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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NEGRA : O PERCURSO 

IDENTITÁRIO DE ALICE WALKER EM “A COR PÚRPURA” 

Kárpio Márcio de Siqueira1  

 

Resumo: O artigo versa sobre a construção da identidade feminina negra nos 
Estados Unidos nas primeiras  décadas do século XX, a partir do romance 
epistolar  “ The Purple Color” de Alice Walker,  escritora afro-americana,  num 
desenho identitário das personagens, Celie, Shug Avery e Sofia a pontuar 
questões de discriminação racial, de gênero e de sexualidade que nitidamente 
são tratadas no enredo sob a égide do preconceito versus sufrágio feminino, do 
mascaramento cultural versus a Negritude, da subserviência versus a 
independência, na análise busca-se diante dos diálogos das três personagens 
apontar a alegoria literária utilizada por Alice Walker para tratar de assuntos  
míticos, íntimos e seculares.  

Palavras-chaves : Identidade negra;  Literatura negra nos Estados Unidos; 
Alice Walker; A cor púrpura  

Abstract : This article talks about the building of female identity in the United 
States in the first decades of the Twentieth century, using the epistolary 
romance “ The Purple Color” by Alice Walker, afro-american writer, as a identity 
shape of the characters, Celie, Shug Avery and Sofia, and it also points out 
questions about racial discriminations, class and sexual ones, that clearly are 
treated in the story based on prejudice against feminine suffrage, cultural 
maskering against Negritude, subordination against independence, this 
analyses searches beyond the dialogues from the three characters, pointing out 
the literary allegory used by Alice Walker for discussing about mythic, closer 
and secular topics.   

Key words : Black Identity;  Black Literature in the United States ; Alice Walker; 
The Purple Color.  

 

Introdução:  

O diálogo apresentado nesse texto, entre a literatura e a identidade 

feminina negra, tem como pano de fundo a obra de Alice Walker, escritora afro-

americana, “ A Cor Púrpura”, nesse percurso textual, apresentam-se um olhar a 

Literatura Negra nos Estados Unidos da América numa projeção histórica, 
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apresentando de maneira cronológica aparições do  negro como sujeito escritor 

e personagem da literatura do novo mundo, e em segundo plano o espaço da 

Literatura de autoria feminina nos E.U.A, que vão apresentar as autoras negras 

Tony Morrison e Alice Walker, na representação da literatura de autoria negra 

feminina.  

Na parte final desse texto, oportuniza-se um olhar panorâmico ao enredo 

do romance e posterior um recorte analítico que objetiva entender a esfera 

discursiva de Alice Walker sob o prisma de autores como Showalter, Hall, 

Dutra, Laurentis, Azevedo, Nabuco,  Mendonça entre outros que discursam 

sobre Literaturas, identidades e Culturas. 

 

A LITERATURA NEGRA ESTADUNIDENSE E O ESPAÇO HISTÓRICO  

 

Nos Estados Unidos a escravidão terminou em 1865, 
transcorridas mais de três décadas de contínua campanha 
abolicionista, e após quatro anos de uma guerra civil que além 
de matar 600 mil pessoas, devastou uma boa parte da sua 
região sul. (AZEVEDO, 2003, P.16) 

 

O espaço da Guerra Civil integrou a ocasião de resolver os impasses 

entre os ideais do sul e do norte nos Estados Unidos, entre as ideias de uma 

cultura agrícola e de uma cultura em processo de industrialização. Nesse 

contexto de transformação, aponta-se o espaço migratório do negro norte 

americano, que saí da “plantation2” e direciona-se para os bairros “ guetos” 

urbanos, onde o crescente fenômeno da industrialização suportava a grande 

quantidade de negros que deixavam a lavoura para trabalharem nas indústrias.  

Esse fenômeno que tem sua ênfase entre o fim do século XIX e o início 

do século XX, vai contribuir para o processo de politização do homem negro 

norte-americano diante daquele espaço sócio-cultural no qual ele agora se 

insere. Esse espaço social real ganha um arranjo cultural dos negros que 

                                                           
2
 Plantation é um tipo de sistema agrícola (uma plantação) baseado em uma monocultura de exportação 

mediante a utilização de latifúndios e mão-de-obra escrava. 
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inserem no cotidiano de suas representações sociais a música, a evidenciar as 

worksongs3 e os hinos.  

