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Izabel Brandão1 
Startling the Flying Fish (2005) é o quinto livro de poesia de Grace Nichols. 

Desse para o anterior, Sunris, de 1996, lá se vai quase uma década e para o primeiro, o 

premiado i is a long memoried woman, de 1983, são vinte e quatro anos. O que mudou 

na poeta depois de todo esse tempo? 

Nichols é uma das “Green voices” da Grã Bretanha (Gifford: 1995) 

contemporânea e, considerando que, hoje, sua poesia já figura entre os clássicos da 

Penguin Books; que ela freqüenta as escolas secundárias britânicas lendo seus poemas 

para alunos/as ou divulgando seu trabalho endereçado ao público infantil e que ela tem 

sido estudada em vários países, incluindo o Brasil, ela deixou de ser margem para ser 

“mainstream”, pode-se dizer.2 Contudo, nem por isso ela deixou de exercer sua voz 

crítica, sempre pronta a nos lembrar o lugar da sua fala, das suas metáforas políticas 

envolvendo o Caribe, a colonização e o resultado dessa história contada e recontada em 

seus poemas e também em seu romance Whole of a Morning Sky (Virago 1986).3 

Seu lugar de poeta vem sendo demarcado como aquele que sempre questionou 

estereótipos, como ter que falar apenas pela mulher negra (The Guardian, 1991, 

entrevista), ou pela gorda, fora dos padrões de estética ocidentais4, independentemente 

de ser fruto da diáspora.5 Assim, a poesia de Nichols também interessa ao público leitor 

feminista, por tratar de questões consideradas como política e ideologicamente 

comprometidas, a exemplo da sua ruptura com a chamada “ditadura da silhueta” 

(Bartky e Bordo: 1994; Zozzoli: 2005), ao questionar o papel dos concursos de beleza 

em seu “Looking at Miss World”, ou o da neocolonização que ocorre em pólos 

turísticos caribenhos (e aqui os nossos também se enquadram) que, além da beleza 

paradisíaca do seu quase edênico litoral, vendem corpos para o deleite dos turistas 

                                                
1 Professora associada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas e pesquisadora do CNPq. 
2 Tenho pesquisado Grace Nichols desde 1996. Isso tem gerado várias publicações tanto no Brasil (1996, 
1998, 2005, 2006) como no exterior (2006). Ver referências completas ao final deste trabalho. 
3 Em 2003, na ANPOLL de Maceió, apresentei um trabalho sobre esse romance de Nichols, 
intitulado”Representações de gênero em Whole of a Morning Sky, de Grace Nichols,. que serviu de base para 
meu atual projeto de pesquisa sobre “Lugar/Não-Lugar do corpo em autoras contemporâneas”, que estuda as 
seguintes autoras: Grace Nichols, Bessie Head, Lya Luft, Arriete Vilela e Conceição Evaristo. 
4 Nichols publicou The Fat Black Woman’s Poems pela Virago, em 1984, respondendo criticamente e com 
um incrível senso de humor à busca de estereótipos que se tornou comum na sociedade atual. Cf. Brandão 
(2005) para uma leitura de poemas desse livro a partir de uma discussão sobre o corpo pela via do 
ecofeminismo e da crítica da cultura. 
5 Nichols mudou-se da Guiana para a Grã Bretanha em 1977, onde vive com suas duas filhas em Sussex. 
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estrangeiros.6 A politização das metáforas de Nichols têm muito a dizer às mulheres, 

aos homens e todos/as aqueles/aquelas que se interessam por temas que trazem o sujeito 

do sexo feminino como central. 

Em 2005, no XI Seminário Nacional Mulher e Literatura/ II Seminário 

Internacional Mulher e Literatura, no Rio de Janeiro, apresentei um trabalho sobre um 

poema do primeiro livro de Nichols chamado “Ala”, que invoca uma divindade de 

origem africana para buscar as almas de uma jovem mãe escrava (Uzo), punida por 

cometer o infanticídio, e de seu filho morto, levando-as de volta à Africa. Se em vida 

esse retorno em liberdade não é possível, a morte cuidará disso através da divindade, da 

fé que busca na origem africana o alento para as dores provocadas pela colonização. A 

leitura desse poema partiu de uma percepção feminista, associada a uma discussão 

sobre o caráter utópico/distópico nele presente.7 Penso que, nesse momento da carreira 

de Nichols, seu enfoque se voltava para o movimento de saída dos povos africanos para 

as colônias e para toda a dor que a história da colonização causou para esses povos, em 

especial para as mulheres, que foram desde colaboracionistas do processo de 

escravização, a amantes dos colonizadores ou dos feitores na colônia; ou de rebeldes 

como a jamaicana Nani ou a escrava Uzo, que comete o infanticídio em busca da 

liberdade. 

