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Resumo

Este trabalho teve por objetivo demonstrar a agência política da professora e escritora Maria
Firmina dos Reis (1822 - 1917), por meio de seu romance Úrsula (1859). Apontamos que a
autora se mobilizou dentro da estética e do discurso romântico do século XIX como estratégia
de recepção para um texto de combate ao racismo, direcionado à sociedade patriarcal e
escravista que compunha seu público leitor.
De tal maneira, esta pesquisa buscou demonstrar as múltiplas historicidades que foram
submergidas ou retidas durante os oitocentos por não corresponderem ao arquétipo
hegemônico canonizado, e por meio destes mecanismos de dominação e exclusão impediram
o reconhecimento e difusão da extensa produção artística e intelectual de Maria Firmina dos
Reis e seu relevante olhar para a história do Brasil.

Palavras chave: Maria Firmina dos Reis; História da Historiografia Brasileira; História da
Literatura Brasileira.



Abstract

This project intended to evidence the political agency of the professor and writer Maria
Firmina dos Reis (1822 - 1917) by means of her novel Úrsula (1859). We demonstrated that
the author mobilized herself inside the 19th century aesthetics of the Romantic discourse as a
strategy in regard to the reception of combative narratives against racism, this narrative was
directed to the patriarchal and slaver society which were the target audiences of her novels.
In such a way, this research aimed at demonstrating the multiple historicities that were
submerged or withheld during the 19th century for not corresponding to the canonized
hegemonic archetypes, and by these dominating and confining mechanisms it was averted the
recognition and diffusion of the extensive artistic and intellectual production of Maria Firmina
dos Reis and her relevant look towards the history of Brazil.

Keywords: Maria Firmina dos Reis; History of the Historiography of Brazil; History of the
Brazilian Literature.
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Introdução: Uma vida em fragmentos?

Este estudo analisa a trajetória da professora e escritora maranhense Maria Firmina

dos Reis (1822 - 1917), a partir de seu primeiro romance Úrsula1 (1859). A pesquisa se faz

com recorte específico nas personagens escravizadas: Susana, Tulio e Antero. A metodologia

historiográfica, a teoria da história e o estudo de história da historiografia brasileira se somam

à análise literária e são entendidas como ferramentas de análise do discurso na construção

deste trabalho, funcionando como orientadoras para projetar Maria Firmina dos Reis como

uma mulher negra letrada e politicamente ativa em seu contexto, o Maranhão oitocentista. O

estudo das personagens escravizadas e a forma como elas potencialmente foram construídas e

aparecem no romance, podem nos auxiliar à leitura de outra imagem da população negra e da

escravidão em meados do século XIX,ㅡ a medida que se diferem de reproduções construídas

sob estereótipos, comuns no regime de representação (HALL, 2016), articulado por meio de

um discurso racista, que pode se materializar também no texto literário romântico ㅡ sendo

postas como chaves de compreensão para pensar o corpo negro como episteme e sua inscrição

na literatura romântica brasileira, no que concerne ao local de produção e enquanto sujeito

narrado pelo romantismo.

O problema de pesquisa, ou o que impulsionou este estudo, possui origem antiga, que

atravessa minha vida escolar e trajetória acadêmica. Através das mobilizações políticas que

promovi dentro da universidade como membra do Coletivo Negro Braima Mané2, somadas a

minha própria construção enquanto uma pessoa que possui o hábito de leitura e consome

literatura, me questionei, em inúmeras situações, sobre quais autores e textos assimilamos

enquanto estudantes e pesquisadoras (es) em detrimento de uma gama de outros sujeitos, com

discursos compatíveis com as práticas de ensino/aprendizado, que não chegam ao

conhecimento comum, por não serem considerados como parte de uma suposta tradição

literária.

A história da literatura, da maneira que se formulou nos oitocentos, trazia em sua

narrativa algo de historiográfico, servindo como um dos campos onde a historiografia, ainda

em formação no século XIX, gradualmente se moldava. Ressaltamos que a história da

2O Coletivo Negro Braima Mané é formado por estudantes negros (as) da Universidade Federal de Ouro Preto e
existe nesta instituição desde 2015 onde, através de uma rede preta organizada, tem o intuito de aliar forças de
combate às práticas racistas da sociedade que também penetram o espaço acadêmico, inviabilizando a entrada e
permanência tanto de sujeitos como de epistemologias negras na universidade.

1Utilizo como fonte a edição fac-similar do romance, feita por José Nascimento Morais Filho, em colaboração
com Horácio de Almeida (1975), disponível para consulta na Biblioteca Pública Benedito Leite - MA, que
também conta com versão digitalizada.
REIS, Maria Firmina dos. Úrsula. São Luís: Governo do estado do Maranhão, 1975.
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literatura brasileira e seu caráter historiográfico, não incorporou Maria Firmina dos Reis em

sua narrativa, contudo, o campo nos oferece escopo teórico-metodológico, ao passo que

permite, para a história da historiografia, o seu sentido usual: a análise da historicidade da

escritora e do romance Úrsula, que através de dispositivos racistas, sexistas e colonialistas de

invalidação de conhecimentos e invisibilização de grupos e sujeitos, fragmentaram a

historicidade de Firmina.

Meu texto foi construído a partir dos motes negação, ausência e silêncio. Ao estudar e

analisar o campo de investigação da História da Historiografia Brasileira, cuja pretensão

teórica é a pluralidade de discursos e sujeitos em sua narrativa, percebo, como resposta, o

vazio da não presença e da não escolha quando contrapostos à grandiosidade de Maria

Firmina dos Reis. A ausência da professora e escritora enquanto sujeito nas narrativas

históricas é investigada nesta pesquisa a partir da identificação de um olhar guiado pelo viés

negro sobre a conjuntura do país em dado contexto e a idealização de um futuro que só seria

possível mediante a libertação de seus semelhantes. Neste sentido, leio e analiso a trajetória

da escritora e o romance Úrsula como um meio para pensar a história do Brasil, que se

construiu e se fundamentou epistemologicamente sobre muitos silenciamentos e me questiono

sobre a escolha de literatos canonizados nos oitocentos em detrimento da autora, já que tanto

em Von Martius e Varnhagen, passando por Gonçalves Dias, dentre tantos outros homens do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, houve uma escolha epistêmica para se pensar a

história da historiografia brasileira e a história do Brasil, por que não Maria Firmina dos Reis

e seu romance de estréia?