A construção da realidade tem como suporte a maneira como 
se enxerga e vivencia o cotidiano individual e socialmente e 
inclui tudo aquilo que é perceptível, não apenas em sua 
materialidade física, mas também, em suas manifestações 
sensoriais, nas impressões, no pensamento e na imaginação. 
É o campo simbólico que fornece as indicações sobre o que é 
possível e o que não é, o que é certo, justo, bom, belo, 
desejável, e também tudo que for contrário disso. ( 
MENDONÇA, 2008, p.42)  

Nesse espaço das primeiras manifestações culturais negras 

estadunidenses, surgem os primeiros registros de uma marcação identitária 

que popularmente, e refere-se ao popular, o excêntrico, o não cânone estético 

artístico europeu, se estabeleceu como desenho de um processo de expressão 

própria, de auto-afirmação.  

Esse alicerce sustenta o movimento de construção de uma Literatura de 

autoria Negra, nos Estados Unidos da América, que apontasse o ser negro 

sujeito dentro do discurso literário, desprovido da marca ideológica hegemônica 

ocidental europeia, livre da figuração animista no qual o negro até então era 

decalcado nessa representação e que eminentemente ecoasse um grito 

silenciado por anos. Nabuco acrescenta,  

Um compartimento aberto muito recente na literatura 
americana e que não se poderá mais fechar é o reservado ao 
autor negro. Indivíduos de sua raça já haviam configurado 
como personagens, mas agora já se faz ouvir a voz da raça, 
seu sentir, seu pensar e as queixas acumuladas e não 
externadas. O Talento dos escritores e poetas negros está 
rompendo o silêncio de séculos. (2000, p. 269-270)  

 

Logo nesse espaço de produção literária negra, trazemos ao cenário os 

autores como Richard Wright com a novela Black Boy, de cunho autobiográfico, 

em 1940, a versatilidade de Hughes que foi considerado um dos mais 

populares escritores do Harlem Renaissance, movimento americano, entre as 

                                                           
3
 Worksongs são músicas profundamente ligadas a um tipo de trabalho, como forma de controle de 

tempo, ou pequenas narrativas, descrições ou canções de protesto.  
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décadas de 20 e 30 do século XX, além de James Weldon Johnson um dos 

primeiros poetas afro-americanos a lecionar em uma Universidade, Claude 

McKay escritor jamaico-americano inserido no Renaissance no qual também 

publica seus livros nesse momento e uma série de outros autores e poetas 

negros que sucessivamente  ambientaram o espaço da produção literária negra 

nos estados Unidos.  

 

LITERATURA DE AUTORIA FEMININA NOS ESTADOS UNIDOS 

As escritoras negras constituem uma tradição literária 
identificável (...) temática, estilística, estética e 
conceptualmente. As escritoras negras manifestam pontos de 
vista em comum em relação ao ato de criar a literatura como 
resultado direto da experiência política, social e econômica 
específica que foram obrigadas a compartilhar. ( SMITH apud 
SHOWALTER, 1994, p.51) 

 

Em contradição ao foco de Smith, os movimentos políticos que 

paralelamente deram suporta as manifestações artísticas de autoria feminina, 

tendiam a retratar uma luta por uma identidade e um autoreconhecimento. 

Nesse eixo, classificar as escritoras negras a partir somente de um produto 

histórico, o espaço reducionista ao qual os negros foram submetidos no 

processo de colonização, escravização e abolição nos países ocidentais, seria 

atribuir a essa escritura um valor menor, estéticamente e politicamente falando. 

Dutra aponta que,  

O movimento feminista surgiu por volta da segunda metade do 

século XIX, nas sociedades industrializadas; ressurgiu após a II 

Guerra, na década de sessenta desse mesmo século, 

momento de desenvolvimento capitalista, tendo como pioneiros 

os Estados Unidos, Inglaterra, propagando-se pelo mundo. 

(2005, p.157)  

 

Assim, essa disseminação feminista, contribuía na formação de um ideal 

de vida feminina, que certamente contrastaria com o modelo imposto pela 
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sociedade patriarcal e causaria um desencontro no paradigma vitoriano e 

jacksoniano que perdurava a sociedade entre os séculos XVIII e XIX.  