Essa temática do movimento da África negra para as colônias está em i is a long 

memoried woman, de 1983, e nela se inserem divindades como Ala, já referida, ou 

outras nossas conhecidas, como é o caso de Yemanji, nossa Yemanjá, rainha do mar, 

que de uma forma ou de outra estão presentes para proteger as mulheres que encarnam 

personagens nos poemas de Nichols. 

À pergunta feita no início deste trabalho, sobre o que mudou na poesia de 

Nichols de 1983 para cá, um começo de resposta pode ser dado, na medida em que 

podemos observar uma recorrência dos mitos que invocam divindades femininas com o 

intuito de fomentar a fé e a esperança num mundo outro, onde haja respeito pelos seres, 

ainda que apenas após a morte física, como no início da carreira de Nichols, ou como 

agora, a partir da atualização de muitos desses mitos.  

                                                
6 Em meu “O corpo como poética da resistência”, faço uma discussão sobre esses poemas mostrando que 
Nichols rompe não apenas com o estereótipo feminino, mas também questiona o aprisionamento provocado 
pela TV na vida das pessoas ou a consciência crítica que tem ao receber um cartão posta da Jamaica. Cf. 
Brandão (2005). 
7 Cf. meu “O corpo como travessia: o canto da resistência de Grace Nichols”, in Monteiro e Oliveira Lima 
(Orgs.) (2006), 163-176. 
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O novo livro de Nichols, Startling the Flying Fish, retoma mitos arcaicos como 

o primeiro, mas desta vez com um propósito diferente. Já não se trata da denúncia dos 

desmandos da colonização e das dores provocadas pelo processo. Agora, Nichols parece 

fazer uso dos mitos de origem para demarcar novas posturas diante do já acontecido: o 

processo colonizador provocou a criação de novas instâncias, transformou os espaços 

colonizados em algo diferente, com identidade própria, construída a partir de tudo o que 

se passou, de geração a geração até o momento contemporâneo. Esse é um momento 

que trata os filhos e filhas da colonização com um conhecimento diferente, que permite 

a transformação da experiência vivida, de seus conflitos de valor, das suas dificuldades, 

com a consciência de que esses países ainda estão buscando se livrar da herança 

escravocrata, carregada de preconceitos de toda ordem, mas essencialmente buscando 

respostas, algumas das quais já iniciadas naquele primeiro livro, em poemas que dizem 

do modo diferente de lidar com os problemas, por vezes através da dança, do pisar forte 

e alegre sempre transformando as dificuldades em ensinamentos. Essa é uma herança 

que vem da África, mãe de ensinamentos milenares. 

É a partir desse ponto que gostaria de examinar o contexto de alguns dos poemas 

do livro novo, que trazem marcas desse outro momento, em que os sujeitos de países 

que já foram colonizados (ver McLeod: 2000) partem de suas terras, uma instância do 

lugar do afeto, onde as raízes familiares estão fincadas. A apreensão do conceito de 

afeto associado ao lugar de origem é fácil, na medida em que identificamos nele o 

espaço do conhecido. Essa conceituação de lugar é vinculada aos estudos ecocríticos 

(Buell: 2005], a partir de M. Augé (1992), e tem um significado além da geografia 

espacial. Ela é demarcadora de afeto e constitutiva de uma identidade própria. Esse 

lugar de origem pode ser identificado primeiramente com a África e agora com o Caribe 

e suas ilhas de águas de cor turquesa. Nesse espaço geograficamente demarcado, a 

Cariwoma de Nichols constrói o seu lugar e é dele que assume o papel de observadora 

do ”tecimento de uma odisséia/ sem volta”8, para filhos/filhas, ou irmãs como ela 

parece por vezes preferir chamar as mulheres que iniciam jornadas sem retorno 

imediato.  

