. A morte apresenta-se a única alternativa à extinção da sua 

primeira inocência adâmica. Morre para renascer como o novo Adão, ou como um 

Adão menos ingénuo, prestes a dar testemunho da nova ordem e da nova consciência 

encontradas no centro de si: “( … ) the source of power ( … ) lies, as Martin Luther 

King perceived, in the Negro’s ability to suffer even death for the attainment of our 

believes” (ELLISON 1972: 19). A resposta para a salvação reside ainda na fé, na 

réstea de luz que, exangue, desliza tenazmente pela cerrada noite do pensamento do 

herói. Descendo do inferno real ao abismo virtual do buraco, Invisible Man tece 

ardilosamente o acto de sabotagem, que será do ponto de vista da percepção da 

consciência, o sinal exteriorizado da independência criativa. Entretanto, à superfície a 

figura do tempo confunde-se com a silhueta da neutralidade hipócrita e cómoda, 

ilustrada no cinzento de um mundo impossível, avesso à clareza de uma linha de 

definição da alteridade, em que na diferença se gera a semente do futuro e a infinitude 

da luz da revelação: “ Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus 

chamou dia à luz e às trevas noite. Assim, surgiu a tarde e, em seguida, a manhã: foi o 

primeiro dia” (Gn 1, 4-6). 

O afro-americano vive nas margens de uma terra prometida, tendo sido 

rejeitado e obrigado a permanecer na suspensão da invisibilidade. Para o Homem 

Invisível, a promessa é rejeição, de modo que a sua vida pública termina, entrando, 

como um animal perseguido, no covil da tranquilidade. A fuga relembra a de Jesus: 

“Procuraram, pois, prendê-lo, mas Ele escapou-Se das suas mãos” (Jo 10, 39-40). 

Depois da oralidade, a escrita aparece como o sinal que dá testemunho da 

ressurreição. Do centro para as margens é o trajecto semelhante de Jesus na retirada 

para a outra margem do Jordão, onde, em Betânia ressuscitou Lázaro e Maria lhe 

ungiu os pés “ e a casa encheu-se com o cheiro do perfume” (Jo 12, 3-4). 
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Resíduo do estado inicial de inocência, a memória do Sul, da sua infância, 

faculta a presença dos sentidos, confirmando a vibração de uma energia em libertação, 

deixando, porém, inconclusivo se Invisible Man está a construir , ou, a desconstruir o 

simulacro da sua sobrevivência, no isolamento da cave. Perto do fim, ou do princípio 

da viagem, o tempo presente coincide com o imprevisto do futuro. Este  permanente 

vir-a-ser do presente é o constante agora dos acontecimentos, aquele que unifica o 

deserto da reflexão existencial no lugar, em fase de (des)construção: 

And however fantastic such a desperate struggle to give meaning to human 

experience may seem -- Sartre, after all, defines the fantastic as “the revolt of 

means against ends”-- choice so conceived is nonetheless that way by which man 

can humanize his world: whatever the choice he makes, it represents his being if 

he chooses it, nothing if he does not. 

(GREENBERG 1972: 177) 

Tal como Rauschenberg, nos anos cinquenta, apagou um desenho oferecido 

por De Kooning, “para mostrar que ‘a outra extremidade do lápis é igualmente boa, 

reenvia(ndo) para o nada’ o desenho oferecido” (SABINO 2000: 152), também o 

conjunto das 1369 lâmpadas corresponde ao sistema (in)acabado do seu universo 

pessoal. Aí, é possível a coexistência da reversibilidade de um gesto, com a 

potencialidade do primeiro algarismo que precedeu a transparência da actual 

condição, o zero do estado adâmico, ou, da sua pré-invisibilidade.  

O Prólogo não só apresenta um mundo mimético, através das relações 

temporais estabelecidas no espaço, como nos introduz, em primeira mão, para o 

mundo analítico dos números, representando o mundo abstracto da luz: “It allows me 

to feel my vital aliveness” (7). Na síntese do tempo e da luz, o processo de afirmação 

e contra-afirmação resolvem-se, na adesão da memória actuante, rejeitando a 

passividade e, aceitando a diversidade, como o sinal da harmonia: “( … ) only in 

division is( … ) true health” (576).  

As múltiplas possibilidades oferecidas pela arte, particularmente, pela escrita, 

oferecem ao leitor a eficácia da palavra, na construção do real, pela metaforização de 

uma estrutura mental que se deixa adivinhar como processo místico contemporâneo, 
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num manifesto do aprisionamento da luz na virtualidade do buraco. A meditação 

sobre as possibilidades do acto criativo, na escrita, é a abordagem possível ao sentido 

de interioridade da memória, tão presente na tradição oral, como forma de 

comunicação entre as gerações, preservando a identidade do grupo, ou, a da sua 

mesma diferença, na sociedade cada vez mais normalizada por práticas consensuais. O 

estatuto da diferença centraliza as estruturas marginais de uma autonomia encontrada 

pelo herói.  