Um modelo da situação cultural das mulheres é crucial para 
que se compreenda tanto como são percebidas pelo grupo 
dominante quanto como percebem-se a si mesmas e aos 
outros. Historiadores e antropólogos enfatizam a imperfeição 
dos modelos androcêntricos da história e da cultura e a 
inadequação de tais modelos à análise da experiência 
feminina. ( SHOWALTER, 1994, p.47)  

 

Essa consciência da não funcionabilidade de um modelo estático do 

comportamento feminino e da negação de uma construção identitária feminina 

que versava pelo parâmetro androcêntrico facultou às mulheres a base para 

apontarem nos seus discursos memorísticos a desconstrução de uma imagem 

feminina imaculada, delicada e gentil, um retrato de mulher fraca, no sentido 

político social.  

A memória adquire um papel determinante para a reconstrução 
da trilha feminina nas narrativas escritas por mulher. 
Confrontando passado e presente, a mulher tece seu rosto. As 
diversas facetas de si projetam-se em espelhos que não 
refletem a si, mas a uma outra, supostamente desconhecida 
até então. São rostos sem nome, porque traçam sujeitos de um 
chão qualquer, com desejos universais, acentuados por um 
marcado pelo rompimento do silêncio das minorias e pela 
reinvindicação de direitos. ( DUTRA, 2005, p.178-179)  

Em meio a tantas lacunas seculares, a procura de uma identidade vai 

mais além do sexo outro, é uma busca mais profunda do que a dicotomia, 

homem/mulher, marido/esposa, macho/fêmea, esse fenômeno de tentativa de 

preenchimento, dá lugar as entrelinhas, e o espaço rizomático do discurso 

feminino. Hall entende que em vez de falar de identidade como coisa acabada, 

deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. 

(2006, p.39) 

Essa condução ao espaço da mulher na sociedade traduziu-se em uma 

reconstrução da identidade, na intenção de liberar o universo interno da figura 

feminina, a compreender que essa liberdade eleva o nível de consciência do 

feminino, dialogando com o acúmulo das experiências passadas, das 
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particularidades e da sua posição de estar diferente no cenário social. 

Showalter revela “que uma poeta americana negra, por exemplo, teria sua 

identidade literária formada pela tradição ( branca e masculina) dominante, por 

uma cultura feminina silenciada, e por uma cultura negra silenciada.” (1994, p. 

51)  

As pontuações de Showalter não esvaziam a capacidade de produção 

discursiva da mulher negra, ao contrário, elas apenas indicam que em algum 

momento, essas escritoras vão colidir seus discursos de maneira similar no 

espaço representativo masculino, no que se refere ao ato de criar essa 

literatura, que é oriundo de um fenômeno político, social, econômicos 

pertinentes ao espaço em que elas compartilharam, de maneira subjugadas ou 

não, com o modelo hegemônico, o que aponta uma tessitura literária feminina 

não esvaziada de representações de um universo real no qual elas fazem 

parte. Laurentis complementa que,  

As concepções culturais de masculino e feminino como duas 
categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, 
nas quais todos os seres humanos são classificados formam, 
dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um sistema 
simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo 
a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias 
sociais. (1994. P.211)  

O encontro com a diferença não pressupõem o sexo oposto, mas 

também as representações minoritárias que assolam o grupo menor, do qual 

as mulheres negras fazem parte, o da mulher.  

[...] as mulheres negras tem lutado pelo reconhecimento de sua 
própria pauta de luta no interior do movimento feminista, 
resistindo assim, aos pressupostos de um movimento de 
mulheres baseado na categoria unificada de “mulher” que, 
implicitamente, inclui apenas as mulheres brancas ( AZIZ apud 
HALL e WOODWARD, 2009, p.35)  

 

Em meio ao cenário do movimento feminista, o espaço da criação 

literária ganha ícones femininos que consolidariam a Literatura de Autoria 

Feminina, Vale- se, então, destacar a literatura de autoria feminina negra, 

nesse cenário, a evidenciar a autora Tony Morrison, que recebeu o Nobel de 
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Literatura de 1993, como romancista, a identificar retratos sociais de mulheres 

negras nos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX. E a propulsora deste 

estudo, a escritora estadunidense e feminista Alice Walker.  