Essa viagem demarcada miticamente como uma odisséia vai retomar mitos 

arcaicos e retecê-los para que possam caber na costura do contemporâneo. Cariwoma é 

                                                
8 “a weaving odyssey of no return” p.13, poema ‘But there were other ships’, da Part One de Startling the 

Flying Fish. Todas as citações são da edição de 2005, da Virago. Todos os excertos citados foram livremente 
traduzidos por mim. 
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a persona adotada por Nichols. O nome criado pela poeta, em princípio não apresenta 

um sentido explícito, mas tem sua definição esclarecida à medida que os poemas vão se 

desenhando para nós leitoras/es. A partir da linguagem, Nichols aglutina ‘Caribbean’, 

terras do Caribe, com ‘woman’, dividindo a terra ‘Carib’ para incorporar ‘woman’, essa 

mulher caribenha que “cuida” (cari-care), que elabora o olhar distanciado da mãe/irmã 

que ficou. Essa mulher aprendeu que não pode impedir os filhos/filhas de crescer e ir 

em busca de suas identidades, fora do território familiar, construído já na terra nova, seu 

domínio. Assim, ela conta histórias, com seu olhar tecido e retecido na construção dos 

mitos arcaicos de vários mundos, desde o greco-romano, com Perséfone, Jano, 

Penélope, Afrodite, Cassandra e Zeus, aos africanos, com Ogun, Oiá, Xangô e Anansi; 

desde os hindus, com Kali e Shiva, aos ameríndios, com Quetzalcoatl e Xocolatl, entre 

outros. Todas essas divindades aparecem nos poemas do livro misturados, como num 

grande caldeirão cultural que concedeu poderes híbridos aos/às seus/suas herdeiros/as, 

no caso aqui à grande mãe que Cariwoma representa. Nesse caldeirão também surgem 

nomes vinculados às viagens de descobrimento e colonização do novo mundo: de 

Américo Vespúcio a Colombo; dos conquistadores a Cortez, chegando aos oficiais da 

imigração, tricksters contemporâneos que transformam as vidas dos/as imigrantes num 

inferno, incluindo Elizabeth, a grande mãe inglesa, herdeira do império britânico. A 

algumas dessas representações histórico-míticas Nichols concede voz através de 

Cariwoma, deixando que elas expressem suas versões da história, demarcando o lugar 

de suas falas que, se não purgam nada, exorcizam suas culpas através da palavra. 

Exemplo disso pode ser visto na fala de Colombo, que reflete sobre seu papel durante o 

processo de colonização: 

Genoa, Spain, Lisbon, are but a pale memory 

To this nautical shadow floating upon blue scales 

But how could I have foreseen the dark vistas and the tears 

the seeds of destruction that would flourish in discovery’s wake?
9
  

Engana-se quem pensa que Nichols cria uma Cariwoma revanchista.10 Pelo contrário, 

essa mítica contadora de histórias, mãe de filhas e filhos que criaram a diáspora, a 

                                                
9 “Genova, Espanha, Lisboa, nada mais que pálidas lembranças/ Para esta sombra náutica que flutua sobre 

escalas azuis/ Mas como poderia eu ter previsto as escuras visões e as lágrimas/ as sementes da destruição 

que floresceriam do despertar do descobrimento?” (itálicos originais) 
10 A Cariwoma de Nichols parece pertencer ao grupo de narradoras que se incluem  na noção de suplemento 
à história, conforme defende Virginia Woolf em A Room of One’s Own. Por permitir que o outro fale através 
de si, Cariwoma mostra outras vozes que contam a história por outra perspectiva não presente na história 
oficial. 



5 

cuidadora, apenas observa os acontecimentos e os revela a nós leitoras/es, ao tempo em 

que define o seu papel: 

(...) behind those Elizabethan curtains; 
Our own unframed drama of flames and whips 
An oldworld-newworld saga of loss and pillage. 
And though I Cariwoma prefer not to dwell  
On the wrongs of history, I must bear witness – 
To the invisible frieze of the lips. 
To the sculptural hurts which I must try to heal 
If only with my balm of words.11 

Por essa razão, Cariwoma dá voz a Malinche (“Come, my sister, and talk to me”12), a 

mesma Malinche, “tradutora/traidora” de Cortez e plenamente identificada como aquela 

que deu origem aos mestiços do novo mundo, que a história oficial cuidou de condenar 

com os xingamentos de “Malinchista”, também ela conta sua versão dos fatos13: 

I Malinche, have seen many suns 

and many moons of sorrow 

my footsteps dogged from childhood 

by whispers, rumours, shadows 

Perhaps if Popocatepetl or Iztaccihuatl 

could speak – not the language of smoke – 

but the language of words – 

they would tell a different story. 