O bibliófilo Horácio de Almeida encontrou, em 1962, em um sebo na cidade do Rio

de Janeiro, uma das primeiras edições de Úrsula, ainda assinalada pelo pseudônimo “Uma

Maranhense3”. Após consultas no Diccionario Bibliographico Brazileiro, de Sacramento

Blake (1900) e contato com o escritor maranhense José Nascimento Morais Filho, bem como

incursões à Biblioteca Pública Benedito Leite - MA, onde foi possível estudar os periódicos

locais em que Firmina aparece, detectou-se a autoria de Maria Firmina e o exemplar original

3 Na primeira edição de Úrsula a autoria de Maria Firmina dos Reis foi ocultada por “Uma maranhense”. O fato
de operar com seu próprio dispositivo de invisibilidade, o uso do pseudônimoㅡ algo relativamente comum no
Antigo Regime, visto que às mulheres era restrito o acesso à escritaㅡ pode nos ajudar a identificar aspectos do
entendimento próprio de Firmina do seu local de produção e condições de recepção da obra.
“O livro não trazia assinatura alguma. Consultei Tancredo e outros dicionários de pseudônimos e nenhum me
revelou quem fosse ‘Uma Maranhense’. Pensei em Sacramento Blake, mas só podia consultá-lo se tivesse o
nome da autora, que era então para mim uma incógnita. Fui ao índice do seu Dicionário, levantado por Estados
da Federação, obra bem curiosa de Otávio Torres, Salvador, Bahia. Percorrendo a relação dos escritores
maranhenses, encontrei Maria Firmina dos Reis, que Sacramento Blake apresenta como autora do romance
Ursula.” (ALMEIDA, In.: REIS, 1975, p. 05).

3



do romance, foi doado por Horácio de Almeida, ao estado do Maranhão, representado, à

época, pela figura do governador Nunes Freire4. Em 1975, Morais Filho publicou Maria

Firmina: fragmentos de uma vida5, onde nos é apresentada a primeira reunião dos textos de

Firmina e dados mais sólidos sobre a escritora.

A forma sob a qual foi permitida a identificação de Maria Firmina dos Reis para a

apuração historiográfica se mostrou por partes, frações que destoam quando equiparadas à

vastidão do repertório deixado pela escritora, que nos chega através de historicidades

fragmentadas. Estilhaços recolhidos e reconectados por meio de esforços de pesquisadores

(as) desde fins da década de 1960, naquele período envolvidos nas efervescências dos

movimentos sociais negros e feministas (SILVA, 2013, p.95), na preocupação de trazer à tona

a primeira romancista negra da literatura do Brasil 一 importante debate, promovido por

estudiosos (as) como Norma Telles (1987), Luíza Lobo (1988) e Eduardo de Assis Duarte

(2018) ㅡ que gradualmente vem emergindo ao público.

No século XIX, no Brasil, havia uma tentativa de personificação fechada, construída

através de um corte nacional e nacionalista que permitia a idealização de determinado tipo de

“povo”, construído e mirado na imagem do polo branco letrado que detinha a centralidade de

figuração nas narrativas históricas, ao passo que também era detentor de sua escrita. A ideia

de “povo” presente nestes campos, estava pautada em uma ontologia de carga colonial, elitista

e racista que forjava identidades e através de uma estrutura social hierárquica de poder,

organizava grupos e sujeitos também em seus discursos.

Para pensar o que configurou a invisibilização de Maria Firmina dos Reis enquanto

agente histórico, e, consequentemente, o que a impediu de figurar no cânone literário, nos

voltamos à própria dinâmica de canonização, e questionamos como sua construção é falha e

problemática na base. Cânones funcionam como espelhos, que tem por objetivo normatizar

condutas, formas, possibilidades, ou então apresentar uma “evolução” que deve espelhar o

presente daqueles que escrevem ou institucionalizam este cânone como regra formativa6.

6 “O pensamento literário tem sido constituído pelas ideias de tradição e universalidade, ambas sustentando,
historicamente, a constituição dos cânones. No caso das literaturas que pertencem às nações marcadas pela
colonialidade, como é o caso da brasileira, tal constituição responde à dinâmicas que apontam para a uma

5 O texto de Morais Filho é de difícil acesso, segundo Luíza Lobo (2006, p.196), isso se deve ao fato do escritor
não ter feito o depósito do livro na Biblioteca Nacional. A versão utilizada neste trabalho foi digitalizada e
dividida em seis partes, pelo sociólogo Rafael Balseiro Zin, e compartilhada no Memorial de Maria Firmina dos
Reis. O texto agrupa os relatos de pessoas que conviveram com Maria Firmina, bem como seus textos literários.
A digitalização não possui paginação, sendo assim, quando se fizer necessário sua citação, indicaremos qual dos
volumes e numeração referente à página do arquivo em pdf que possuímos.

4“O exemplar único do romance Úrsula, existente em meu poder, vai voltar ao Estado de onde saiu. É um prazer
que tenho em presentear essa preciosidade bibliográfica ao Maranhão, na pessoa do Governador Nunes Freire,
que lhe dará o destino competente.”
op. cit 3, p. 08.
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Neste sentido, enquanto historiadoras (es) precisamos lançar um olhar crítico sobre as bases

constitutivas do cânone literário e questionar a ausência de sujeitos como Maria Firmina dos

Reis e textos como Úrsula em seu discurso, com a finalidade de argumentar como a cultura

letrada e mesmo intelectual usam os cânones como veículos para reafirmar o racismo

estrutural e o epistemicídio da sociedade brasileira.

Neste movimento, analiso às fronteiras entre os campos da historiografia e da

linguagem, suas tensões e permeabilidades, buscando mobilizar bibliografias referentes a

estas áreas de estudo e seus espaços de comunhão (CHARTIER, 2002; RICOEUR, 1997;

WHITE, 1992), apontando para a relevância da análise do discurso que se vale da

historiografia como ferramenta de trabalho, e para também compreender a relação entre

história da literatura e historiografia brasileira no século XIX, apontando a exclusão de Maria

Firmina dos Reis e o romance Úrsula enquanto possíveis olhares sobre a história do Brasil.

Ao me voltar à História da Literatura Brasileira e identificar no texto de Maria Firmina

formas estilísticas próprias do romance romântico, não busco fazer um enquadramento

epistêmico, tendo em vista que temporalmente e esteticamente, Firmina foi uma escritora

romântica, mas necessito me debruçar sobre o Romantismo brasileiro do século XIX e

apontar que, mesmo apresentando correspondência com tal discurso, sobretudo ao demonstrar

de forma enfatizada sua crítica antirracista e sinalizar caminhos possíveis para o fim da

escravidão, há que se apontar um vazio imenso, um hiato, um vão e uma ausência

descomunal, que decorrem da exclusão e do impedimento da escritora como agente histórico

e produtora de conhecimentos válidos. Esse abismo é um interdito que tem raízes na

desumanização da pessoa negra pela lógica racista, envolvida no ideal de cultura que parte de

um erro cognitivo, que reduz e ficcionaliza pessoas negras em uma suposta cultura brasileira.