Alice iniciou sua carreira produzindo poesias e alcançou fama mundial 

com a publicação do romance “ The Purple Color”, lançado em 1982, que anos 

após foi ainda mais difundido, por sua adaptação ao cinema. Essa mesma obra 

agraciou Walker com o Prémio Pulitzer, o que destaca, mais ainda, o trabalho 

dessa autora que reune poesias, romances, novelas, contos, e ainda lutas pelo 

apartheid, e, socialmente, como ativista pelos direitos dos negros e das 

mulheres, foi presença marcante na luta contra a mutilação genital feminina em 

países africanos.  

 

O ROMANCE EPISTOLAR “ THE PURPLE COLOR”  

 

“É melhor você nunca contar pra ninguém, só pra Deus. Isso 
mataria sua mamãe”. ( WALKER, 2009, p.9)  

 

O romance epistolar “A cor púpura”, marca um texto feminista numa 

linguagem simples que imprime cartas de uma semi-analfabeta, a protagonista 

Celie, ao  remontar de maneira confessional a sua própria vida, que antes dos 

quinze anos de idade, foi violentada pelo pai, e deste teve dois filhos, que 

foram doados, sem que ele tivesse a oportunidade de sentir a maternidade. 

Com a morte da sua mãe a menina Celie é oferecida pelo seu pai para um 

homem mais velho, que vai tratá-la como escrava e objeto sexual, nesse 

ínterim sua irmã mais nova Nettie, foge da casa do pai, com medo das 

investidas sexuais contra ela efetivadas por ele, começam, então, os 

desencontros na obra, surge a separação de Celie e Nettie, a vida de Celie se 

torna um verdadeiro sofrimento, sem a credibilidade em Deus e sem o retrato 

do amor,  representando pelos seus filhos e pela sua irmã. A Esperança só 

chega a vida de Celie, com a descoberta do amor por Shug Avery, amante de 

seu marido, e pelas boas risadas e reflexões que Sophia, esposa de seu 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pulitzer
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enteado, despertava na cabeça confusa, desorientada e sem perspectiva da 

protagonista. Por fim, a marca epistolar do romance vai apresentando uma 

nova Celie, construída identitariamente pelas representações vividas ao longo 

de sua vida.  

 

A OBRA EM DIÁLOGOS  

 

Ao tecido textual de Alice Walker, apontaremos os discursos imanentes 

que caracterizam as identidades das personagens negras femininas, Celie, 

Sofia e Shug Avery, a ver:  

Mas eu posso deixar você levar a Celie. Ela é mais velha 
mesmo. Ela precisa casar primeiro.  Ela também num é 
mocinha, eu acho que o senhor sabe disso. Ela já foi 
manchada. Duas vezes. [...] Ela é feia. Ela fala. Mas num 
istranha o trabalho duro. E é limpa. ( WALKER, 2009,p.19)  

Essa representação da figura da personagem Celie, é construída pelo 

discurso de seu suposto pai, na intenção de fazê-la casar com um homem mais 

velho e cheio de filhos, porém o que ainda é perceptível nesse texto é que essa 

figuração vai tornar-se intrínseca a personagem, que vai entender-se como 

essa mulher feia, sem valor social,  que não tem serventia para quase nada, a 

não ser servir à necessidade de um homem. Lucena acrescenta que,  

Se admitirmos que o sujeito constrói na sua interação com o 

outro, o perfil masculino se estabelece na relação com o 

feminino e com os indivíduos do passado [...] é a formação 

discursiva que determina o que pode ou deve ser dito em 

determinado lugar. (2008, p.17) 

A entender o diálogo de Lucena, a construção do sujeito “Celie” na obra, 

no seu caráter inicial torna-se algo longínquo, já que não existe interação entre 

a protagonista e seu pai e consequentemente, também, entre o seu futuro 

marido, a posição de passividade dentro da relação a torna um ser que figura 

pelo olhar e ações dos outros. Em depoimento a protagonista Celie revela,  
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Da primeira vez que eu fiquei de barriga, o Pai me tirou da 
escola. Ele nunca quis saber se eu gostava de lá ou não. [...] 
Você é muito boba para continuar indo pra escola, o Pai falou. ( 
WALKER, 2009, p.22) 

O gosto ou as aptidões da protagonista eram definidos pelo masculino, a 

condição de mulher submissa é remontada, então, pela condução da 

personagem ao espaço de dona de casa, de mãe ou de simplesmente uma 

serviçal, qualquer trato relacionado à condição de intelectualidade fora retirado 

do alcance da personagem. Dutra complementa que a ideologia que constrói a 

imagem feminina na sociedade age de tal forma manipuladoramente que a 

própria mulher é induzida a crer em sua submissão, considerando- a natural. 