Time and the green jaws of the jungle 

have put hole in the leaves of my memory
14

 

Cariwoma, então, redime Malinche, dando à “prodigal mother of the mestizo –/this 

marigold flower for the black cloud of your hair.”15 É com esse perfil que a Cariwoma 

de Nichols desenha seu olhar ao longo das cinco partes que compõem o livro. Como 

este é um ensaio inicial, parte de um estudo em andamento16, antes de passar à análise 

                                                
11 “(...)atrás das cortinas elizabetanas;/Nosso próprio desemoldurado drama de chamas e chicotes/ Uma saga 
de perdas e pilhagem do velhomundo-novomundo/ E embora eu Cariwoma prefira não permanecer/ Nos 
erros da história, preciso testemunhar - / Aos afrescos dos lábios./ Aos machucados esculturais que devo 
tentar curar/ Ainda que com meu bálsamo de palavras. 
12 “Chegue, minha irmã, e converse comigo”. 
13 A figura da Malinche tem sido retomada pelas feministas contemporâneas e sua posição de traidora, na 
história, revista. O seu poder tem sido canalizado para um sentimento mais positivo como aquela que deu 
origem aos povos mestiços das Américas. Cláudia de Lima Costa, no Seminário Fazendo Gênero 7, ocorrido 
em Florianópolis em agosto de 2006, falou sobre esse tema em sua palestra. 
14 “Eu Malinche, já vi muitos sóis/ e muitas luas de tristeza/ meus passos perseguidos desde a infância/ por 

sussurros, rumores, sombras/ Talvez se Popocatepetl ou Iztaccihuatl/ pudessem falar – não a língua da 

fumaça -/ mas a língua das palavras –/ contariam uma história diferente./ O tempo e as mandíbulas da selva/ 

colocaram buracos nas folhas da minha memória”. 
15 “prodigiosa mãe do mestiço/ esta calêndula dourada para a negra nuvem dos seus cabelos.” 
16 O estudo deste livro faz parte de um projeto de pesquisa sobre escritoras contemporâneas, uma das quais é 
Grace Nichols (Lugar/Não-Lugar do corpo em autoras contemporâneas: ruptura e retecimento). 
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de dois poemas, traço a seguir um sucinto resumo das cinco partes do livro, com o 

objetivo de contextualizar o enfoque sobre os mitos aí presentes: 

Part One: a “odisséia tecida” começa com poemas que tratam dos desejos de 

quem quer partir. São nove poemas que estabelecem o movimento da contadora 

de histórias, Cariwoma. Nesse espaço do livro o olhar da Cariwoma observa a 

construção do sonho de quem quer partir. Mitos greco-latinos são retecidos para 

caber na contemporaneidade. Assim Nichols recria Persephone, traz Jano com 

suas duas cabeças olhando o tempo de mudança; traz também uma outra 

Penélope, sem a paciência da espera que a levou à imobilidade durante as 

décadas em que Ulisses esteve fora de casa. 

Part Two: O segundo movimento do livro busca compreender o que foi feito na 

era dos descobrimentos. Colombo surge renomeando os lugares, bichos e as 

coisas encontradas na terra nativa. É também o momento de encontro com 

Malinche que, em parceria com Cortez, traz ao mundo os filhos e filhas mestiços 

do mundo novo. Tanto Colombo quanto Malinche recebem a permissão da 

Cariwoma de Nichols para contarem as suas versões da história. É o bálsamo da 

palavra que suplementa a história. Mitos como o de Cassandra são atualizados 

para fazer uma crítica da cultura que nega credibilidade às mulheres nas 

sociedades de base ocidental. 

Part Three: é o coração do livro e os poemas viajam pela América do Sul e 

Central e, aqui, Cariwoma retoma os passos da floresta, da antiguidade dos 

descobrimentos, fala dos massacres, roubos e negociatas, mas fala também do 

retorno de Quetzalcoatl, o deus mexicano serpente e pássaro. É também o 

momento em que Cariwoma encontra Zeus. Desse encontro, novas mudanças 

virão. 