Maria Firmina dos Reis se mobilizou dentro do espaço literário romântico e recorreu a

essa linguagem específica para difundir um texto de combate ao racismo7. Compreendemos

7 bell hooks, em Ensinando a transgredir (2013), nos conta sobre como foi arrebatada pelo poema de Adrienne
Rich, Queimar papel em vez de crianças, 1971, cujo trecho “Esta é a língua do opressor, mas preciso dela para
falar com você” a fez refletir sobre o processo de aniquilação da linguagem materna, perante o projeto colonial,
imposto a pessoas negras uma vez escravizadas. Contudo, hooks aponta que a língua hegemônica passou
também por um processo de transformação a partir do contato com o sujeito escravizado, e que pode ser
retomada por esta população e seus descendentes como possibilidade de luta e resistência.
“Imagino-os ouvindo o inglês falado como a língua do opressor, mas também os imagino percebendo que essa
língua teria de ser adquirida, tomada, reclamada como espaço de resistência. Imagino que foi feliz o momento
em que perceberam que a língua do opressor, confiscada e falada pelas línguas dos colonizados, poderia ser um
espaço de formação de laços. Nesse reconhecimento, residia a compreensão de que a intimidade poderia ser
recuperada, de que poderia ser formada uma cultura de resistência, que possibilitaria o resgate do trauma da
escravização. Imagino, portanto, os africanos ouvindo o inglês pela primeira vez como a “língua do opressor” e
depois ouvindo-o outra vez como foco potencial de resistência. Aprender inglês, aprender a falar a língua

política ostensiva de silenciamento 一 marca predominante de nossas letras.” (ASSUNÇÃO; MIRANDA, 2021,
p.27)
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que o antirracismo se trata de mecanismos de combate ao racismo instaurado na sociedade e

que Maria Firmina, enquanto medida tática, se valeu da linguagem hegemônica, transportada

na estética romântica oitocentista, com a finalidade de publicar um texto, cuja proposta era

apontar caminhos possíveis para o fim da escravidão, humanizando a pessoa negra, que é

sujeito enunciador do discurso dentro do romance.

Sendo assim, para além de um texto antiescravista, que lançou bases argumentativas

para o fim da escravidão, Úrsula é um romance antirracista a medida que fornece a partir de

escolhas narrativas coscientes, estrategicamente planejadas por Maria Firmina dos Reis,

formas de engajamento para o público leitor, espondo a violência racista do regime escravista,

através de uma narrativa que se vale do realismo enquanto mecanismo estético e elemento

retórico que comporta os quadros narrados sobre a escravidão, com a finalidade de romper as

estruturas que deturpavam as condições de trabalho e aniquilvam corpos negros naquela

sociedade.

Há questões epistemológicas que a história da literatura brasileira pode se resolver,

tais como a detenção do poder de narrativa, ou os mecanismos discursivos escolhidos a fim de

elaborar seu enredo e em seguida projetar sua recepção. Na mesma medida, para nós

historiadoras (es) questões sobre para quê ou para quem se faz história são indagações

inerentes ao ofício que constantemente devem ser relembradas e reformuladas. Em meio a

este campo de disputas políticas, na manutenção de hierarquias sobre as quais tanto o campo

literário quanto o historiográfico se consolidam e se reproduzem, historicidades diversas são

colocadas à margem, silenciadas, fixadas em locais específicos através de estereótipos, sendo

impedidas de existirem e se movimentarem no tempo.

Recorro então à filósofa Sueli Carneiro, em sua tese A Construção do outro como

não-ser como fundamento do ser, defendida em 2005 pela Universidade de São Paulo (USP),

cuja matriz teórica se pauta em Michel Foucault (1926-1984), para compreender o diagrama

que se forma de maneira hermética, ao estabelecer as relações de causa e efeito que se

constroem na historiografia brasileira, assim como em dado cânone literário, pautados sob

uma égide racista e sexista. Ambos os cânones, tanto o historiográfico como o literário, por

meio da ação conjunta e consequente das operações da construção do Outro e do

estrangeira, foi um modo pelo qual os africanos escravizados começaram a recuperar seu poder pessoal dentro de
um contexto de dominação. De posse de uma língua comum, os negros puderam encontrar de novo um modo
para construir a comunidade e um meio para criar a solidariedade política necessária para resistir” (hooks, 2013,
p.226).
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epistemicídio, ferem de morte intelectualidades negras, que são impossibilitadas de figurar na

história enquanto agentes.

O aparelho de elaboração que torna possível a um ser se eleger como eu, ou como

ente, aquele que é detentor de razão, linguagem, beleza, construtor de civilizações e que

portanto, pela lógica colonialista, possui uma história válida, funciona através de pares

discursivos antagônicos. Automaticamente, para que se materialize no centro do mundo, o Eu

necessita criar a sua antítese, indivíduos e grupos que por não se assemelharem ao arquétipo

hegemônico são relegados ao lugar do Outro, portanto, do não-ser. No Outro são depositadas

as características de negatividade e inferioridade, do mal e do ruim, do lugar do não

conhecimento, do corpo abjeto que, devido a sua repugnância excessiva, é destituído de

humanidade e deve imediatamente deixar de existir.

A apreciação do estudo de Carneiro e a definição a partir da leitura que a mesma faz

de Boaventura Souza Santos (1995) ao delinear o caráter mortífero do epistemicídio, pode se

associar também, com a mesma letalidade de ação, às noções de Achille Mbembe (2018)

acerca da necropolítica. Carneiro e Mbembe recorrem ao conceito de biopoder, de Michel

Foucault (1979), para pensar como essas políticas de morte se desdobram na conjuntura real

de sociedades que passaram pelo processo de colonização e se construíram sobre hierarquias

de raça. Aos grupos tidos como subalternos, que devido a sua composição racial e de classe

são afastados dos centros em desenvolvimento, há a ação da soberania do Estado, que pode

ser entendida nas palavras do historiador como a “ocupação que relega o colonizado a uma

terceira zona, entre o estatuto do sujeito e do objeto”(MBEMBE, 2018, p. 39). A esses

sujeitos objetificados, os quais são despojados de amparos legais, são feitas inúmeras

tentativas de aniquilamento de seus corpos e capacidades intelectuais, que são reduzidas a

uma condição inumana, estando constantemente sob a mira da morte.