(2005, p.158)  

No entanto essa mesma tessitura textual, também, lança imagens de 

mulheres que desafiavam o tempo e o espaço sócio-cultural no qual estavam 

vinculadas, a apresentar as personagens Sofia, “Tem mulher que num aguenta 

apanhar, eu falei. Sofia é assim. ( WALKER, 2009,p.81)” e a personagem Shug 

Avery ,  

Shug  tem mais jeito de homem quem a maioria dos homem. 
Eu quero dizer que ela é direta, honesta. Fala o que pensa e o 
diabo que leve o resto, ele falou. Você sabe que a Shug é de 
briga, ele falou. Igualzinho a Sofia. Ela tá dicidida a viver a vida 
dela e ser ela mesma num importa o quê.” ( WALKER, 2009, 
p.313) 

 

Essa pintura feminina no discurso walkiano  aponta a projeção de duas 

mulheres negras, fortes e de uma identidade singular na obra, oportunizando, 

assim, que essas representações se convertam, ao longo do romance, em 

contribuições para a construção da identidade da personagem Celie, a 

perceber  a aparição da fala da personagem e a impressão do seu ponto de 

vista sobre o perfil de conduta de Sofia e de Shug que realça “ Sinhô acha que 

tudo isso é jeito de homem. Mas o Harpo num é assim, eu falo pra ele. Você 

num é assim. O que Shug faz é coisa de mulher, eu acho. Principalmente 

porque ela e a Sofia é que são as pessoa que tem esse jeito. ( WALKER, 2009, 

p.313)” 
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Com sua ênfase no sexual, a “ diferença sexual” é antes de 
mais nada a diferença entre a mulher e o homem, o feminino e 
o masculino; e mesmo os conceitos mais abstratos de “ 
diferenças sexuais” derivados não da biologia ou da 
socialização, mas da significação e de efeitos discursivos [...] 
acabem sendo em última análise uma diferença ( da mulher) 
em relação ao homem – ou seja, a própria diferença do 
homem. ( LAURENTIS, 1994, p.207)  

Nessa perspectiva o discurso da personagem Celie rompe com a marca 

sistemática que desenha o que é masculino e o que é feminino, ela ainda 

imprime no seu discurso, agora, já com um desenho próprio, a marca identitária 

de si mesma. Showalter explica,  

Um modelo da situação cultural das mulheres é crucial para 
que se compreenda tanto como são percebidas pelo grupo 
dominante quanto como percebem-se a si mesmas e aos 
outros. Historiadores e antropólogos enfatizam a imperfeição 
dos modelos androcêntricos da história e da cultura e a 
inadequação de tais modelos à análise da experiência 
feminina. ( SHOWALTER, 1994, p.47)  

Ao escopo da percepção anunciado por Showalter, as personagens de 

Walker vão se constituindo, ao encontrar o lugar de direito em um mundo 

marcado pela dominação masculina e uma sociedade que nega o lugar de 

direito da mulher e sobretudo a mulher negra.  

A assim chamada  “crise de identidade” é vista como parte de 
um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 
uma ancoragem estável no mundo social. ( HALL, 2006, p.7) 

 

Essa crise de identidade é sutilmente construída no discurso de Célie, a 

cada momento em que ela escreve suas cartas e questiona sobre os 

acontecimentos ao seu redor, a indagar sobre a existência das coisas, a 

condição da mulher na sociedade e até mesmo a validade de sua fé cristã. 