Part Four: Cariwoma, aqui, distancia-se do desejo de controle dos 

acontecimentos. Os poemas falam das vidas que devem seguir seu curso, ainda 

que filhos/as tenham empreendido a sua jornada para longe da terra mãe e de 

seus cuidados. Eles/as têm o seu próprio destino a seguir. 

Part Five: Cariwoma define o seu papel: o seu bálsamo para sanar as dores da 

história é a palavra que suplementa. É com ela que vai redimir os males da 

colonização. Como porta-voz do Caribe, a contadora de histórias vai levá-las a 

nós leitoras/es que, por nossa vez, faremos o nosso papel de levar adiante o 

passado desse povo que superou dores e horrores e que foram embora, mas que 
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trazem dentro de si os materiais que os ligam à sua terra de origem, seja ela a 

África, o Caribe, as Américas, enfim, o mundo. 

*** 

O poema de abertura de Startling the Flying Fish apresenta Cariwoma, que fala 

de seus/suas filhos/as como “migrating spider-birds”, uma metáfora recorrente ao longo 

do livro, uma vez que reverbera em Anansi, uma figura de trickster da mitologia 

africana, cuja representação é de uma aranha. Essas “aranhas-pássaros migratórios” 

tecem com sua “silver thread” rotas que se ligam e triangulam Cariwoma “across 

Atlantic”, envolvendo-a nos afazeres dos outros lugares, para onde vão. Por isso, em 

seu papel como observadora, Cariwoma só tem a alternativa de dedicar “A thought for 

one here/ A sigh for one there/A pride for one somewhere”.17 De lá, de onde está, tudo 

o que pode fazer é olhar e perceber as idas formadoras das diásporas que constroem 

outras histórias fora do lugar de origem e se perguntar: “Europe? North America?”18 

Como não há outra saída, contenta-se com os retornos possíveis através das fotos da 

família que cresce e se encherá de 

grands and great grands 
I’ve never seen, 
The children who shine 
like constellations 
in my dreams.19 

Sentimentos e sonhos que se constroem no universo de Cariwoma que, como terra de 

origem, lugar do afeto, apenas pode manter-se “Green”, verde, aguardando esperançosa 

o retorno dos/as filhos/as que se foram, por que são “movers” e a vida com seu 

dinamismo precisa continuar. Assim, esse lugar do afeto constitui-se de pequenas 

coisas, de lembranças que demarcam as histórias identitárias de cada um que se foi.20 O 

                                                
17 “Um pensamento para um cá./ Um suspiro para outro ali./ Um orgulho para outro 
acolá”. 
18 “Europa? América do Norte?” 
19 “netos e bisnetos/ que nunca vi,/ os filhos que brilham/ feito constelações em meus 
sonhos.” 
20 Em outro ensaio que discute a questão do lugar do afeto a partir da percepção feminina (Lawrence’s 
Homeless Hero: An Ecocritical–Feminist Reading of Kangaroo), analiso o romance Kangaroo, de 
D.H.Lawrence (1923), apresentado em congresso na Inglaterra em 2007 (Lawrence’s Return to Eastwood – 
the 11th DHLawrence’s International Conference, na University of Nottingham), e mostro que a personagem 
feminina, viajante de muitos lugares, em cada um deles onde habita por um certo tempo, leva consigo 
pequenas porções de afeto (almofadas, tapetes, toalhas de chá, etc) que constroem um território familiar para 
ela e o marido e ainda que a personagem esteja num ambiente hostil – um não-lugar –, ela é capaz de 
imprimir uma identidade própria que lhe permite sentir-se segura onde quer que esteja. No caso do livro de 
Nichols, essas porções de afeto que ajudam a Cariwoma a construir um lugar do afeto relativo aos que se 
foram, podem ser vistas nas fotos e outras pequenas lembranças que recebe. São fragmentos dos que se foram 
que retornam para a terra de origem. 
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retorno desses/as filhos/as pode de fato nem acontecer, mas cada fotografia enviada 

representa um pequeno espaço afetivo no viver da Cariwoma. É talvez a única forma de 

sobreviver às ausências impreenchíveis daqueles/as que se foram. 