Dessa forma, o texto pretende, no primeiro capítulo, delinear a trajetória intelectual de

Maria Firmina dos Reis em seu espaço temporal: a província patriarcal escravista do

Maranhão, na segunda metade do século XIX. Nessa perspectiva, a pesquisa se dedica às

condições da escrita de Maria Firmina e à sua crítica, tendo em vista o lugar de onde parte seu

texto, de autoria negra e feminina. Me é caro evidenciar sua carreira enquanto professora das

primeiras letras em Guimarães - MA e como colaboradora assídua de periódicos locais, sendo

alguns deles: A imprensa (1860), Publicador Maranhense (1861), A verdadeira Marmota

(1861-1862)8. Os jornais foram fundamentais para a difusão de sua obra literária, mas, em

8Uma listagem completa dos jornais maranhenses que citam Firmina e aqueles em que publicou, pode ser
acessada no Memorial de Maria Firmina dos Reis. Site organizado pelas pesquisadoras Fernanda Miranda,
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contrapartida, nos alertam para a datação específica e localizada de sua produção artística,

restrita à São Luís e áreas próximas, e fixada em meados dos oitocentos. O fato de Maria

Firmina raramente ter saído da província do Maranhão, pode ser compreendido como um dos

motivos de sua invisibilização, tendo em vista a não circulação da obra, sobretudo no Rio de

Janeiro, que, enquanto capital do império, era entendido como centro difusor de cultura.

Nessa seção, é apontado o intervalo que compreende a primeira edição de Úrsula, em

1859, atravessando o período de produtividade da escritora até sua morte em 1917, e a lacuna

que percorre os primeiros estudos póstumos, feitos por Horácio de Almeida (prólogo da

edição fac-similar de Úrsula - 1975) e José Nascimento Morais Filho (organização da edição

fac-similar e elaboração da biografia Maria Firmina: fragmentos de uma vida - 1975). É

importante salientar que a retomada do nome de Maria Firmina e seus textos aconteceu

devido à preservação da memória da população vimarense sobre sua atuação no campo da

educação e pela forma como sua lírica passou a ser exaltada no estado do Maranhão, enquanto

parceria essencial para a elaboração do texto de Morais Filho.

Em subcapítulos, dialogamos teóricos da literatura, como Hans Jauss (1994) e Antoine

Compagnon (2010), com estudos em teoria da história, a fim de delinear o campo conflituoso

mediante às tensões geradas a partir das relações entre história e literatura, no intuito de

afirmar que a narrativa histórica se vale do campo literário, para retirar dali, ferramentas para

sua escrita. Em seguida, me dedico a esta análise com recorte específico no contexto

brasileiro do século XIX, para apontar o período tradicionalmente, ou canonicamente

reconhecido como berço de nascimento de uma história da historiografia brasileira9 e como a

narrativa histórica neste contexto foi formulada por literatos românticos e também dialogava

com o cientificismo racista vigente10. Acredito que tal imersão se faz necessária, a medida que

enquanto escritora romântica, Maria Firmina dos Reis forneceu uma interpretação sobre a

história do Brasil, lançando por meio do texto literário, uma análise densa e profunda através

de um discurso que colocou a população negra na condição de agente histórico.

10“Raça é um dado científico [no século XIX] e comparativo para os museus; transforma-se em fala oficial nos
institutos históricos de finais do século; é um conceito que define a particularidade da nação para os homens de
lei; um índice tenebroso na visão dos médicos. O que se percebe é como em determinados contextos
reelaboram-se símbolos disponíveis dando-lhes um uso original. Se a diferença já existia, é nesse momento que é
adjetivada.” (SCHWARCZ, 1993, p. 242).

9 Discurso sobre a História da Literatura do Brasil, Gonçalves de Magalhães (1836); Como se deve escrever a
história do Brasil, Von Martius (1843); História Geral do Brazil. Antes da sua separação e independencia de
Portugal, Adolfo de Varnhagen (1854), História da Literatura Brasileira - fatores da literatura brasileira, Sílvio
Romero (1906), dentre tantos outros.

Luciana Diogo e Marília Correia, no intuito de propagar material digitalizado disponível sobre a vida e obra da
escritora, a fim de contribuir para pesquisas e fomentar o interesse de leitores (as) sobre Maria Firmina dos Reis.
Disponível em: https://mariafirmina.org.br/ Acesso em maio de 2021.
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No segundo capítulo, buscamos diagnosticar as causas do apagamento de Maria

Firmina ou do impedimento da mesma em ocupar o lugar de sujeito nas narrativas

historiográficas através de sua atividade como professora do ensino básico e escritora.

Contudo, devido ao sistema de seleção do cânone 一 que por sua vez está pautado em

categorias fechadas de existência, em um falso sentido de universal, onde se sobressaem

homens brancos considerados de uma elite intelectual 一 fomos impedidas (os), por um

longo tempo, de ter conhecimento sobre a autora e o romance. O modelo do cânone é

excludente e limitador, é normativo, e no limite reproduz e recicla, centenas de anos mais

tarde, as mesmas dinâmicas que limitavam e silenciavam Maria Firmina dos Reis no contexto

do século XIX e dificultam a tarefa de quem deseja pensar a história do Brasil a partir de sua

produção literária.

Nesse sentido, proponho diálogo com os estudos de Carneiro (2005), Hall (2016) e

Bhabha (1998) a fim de tencionar sob quais formas pessoas negras são permitidas a figurarem

no regime de representação e de que maneira a representação incide também, em crenças

pautadas sobre estereótipos, de modo a impedir a população negra de atuar enquanto

produtora de epistemologias, a condicionando no lugar de meros objetos de estudo.11

Em seguida, me aprofundo no enredo e nas personagens de Úrsula para retirar

passagens ou aspectos discursivos que elucidam minhas hipóteses acerca do silenciamento da

escritora devido ao caráter racista e androcêntrico das instituições culturais e científicas do

século XIX, assim como o cânone intelectual que se constrói e se retroalimenta por meio de

uma cadeia masculina fechada, buscando a manutenção constante desse estado de coisas.