Dutra interfere e discorre que as tentativas de rompimento dos pápeis 

estabelecidos por diferenças chamadas naturais, escamoteiam a diferenciação 

sócio-política na qual a mulher viu-se submetida sem direito à voz; um silêncio 

herdado, sobretudo, pela Igreja Católica, herança essa identificada por 

mulheres que o resistem. (2005, p.180). 
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Na sua fase final o romance apresenta indicações discursivas que 

apontam a personagem Celie como uma nova mulher a reler,  

[...] Mas eu nunca tive uma casa, falei. [...] Depois, essa casa 
queu tô ganhando é maior que a da Shug, tem mais terra em 
volta. E mais, ela vem com uma loja. ( WALKER, 2009, p.284)  

A modificação da posição social da personagem na obra figura a 

condição de uma mulher modificada pelo espaço social, essa transformação 

sugerida na tecido textual, de maneira indireta, remonta cenários identitários 

construídos a partir das mudanças impulsionadas pelo mundo capitalista.    

 A formação da identidade ocorre também nos níveis “local” e 
pessoal. As mudanças globais na economia como, por exemplo 
, as transformações nos padrões de produção e de consumo e 
o deslocamento do investimento das indústrias de manufatura 
para o setor de serviços têm um impacto local. Mudanças na 
estrutura de classe social constituem uma característica dessas 
mudanças globais e locais. (HALL e WOODWARD, 2009, p. 
29) 

 

Em conformidade as ideias de Hall e Woodward, a cor púrpura traz 

evidências dessa transformação sócio-cultural na fala da personagem Celie 

“[...] eu empreguei Sofia como vendedora na nossa loja. [...] A sofia é muito boa 

pra vender as coisas [...] ( WALKER, 2009,p.326). A condição de passar de 

dona de casa para uma empresária, reflete no discurso de Celie, uma nova 

mulher, com juízo de valor e com a condição de entender o perfil feminino 

encontrado na personagem Sofia. Essa metamorfose fica impressa também no 

discurso emitido pelo personagem masculino o Sinhô, “a gente inda é marido e 

mulher, você sabe, ele falou/Não, eu falei, agente nunca foi/Você sabe, ele  

falou, você parece bunita desde que Shug foi pra Memphis.”( WALKER, 2009, 

p.295). O tom eleito por Alice Walker para ilustrar a fala do personagem 

masculino, dialoga com o que Bhabha apresenta como o espaço da cultura,    

Essas temporalidade femininas e pós-coloniais nos forçam a 
repensar a relação entre o tempo do significado e o signo da 
história no interior dessas linguagens, políticas ou literárias, 
que designam o povo “como um”. (1998, p.217)  



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

12 

Nessa figura a apresentação da mudança de pensamento do 

personagem masculino sobre a protagonista evidencia esse constante 

repensar que Bhabha entende no espaço das transformações femininas em 

meio ao espaço pós-colonial, desconstruindo cenários androcêntricos e 

patriarcais, e refutando modelos sociais historicamente estabelecidos.  

Por final vale entender a obra sob os aspectos que Elaine Showalter 

valida como fases da Literatura Feminina, a perceber o feminine, que perdura 

durante todo o primeiro momento da obra, a pontuar valores e tradições rígidas 

de comportamento femininos e submissão da mulher, a feminist centrada nas 

personagens Sofia e Shug Avery, que elecam características de mulheres que 

estão à frente de seu tempo, transfiguram a imagem mulher imaculada e 

passiva e por último a female no traço identitário que Walker constrói para 

alimentar a configuração da identidade da personagem Celie, num cenário de 

auto-descoberta e busca da uma identidade própria.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O texto de Alice Walker aponta significativamente a construção da 

identidade feminina negra, principiando por evidenciar traços literários 

silenciados por séculos nos Estados Unidos e no mundo e em segundo por 

levantar questões relacionadas à literatura de autoria feminina e sua 

representação como traço identitário da mulher no século XX e em terceiro por 

fazer do seu texto um mar de alegorias literárias que ,discursivamente, 

desconstroem a figura da mulher negra submissa, no início do século XIX, 

dentro de uma sociedade patriarcal, e ao mesmo tempo constrói uma mulher 

forte e ativa na sociedade a partir dos discursos emitidos pelas próprias 

mulheres na obra, o que pode-se pontuar como um metadiscurso identitário, 

conferido ao texto walkiano uma marca identitária e feminina, no espaço da 

Literatura de Autoria Feminina Negra nos Estados Unidos da América.  
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