O terceiro poema da Part One fala da primeira viajante, a quem Cariwoma 

chama de “sister”, e como sua origem é importante, ela usa “her dress like a symbol”21, 

talvez numa alusão às vestimentas étnicas que imigrantes passam a usar nos lugares 

para onde se mudam e que simbolizam sua conexão com a terra mãe, e que servem de 

demarcadores identitários, como se trouxessem impresso nas roupas a terra-mãe. Aqui, 

o mito retomado por Nichols é de origem grega e a irmã de Cariwoma é uma nova 

Persephone, filha de Demeter, que foi raptada por Hades, passando a morar com ele no 

mundo inferior (underworld), contrapartida terrena do Olimpo de Zeus.22 A Persephone 

arcaica passa a ser rainha do mundo inferior após comer do fruto do esquecimento, a 

romã.23 Sua mãe, em desespero, move céus e terras para ter a filha de volta. Como Zeus, 

irmão de Hades, não a ajuda, Demeter seca a terra levando os povos à fome; só então 

Zeus a ajuda estabelecendo uma negociação com Hades para que Persephone passe 

meio ano ao seu lado e meio ano com sua mãe. Demeter, então restaura a terra 

permitindo o florescimento das colheitas ao ver a filha de volta. No poema de Nichols, 

Persephone deixa de ser filha para ser a irmã, que olha o mar, horizonte da terra de 

Hades, 

Staring out to sea and across 
the treacherous Atlantic 
to where her dreams lie in Miami.24 

Miami passa então a ser, então, o novo reino de Hades, a cidade que é paraíso 

consumista norte-americano, desejado por nove entre dez turistas. Ao dizer, “Hear this 

trapped Persephone, perfumed/ with the reckless arrogance of youth”25, Cariwoma dá 

voz a essa menina, deixando-a exercer seu direito ao erro: 

‘I will have my eternal summer of plenty. 

                                                
21 “o vestido como símbolo”. 
22 As versões desse mito são variadas. Refiro o/a leitor/a para J. Campbell em As máscaras de Deus, vol. II, 
Mitologia Ocidental, também para Caroline Larrington em Woman’s Companion to Mythology, que lê mitos 
de origem de todos os continentes através da crítica feminista. 
23 Cf Neuman The Great Mother, de 1963, para maiores informações sobre a romã que, como a papoula, têm 
características que  induzem ao esquecimento. 
24 “Encarando o mar de frente e ao longe/ o Atlântico traidor/ para onde estão seus sonhos em Miami.” Aqui 
há um jogo de significados pertinente na palavra “lie” próxima a Miami. O significado de “lie” pode ser 
“está”, “deita-se”, como também pode ser entendido como “mentira”. Como o sonho de Miami, na percepção 
apresentada, é uma mentira, o jogo de sentido é importante. 
25 “Ouça esta Persephone aprisionada, perfumada/ na arrogância imprudente da juventude”.  
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I will leave these islands, this underworld 
That would crown me Queen of Poverty 
I will board that unseaworthy boat 
Matchboxed to a group I hardly know, 
Except they share my dreams of an El Dorado 
No twinkling Arawak gold this time, 
Just a piece of life, upward and bright.’26 

Aqui percebemos com clareza a ironia fina da poeta caribenha, marca forte de Nichols. 

A jovem que quer ir embora expressa seu desejo em versos cujo tempo verbal mostra o 

sonho em sua prospecção futura. O Caribe é o “underworld”, o mundo contemporâneo 

de Hades, que, para Cariwoma, não está na terra mãe e sim do outro lado do oceano, em 

Miami, onde a menina “will find no flowers in neon”, uma clara referência ao mito 

arcaico, quando Persephone foi raptada e colhia flores. Tudo o que a menina sabe, com 

seus rompantes juvenis é que o barco é inseguro, as pessoas desconhecidas, mas com as 

quais compartilha seu sonho de não ser coroada “Rainha da Pobreza”. Seu El Dorado 

está lá em Miami, longe do que os povos de Arawak.27 Na sua ousadia adolescente, a 

menina arrisca. Cariwoma, a observadora, ouve tudo e só pode dizer do seu desconsolo 

de saber que não haverá ninguém para contar a história real para essa irmã (“Who has 

the heart to tell her (...)?”). O que ela vai aprender é que suas origens sempre falarão 

mais alto. Por isso:  