Através de tópicas recorrentes ao discurso literário romântico oitocentista ㅡ referentes à

composição da trama em si e às vozes das personagens, sobretudo à maneira como as

escravizadas aparecem no texto ㅡ verifica-se, de forma explícita e imediata, alguns aspectos

11Em trecho que segue, Lélia Gonzalez está em diálogo com Caio Prado Jr. em Formação do Brasil
Contemporâneo (1976) e aponta para como o autor, através da sua análise socioeconômica, pautada em teoria
marxista, suavizou ou colocou em segundo plano as relações sexuais entre senhores e escravizadas no contexto
do Antigo Regime (PRADO JR., 1976, p.342-343). Através da leitura de Gonzalez nos é apontada a formulação
de estudos canonizados, onde a história da população negra é narrada na terceira pessoa, representada pelo olhar
do intelectual, que em certa medida reproduz um discurso unilateral. Nesse sentido, Gonzalez aponta para o
lugar fixo em que pessoas negras são colocadas e narradas enquanto objeto de estudo estereotipado.
“Ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma porque isso lhe traz certos benefícios.
Essa construção o liberta da angústia de se defrontar com o recalcamento. Na verdade, o texto [Formação do
Brasil Contemporâneo] em questão aponta para além do que pretende analisar. No momento em que fala de
alguma coisa, negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesmo.
Nessa perspectiva, ele pouco teria a dizer sobre essa mulher negra, seu homem, seus irmãos e seus filhos, de que
vínhamos falando. Exatamente porque ele lhes nega o estatuto de sujeito humano. Trata-os sempre como objeto.
Até mesmo como objeto de saber. É por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao
insistirem na prioridade da luta de classes, se negam a incorporar as categorias de raça e sexo. Ou seja, insistem
em esquecê-las (Freud, 1925).” (GONZALEZ, 1984, p. 232).
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que elenco à seguir: o discurso antirracista; a formulação de um conceito não liberal de

liberdade e da relação entre trabalho e terra, que se difere daqueles presentes na ordem

patriarcal-escravista, onde se desdobrou o tipo de sistema capitalista vigente; a não

estereotipagem do corpo negro na literatura romântica brasileira; um olhar diaspórico sobre

África e caminhos possíveis para o fim da escravidão oferecidos por Maria Firmina.

Deste modo, defendo a escrita negra no século XIX como ato e gesto ético e político

de transgressão que visava ultrapassar os limites impostos pela sociedade através do texto

literário. Ao analisar a trama e principais personagens de Úrsula é possível constatar, na

composição das personagens escravizadas, fugas dos estereótipos usualmente atribuídos às

pessoas negras12, quando pretendidas ou permitidas no discurso romântico. Este movimento

nos chama atenção para a forma como Maria Firmina dos Reis se filia à literatura romântica

no Brasil oitocentista, podendo nos auxiliar a compreender os motivos de sua invisibilização,

bem como a complexidade do próprio discurso romântico.

O texto literário pode oferecer à historiadoras (es) fontes de análise em que podemos

desvelar e reconstruir as historicidades de Maria Firmina dos Reis, que por meio das

estruturas racistas da nossa sociedade, através da falsa concepção de que corpos negros são

abjetos, constrói-se uma real dificuldade em tecer suas biografias, devido ao apagamento de

suas genealogias. Contudo, na ânsia pelo arquivo 一 o Mal de arquivo de que fala Derrida13

一 que acomete pesquisadoras e pesquisadores ao se defrontarem com partes que parecem

13 “A perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. Estamos com mal de arquivo (cti mal d'archive).
Escutando o idioma francês e nele, o atributo "en mal de", estar com mal de arquivo, pode significar outra coisa
que não sofrer de um mal, de uma perturbação ou disso que o nome "mal" poderia nomear. E arder de paixão. É
não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás
dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma coisa nele se anarquiva. É dirigir-se a ele com um desejo
compulsivo, repetitivo e nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade
de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. Nenhum desejo, nenhuma paixão,
nenhuma pulsão, nenhuma compulsão, nem compulsão de repetição, nenhum ‘mal-de’, nenhuma febre, surgirá
para aquele que, de um modo ou outro, não está já com mal de arquivo.” (DERRIDA, 2001, p. 119).

12 Domício Proença Filho (2004) parte da visão estereotipada do século XIX para apontar o caminho percorrido
pela caracterização da população negra na literatura brasileira e seus resquícios na contemporaneidade. O autor
se respalda na proposta de David Brookshaw, em seu livro Raça e cor na literatura brasileira (1983), para
destacar alguns estereótipos que Proença Filho considera os mais evidentes: o “escravo nobre” (PROENÇA
FILHO, 2004, p.162), aquele que é branqueado, como exemplo o autor cita A escrava Isaura (1875) , Bernardo
de Guimarães e O Mulato (1881), Aluísio Azevedo ; o “negro vítima” (ibidem, p. 163) onde o autor cita os
poemas de Castro Alves O navio negreiro (1880) e A cruz da estrada (1865); o “negro infantilizado, serviçal e
subalterno” (ibidem, p.165) atribuído aos textos de O demônio familiar (1857), José de Alencar e O cego (1849),
Joaquim Manuel de Macedo; o “escravo demônio” (ibidem, p. 165), presente em As vítimas algozes (1869)
também de Macedo, A família Medeiros (1892), Julia Lopes de Almeida, O rei negro (1914), Coelho Neto, o
“negro pervertido” (ibidem, p.166), encontrado em O bom criolo (1895), Adolfo Caminha 一 embora Proença
Filho reconheça a relevância do texto em tratar a temática homossexual no contexto do século XIX一, A carne
(1888), Júlio Ribeiro; quanto a sexualização do negro (ibidem, p.166) o autor destaca O cortiço (1890), Aluísio
de Azevedo, Poemas da negra (1929), Mário de Andrade e a obra de Jorge Amado; por fim, ainda resta o
estereótipo do “negro exilado na cultura brasileira” (ibidem p.166), que o autor exemplifica com Urucungo
(1933), livro de poemas de Raul Bopp.
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inacabadas em seus respectivos estudos, me defronto com a amplitude do acervo firminiano,

que atravessa as obras literárias publicadas pela autora, a contribuição massiva nos periódicos

oitocentistas, o crescimento exponencial de pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento

no interior das universidades e o legado deixado ao estado do Maranhão. Manifesto aqui o

meu desejo de contribuir.
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Capítulo I

1.1 “Uma Maranhense…”

Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís - MA, no dia 11 de março de 1822,14

Filha de Leonor Felippa dos Reis e João Pedro Esteves. Tivemos pouco acesso à fontes sobre

a infância de Maria Firmina, sendo este período de sua vida, uma das fragmentações de sua

historicidade que carece maiores apurações. Em 1847, na cidade de São José de Guimarães,

localidade próxima a São Luís, a escritora, naquela ocasião com vinte e cinco anos,

consolidou sua carreira no ensino básico, sendo efetivada em concurso público ao cargo de

professora das primeiras letras. Em Maçaricó, vila próxima à Guimarães, inaugurou uma aula

mista, cuja pretensão era educar simultaneamente meninas e meninos, fato revolucionário

para o século XIX, onde, sob a lente patriarcal e religiosa, se distinguiam os caminhos

educativos quanto ao gênero15. O projeto teve durabilidade de dois anos e meio.