Este centro, desviado do mundo da imagem para o mundo da palavra, remete 

para as extremidades do romance, o nada de um mundo artificialmente perfeito. Razão 

pela qual Mr. Norton não pode recordar o passado, como a personagem tão bem 

remarca, quando o encontra pela última vez: “ ( … ) if you don’t know where you are, 

you probably don’t know who you are.” (578). Sintomática de uma realidade 

subjacente e trágica, a pertinência de reflexão filosófica permite, na escrita, reordenar 

os dois princípios essenciais da existência: o princípio da sobrevivência pela lógica da 

vida e o princípio do instinto artístico pela lógica da arte.  

A depuração do ideal, mediante a realidade política e consequente 

contaminação do pensamento, em Invisible Man, denuncia a desfiguração da utopia, 

transformada pelo pragmatismo em distopia. As necessidades demagógicas do poder 

opõem-se à dimensão humana, especialmente do negro, sempre obrigado a atravessar 

o nevoeiro das margens do sistema ostracizante, ou seja, das margens da ignorância 

para o centro do conhecimento. E, se como centro tomarmos a medida do tempo, a 

imagem do tempo confunde-se com o fluido do pensamento do protagonista, em 

registos múltiplos que nos endereçam, simultaneamente, para referências relativas e 

absolutas. Dotado da consciência dupla que autentica a ubiquidade de ser e estar no 

mundo, Invisible Man recolhe-se à dimensionalidade de um centro, descentrado, 

porém, da ausência de referências temporais, para se permitir viver, no instante, a 

fracção do tempo, em que a circularidade se possui desse mesmo centro. Na trajectória 

desse deslocamento, “in a border area” (5), só o perfume de um sopro, o do próprio 

tempo, o pode resgatar e levá-lo de volta às suas mais ancestrais origens. A matriz do 

tempo, que funda o chão térreo da sua existência, é o ar desse sopro milagroso. A 

índole circulatória deste universo construído sobre o ar da noite, o chão do buraco, 



 

174 

remata-se dentro do cubo, onde o princípio e o fim se relacionam à acção da 

personagem.  

O fim consumar-se-á na transparência da noite, sendo um retorno à inocência 

perdida: “When I finish all four walls, then I’ll start on the floor. Just how that will go, 

I don´t know. Yet when you have lived invisible as long as I have develop a certain 

ingenuity” (7).Imanente ao seu firmamento invertido, o corpo-lugar-tempo aparece, 

como a referência exacta de uma circularidade, de contornos emersonianos, a devolver 

à palavra, na imagem do princípio de todas as coisas, a pureza da forma, na síntese 

entre o semelhante e o análogo: “ Our life is an apprenticeship to the truth that around 

every circle another can be drawn; that there is no end in nature, but every end is a 

beginning; that there is always another dawn risen on mid-noon, and under every deep 

a lower deep opens” (EMERSON 1964: 279). Porém, o que diz ser um homem 

invisível, tendo queimado todo o conteúdo da pasta que transportava a ignomínia do 

mundo, esqueceu que a nomeação “I am” não é o princípio de todas as coisas, mas 

pertence ao aquém-tempo. É a intransponibilidade dessa fronteira que se verifica no 

final do último capítulo, como é verificado quando diz: “I could only move ahead or 

stay here, underground” (571). A salvação chegou tarde demais, tendo renunciado à 

mentira, ele tem consciência de que nem mesmo a escrita repõe a verdade que falta ao 

mundo. 

A fractura dos círculos emersonianos resulta da redução existencialista da 

consciência, de uma negatividade de Idea, transposta para a essência das coisas. 

Iluminado por essa essência, “I had to have a light ( … ) I needed just one piece of 

paper to light my way out of the hole( … ) (567), Invisible Man admite que a gula 

da verdade deve ser substituída pelo ascetismo da arte: “There was no morning 

nor light of any kind to awaken me and I slept on and on until finally I was 

aroused by hunger ( … ) I tried to reach above me but found only space, unbroken 

and impenetrable” (567). 

Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei! Eis que 

habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-Vos! ( … )Porém 

chamastes-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez! 



 

175 

Brilhastes, cintilastes, e logo afugentastes a minha cegueira! Exalastes 

perfume: respirei-o suspirando por Vós. 

(AGOSTINHO 1984: 266-267) 

É nesse centro habitado que todo o homem invisível se procura, no centro de 

si mesmo, chamando por cada um de VÓS que o procurastes, chamando, porém, com 

a VOZ do desfazer do tempo que a palavra contém. 
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