(…) when she least expects it 
her own backyard will swim 
like a sea before her (…) 
That she won’t escape the voices, 
The nuances – much like her mother’s blood.28 

Dessa forma Nichols retoma mitos arcaicos renovando-os na contemporaneidade e 

demarcando seu lugar na história das mulheres especialmente. Persephone, a arcaica e a 

contemporânea, continua ingênua e crédula; o que muda é o enfoque materno, afinal 

Cariwoma torna-se irmã da filha que quer escapar das origens. Demeter hoje já não 

move mais céus e terras para impedir o crescimento da filha/irmã. Na sua versão 

                                                
26 “‘Eu terei meu verão eterno de plenitude./ Eu sairei destas ilhas, deste mundo inferior/Que só vai me 
coroar como Rainha da Pobreza/ Eu embarcarei neste barco sem confiança marinha/ Feito sardinha em lata 
com esse povo que nem conheço/ A não ser porque sonham os meus sonhos de um El Dorado/ Sem o ouro 
brilhante de Arawak desta vez,/ Apenas uma pepita de vida, animada e inteligente.’” Essa percepção do barco 
como esperança é irônica, mas leva ao sentido da heterotopia foucaultiana. O barco é lugar de lugar nenhum, 
ou uma instância do não-lugar, conforme compreende Augé (1992). Contudo, ainda que seja um espaço do 
desvio – como todas as heterotopias – é o lugar heteotópico par excelence (cf. //www.Michel Foucault, 

Of Other Spaces (1967), Heterotopias.mht//, p.6), que une os sonhos de gentes tão 
diferentes, conforme os versos de Nichols atestam. 
27 Povos ameríndios, como eram conhecidos no tempo do descobrimento. 
28 “(...) quando ela menos esperar/ o quintal de sua casa fluirá/ como o mar às suas costas (...)/ Que ela não 
escapará das vozes/ Das nuances – bem parecidas com o sangue de sua mãe.” 
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contemporânea de Cariwoma, passa a observar o aprendizado, esperando que a 

filha/irmã aprenda com seus erros. Parece implícito na voz de Nichols que as vozes 

ancestrais estavam certas ao dizerem o que disseram, mas quem as ouviu? Quem as 

ouve? Por outro lado, é preciso compreender que a forma de dizer e ser ouvida hoje é 

diferente e Cariwoma está afinada com isso por entender a necessidade da juventude de 

passar pela experiência, aprender com ela e redesenhar o mapa do aprendizado que 

afasta mães e filhos/as.  

É esse aprendizado que Cariwoma nos mostra ao longo do livro e só teremos 

certeza de que a filha/irmã aprendeu alguma coisa no poema que fecha o livro. Sem 

título como os anteriores, Cariwoma mostra que o Caribe hoje já não é o mesmo. Parece 

melhor na sua nova roupagem tecida e retecida nos infinitos tons de turquesa, nuances 

estas tingidas a partir da diáspora que levou tantos filhos e filhas para fora do lugar de 

origem. O novo turquesa do Caribe tece um “Sea self” cantado aos quatro ventos por 

ela: 

Today I sing of Sea self 
a glittering breathing 
in a turquoise dress 
 
Constantly stitched and re-stitched 
by bright seamstresses of flying fish 
adding a thousand sapphire touches29 

O retecimento do lugar de origem com tantos tons de turquesa adicionados 

apenas mostram que a herança arcaica dos povos africanos chegados ao Caribe a partir 

da colonização, de lá expandida pelas Américas, e pelos outros continentes (Europa, 

India, China) é inescapável e esse “Sea self” intraduzível foi tecido e retecido pelos 

milhares de “flying fish”, que continuam suas expedições pelo mundo, ad infinitum. 

Cariwoma, assim como nós, fica “on the edge/ of this new world/awaiting the footprints 

of my arrival”30, construindo, talvez, uma nova cartografia, inclusive do afeto motor 

central do sonho do lugar ideal. 

 

 

 

                                                
29 “Hoje eu canto do Sea self/ um respirar brilhante/ num vestido turquesa/ Constantemente cosido e re-
cosido por brilhantes costureiras de peixes voadores/ que acrescentam mil tons de safira” 
30 “na borda/ deste mundo novo/ aguardando as pegadas da minha chegada”. 
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