15É importante salientar que a educação feminina era restrita e moldada no século XIX. Aos meninos, para além
da educação religiosa católica, se debatia a constituição do império e a história do Brasil, em contrapartida, às
meninas tinham uma educação doméstica, voltada aos afazeres do lar. Pontuamos então que, enquanto os
meninos e rapazes eram formados para o exercício de cidadãos do império, a educação feminina, daquelas que
podiam estudar, era restrita ao básico do ensino de gramática e matemática, e atividades ligadas à vida
doméstica, sendo preparadas para o convívio privado do lar.
“ LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827.
Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais
e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de
moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos;
preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil

14Houve uma divergência de informações no texto biográfico de Morais Filho, que por sua vez teve por uma de
suas referências o verbete feito por Sacramento Blake, em seu Diccionario Bibliographico Brazileiro.
“D. Maria Firmina dos Reisㅡ Filha de João Pedro Esteves e dona Leonor Felippa dos Reis, nasceu na cidade de
São Luiz do Maranhão a 11 de outubro de 1825. Dedicando-se ao magisterio, regeu a cadeira de primeiras lettras
de S. José de Guimarães desde agosto de 1847 até março de 1881, quando foi aposentada. Em 1880 fundou uma
aula mixta em Maçarico, termo de Guimarães, cujo ensino era gratuito para quasi todos os alumnos, e por isso
foi a professora obrigada a suspendel-a depois de dous annos e meio. Cultivou a poesia, e tanto em verso, como
em prosa escreveu algumas obras, de que as mais conhecidas são:

- Cantos à beira-mar: poesias. S. Luiz…..
- Ursula: romance. S. Luiz ….
- A escrava: romance. S. Luiz….” (BLAKE, 1900, p.232).

A pesquisadora Dilercy Aragão Adler, após ter contato com a documentação original do registro de batismo da
escritora, no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), fez a correção dos dados. Nos mesmos
documentos é possível ter acesso a relação parental da autora onde sua mãe nos é apresentada como “molata
forra”. Ainda segundo Adler, Leonor Felippa dos Reis era ex-escravizada do comendador Caetano José Teixeira
(1760-1818), negociante e senhor de escravizados, de natureza portuguesa, que naquele contexto fez fortuna no
Brasil.
Os documentos checados por Adler foram os seguintes: Autos de Justificação do dia de nascimento de Maria
Firmina dos Reis, 25 de junho de 1847 (Câmara Eclesiástica/Episcopal, série 26, Caixa n. 114 -Documento-autos
nº 4.171); Certidão de Justificação de Batismo (Fundo Arquidiocese - Certidão de Justificação de Maria Firmina
dos Reis - Livro 298 – fl. 44v); Livro de Baptismo (Fundo Arquidiocese Batismo de Maria Firmina dos Reis,
Livro 116- fl. 182) e Portaria de Nomeação (Fundo Secretaria do Governo, Série: Portarias de Nomeação,
Licença e Demissões: (1839-1914), Livro 1.561 (1.844-1.851- fls. 55 e 55V). (ADLER, 2018, p.220).
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A escritora viveu a maior parte de sua vida em Guimarães, conciliando a carreira

docente com a de escritora e colaboradora de periódicos maranhenses. Maria Firmina adotou

e foi madrinha de diversas crianças, algumas delas também foram suas alunas. Os relatos de

Nhazinha Goulart e Leude de Guimarães, dois de seus filhos adotivos, foram indispensáveis

para a construção da biografia feita por José Nascimento Morais Filho.

Maria Firmina dos Reis atuou como professora das primeiras letras de 1847 à 1881, o

que podemos definir como uma significativa trajetória na carreira docente que compreende o

intervalo de 34 anos de sua vida. A memória de Firmina enquanto educadora, tanto pelos

relatos contidos na biografia de Morais Filho (1975), quanto no que se pode observar nas

constantes alusões contidas nas críticas de Úrsula 一 proferidas nos periódicos maranhenses

oitocentistas, que iremos trabalhar mais adiante 一, remetem ao fato de Firmina ter sido

professora reconhecida, sendo um dado importante para a construção de sua historicidade,

bem como pode ser um ponto de partida para pensarmos sua mobilidade tática no mundo das

letras,  colaborando para publicação de seus textos literários.

Nomeação para Professora de primeiras lettras de sexo feminino da Vila de
Guimaraes Maria Firmina do Reis.
Doutor Joaquim Franco de Sá oficial da Imperial Ordem da Rosa Cavalleiro da de
direito, juiz de Direito da Comarca de Alcântara, Deputado á assembleia legislativa,
e ao presidente da província do Maranhão [...]. Faço saber aos que este Alvará
[olharem], que atendendo a que Maria Firmina do Reis, depositara á cadeira de
primeiras lettras do sexo feminino da Vila de Guimarães, se acha competentemente
habilitada na fo9rma da lei de quinze de outubro de mil oitocentos e quarenta e sete,
[lhe foi] bem, em conformidade das leis em vigor [...] (LIVRO DA ASSEMBLÉIA
PROVINCIAL DO MARANHÃO, Outubro/1847 apud SANTOS, 2016, p.61).

Firmina atuou como professora em um contexto de reformulações das práticas

educacionais e como nos aponta Carla Sampaio dos Santos (2016) haviam algumas formas

possíveis de se educar na província do Maranhão: O sistema de aulas régias, que já havia sido

instaurado em 1759, durante o período Pombalino, havia o ensino individual e mútuo, que

Art. 7º Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados publicamente perante os Presidentes, em
Conselho; e estes proverão o que for julgado mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação.
Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes em Conselho,
julgarem necessário este estabelecimento.
Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das noções de geometria e limitado a instrução
de aritmética só as suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; e
serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida
honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7º.”
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM..-15-10-1827.htm#:~:text=aproveitamento%20de%20disc%C
3%ADpulos.-,Art.,Conselho%2C%20julgarem%20necess%C3%A1rio%20este%20estabelecimento. Acesso em:
janeiro de 2022.
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poderiam se valer do método Lancasteriano como forma operacional, enfim, estas práticas de

ensino eram previstas em lei.16

No que se refere a forma como Maria Firmina atuava em sala de aula, temos os relatos

de ex alunos e de seus filhos adotivos, contidos no texto de Morais Filho, acerca da postura de

Firmina enquanto professora, durante as aulas mistas que ofereceu em Maçaricó. Nestes

relatos consta a descrição do local físico onde as aulas aconteciam, um “barracão” dentro da

propriedade do fazendeiro Domingo Mondego, cujas filhas também eram alunas de Firmina:

一 D. Eurídice Barbosa Cardoso, (91 anos), genitora de Lauro Barbosa Cardoso, um
dos nossos companheiros dessa jornada cívica, uma remanescente da AULA
MISTA, ou ESCOLA NOVA
一 Em Maçaricó, declarou-nos Sr. Leude Guimarães (92 anos), ensinava as filhas do
velho fazendeiro Domingo Mondego: Anica e Amália (esta casou-se com o avô
materno do Dr. Celso Coutinho e aquela com o fazendeiro Sr. José Franco de Sá) e
as filhas de João Damas de Azevedo: Loló Santa e Dona (esta era afilhada e aluna de
Maria Firmina). ‘E sem que lhe perguntassem, concluiu: “havia outras meninas e
meninos, mas não me lembro dos nomes, e as aulas eram num barraco do velho
Mondego que tinha engenho no ‘Entre-Rio’, pequeno povoado junto de Maçaricó)”
一 “Eu me lembro”, disse D. Nhazinha Goulart (84 anos), ‘que a gente ia com Maria
Firmina num carro de boi e Pranchada era o pajem. As aulas eram dadas no
barracão’
Perguntando-lhe se era mista e gratuita a aula, respondeu-me:
一 Era todo mundo junto: meninos e meninas. Quem tinha posses pagava e quem
não tinha não pagava.
Enfim, D Eurídice Barbosa Cardoso nos informa sobre a sua primeira mestra:
“Mestra Maria Firmina era enérgica, falava baixo, não aplicava castigos corporais,
não ralhava: aconselhava. Estudei com ela por volta de 1891, mais ou menos.
Éramos meninas e meninos, na mesma sala, estudando juntos. A aula funcionava
pela manhã. E era em Maçaricó.” (MORAIS FILHO, 1975, vol.06, p. 19).

Sobre sua própria educação, tivemos acesso ao que Maria Firmina anotou em seu

álbum “De uma compleição débil, e acanhada, eu não podia deixar de ser uma criatura frágil,

tímida, e por consequência melancólica: uma espécie de educação freirática, veio dar remate a

estas disposições naturais”, (MORAIS FILHO, 1975, vol. 01, p.21) nesse sentido, podemos

aferir que a escritora teve uma educação no lar e pautada nos preceitos religiosos de seu

contexto.

Através da biografia de Nascimento Morais Filho (1975) é atribuída a rede de

sociabilidades que estavam à volta de Maria Firmina, dentre algumas figuras ilustres do

16“LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827. Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e
lugares mais populosos do Império.
Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão também nas cidades, vilas e lugares
populosos delas, em que for possível estabelecerem-se.
Art. 15. Estas escolas serão regidas pelos estatutos atuais se não se opuserem a presente lei; os castigos serão os
praticados pelo método Lancaster.”
op cit. 15.
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Maranhão oitocentista destaca-se seu primo, Francisco Sotero Dos Reis17, que dentre as

inúmeras funções públicas que exerceu no período, foi inspetor de ensino e um dos editores

da Tipografia do Progresso, local por onde Firmina publicou Úrsula em 185918. Dessa forma,

acreditamos que através do primo, Maria Firmina obteve alguma mobilidade no circuito

político intelectual maranhense e apontamos como sua carreira docente e de escritora se

conciliavam, de modo a permitir que Firmina atuasse tanto no espaço da educação, quanto na

esfera literária, de forma política.

No que concerne às atualizações sobre os dados biográficos da escritora, nos

documentos consultados por Dilercy Aragão Adler (2018) é estabelecida a narrativa de que

Maria Firmina solicitou a alteração da data de seu nascimento, pois a anterior era relativa à

data do seu batismo. Devido a uma doença que a escritora teve quando recém-nascida, só foi

possível a realização de seu registro/batizado três anos depois, em 1825. As atualizações feitas

pela pesquisadora nos vislumbram às condições sociais de Firmina, que implicaram nas

possibilidades de educação que teve, bem como afirmam sua ascendência negra.

Diz Maria Firmina dos Reis, filha natural/ de Leonor Filippa dos Reis, que ela quer
justificar por este Juiso que nasceo no dia 11 de Março do anno de 1822, e que só
teve lugar o seu baptismo no dia 21 de Desembro de 1825, como mostra pelo
documento junctos, por causa de molestia que então lhe sobreveio e privou ser
baptisada antes; o que feito requer se julgue por sentencia, e que mande abrir novo
assento por tt.o. (Autos de Justificação do dia de nascimento de Maria Firmina dos
Reis apud ADLER, 2018, p. 219).

De acordo com Adler: “a solicitação se reporta ao livro de Baptismo de nº 116 que traz

na Folha 182”:

18 Carla Sampaio dos Santos (2016, p.81), aponta que a Tipografia do Progresso funcionou de 1860 à 1868,
sendo assim, a autora afirma que Úrsula, cuja impressão é datada de 1859, tenha sido um dos primeiros textos
publicados pela tipografia e a venda do romance só passa a ser anunciada a partir de 1860.
“Em nossa investigação sobre a Tipografia o Progresso, gráfica responsável pela impressa da obra Úrsula de
Maria Firmina, acabamos por descobrir que também se chamava gráfica Belarmino de Mattos, tendo funcionado
de 1860 a 1868 e, cujos redatores eram, [...] Francisco Sotero dos Reis, Antônio Henriques Leal, Trajano Galvão,
Gentil Homem de Almeida Braga, Dias Carneiro, Marques Rodrigues, Joaquim Serra, Joaquim de Sousa
Andrade, Sabas da Costa, Raimundo Filgueiras e Caetano Cantanhede, sob os respectivos pseudônimos de
Flávio Reimar, Pietro de Castelamare, James Blumm, Rufus Salero, Nicodemus, Jadael de Babel-Mandeb,
Stephens Van-Ritter, Golondron de Bibac, Iwan Orloff e Conrado Rotenski [...]” (LOPES, 1959, apud SANTOS,
2016  p. 34).

17“Francisco Sotero dos Reis (1800-1871) nascido na cidade de São Luís - MA, filho de Baltasar José dos Reis e
DF. Maria Teresa Cordeiro. Descrito como poeta, crítico literário, gramático, jornalista, professor, parlamentar,
comendador da Ordem da Rosa e da de Cristo, patrono da Cadeira nº. 19 de sócios correspondentes da Academia
Brasileira de Letras e da de nº. 17 da Academia Maranhense de Letras. Sotero dos Reis é lembrado como o
grande erudito do grupo Maranhense, cultivador das letras clássicas e representante oitocentista das ideias
linguísticas e da historiografia literária brasileira. No âmbito historiográfico, produziu o famoso Curso de
Literatura Portuguesa e Brasileira para a formação de nosso grupo de histórias literárias românticas.”
(SANTOS, 2016, p.32-33).
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Aos vinte e hum de dezembro de 1825 nesta freguezia de Nossa Senhora da Victória
Igreja Cathedral da cidade do Maranhão baptizei e pus os santos oleos a Maria filha
natural, de Leonor Felippa molata forra que foi escrava do Comendador Caetano
Je. Teixei.ª forão Padrinhos o Tenente de Milícias João Nogueira de Souza e Nossa
Senhora dos Remédios do que se fez este assento que assignei. (Certidão de
Justificação de Batismo apud ADLER, 2018, p.220, grifos nossos).

Nos documentos de batismo da escritora não há informações sobre seu pai, contudo,

em sua certidão de óbito, a paternidade foi atribuída a João Pedro Esteves. (MORAIS FILHO,

1975, vol. 6. p.24). Segundo Mariléia dos Santos Cruz (2018), através da investigação dos

“Autos de Justificação do dia do Nascimento de Maria Firmina dos Reis”, mesma

documentação consultada por Dilercy Adler, constata-se que João Pedro Esteves era sócio de

Caetano José Teixeira, ex-proprietário de Leonor Felippa dos Reis, mãe de Maria Firmina

(CRUZ, 2018, 158). Ainda sobre a paternidade da autora, o relato de Nhazinha Goulart e

Leude Guimarães à Morais Filho, aponta que Esteves partilhava da convivência de pessoas

próximas à Firmina em sua vida cotidiana, o que nos motiva a pensar que embora não tenha

participado de uma organização familiar aos moldes ditos tradicionais, ou formais impostos

pela instituição do casamento, João Pedro Esteves era figura reconhecida como pai da autora.

Este levantamento e a correção sobre os dados do nascimento e filiação de Maria

Firmina dos Reis são substanciais para a construção de sua narrativa histórica amparada em

fontes sólidas, na mesma medida em que complementa as fontes primárias 一 leia-se por

fontes primárias os textos que agrupam os pequenos verbetes de Sacramento Blake, já citado,

de Raimundo de Menezes (MENEZES, 1969, p. 570 apud ZIN, 2016, p.24) e a biografia de

Nascimento Morais Filho (1975) 一 de modo a não excluir suas relevâncias para a

desfragmentação da historicidade de Firmina mas, apontando seus limites, compreendendo as

suas circunstâncias de estabelecimento temporal. As fontes biográficas aliadas às

documentações consistentes sobre a autora, são cruciais para historiografia, ao passo que não

permitem a criação de uma imagem saudosista, heróica ou ficcional para Maria Firmina, de

modo a naturalizar a presença de pessoas negras como agentes no tempo.

Os Autos checados também corroboram para o entendimento da condição “mestiça”

da autora, se valendo à termos oitocentistas, os lugares atribuídos a tal condição se somam à

descrição física de Firmina, contida no texto de Morais Filho.19 Embora não tenhamos acesso

a uma fundamentação sobre a paternidade de João Pedro Esteves, sabemos que Leonor

19 “TRAÇOS FÍSICOS 一 Nenhum retrato deixou Maria Firmina dos Reis. Mas estão acordes os traços desse
retrato-falado dos que a conheceram ao andar pelas casas dos 85 (oitenta e cinco) anos:
Rosto arredondado, cabelo, crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca; olhos castanhos-escuros;
nariz curto e grosso; lábios finos; mãos e pés pequenos; meá (1,58, pouco mais ou menos), morena.” (MORAIS
FILHO, 1975, vol. 06, p.16).
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Felippa dos Reis era uma mulher negra e forra. A ausência de descrições detalhadas sobre o

pai da escritora, interferem na relação exata que se pode estabelecer sobre este parentesco,

porém, revela as construções sociais possíveis naquela conjuntura brasileira e como ainda são

atravessadas pela categoria de raça. A ambiguidade gerada pelo vínculo parentício aponta a

oscilação de condição civil ou civilidade da pessoa negra livre em meio aos dilemas sociais do

sistema escravista brasileiro no século XIX.

No que concerne à carreira literária, Maria Firmina dos Reis, além do romance Úrsula,

escreveu Gupeva (conto/novela indianista, 1861); Cantos à beira mar (poesia, 1871) e A

Escrava (conto, 1887). Neste último, é possível identificar o discurso abolicionista no texto,

onde na primeira cena do conto, a personagem principal se auto declara dessa forma.

Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas, e bem colocadas
na sociedade e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou
menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil.
O assunto era por sem dúvida de alta importância. A conversação era geral; as
opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão.
一Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionista; faz me
até pasmar como se possa sentir, e expressar sentimentos escravocratas, no presente
século, no século dezenove! A moral religiosa, e a moral cívica aí se erguem, e
falam bem alto esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário
seu, e desmoraliza, e avilta a nação inteira! (REIS, 1887 apud MORAIS FILHO.
1975, vol.4, p. 01, grifos nossos).20

A partir da publicação do conto é possível observar uma mudança temporal e

conceitual que acompanha os desdobramentos da oposição ao regime escravista. De 1859,

data da primeira publicação de Úrsula, à 1887, um ano antes da abolição legal, onde a

campanha para o fim da escravidão era ainda mais pungente, pode-se notar a passagem de

uma crítica antiescravista para um texto nominalmente declarado abolicionista. Nas últimas

décadas do século XIX, o movimento abolicionista assim denominado, irrompeu os limites da

esfera política, ganhando relevantes expoentes na literatura (BOSI, 1993, p.131-133), tais

como Joaquim Manuel de Macedo (As vítimas algozes - Quadros da escravidão, 1869);

Bernardo Guimarães (A escrava Isaura, 1875) e Castro Alves (Os escravos, 1883).

Apontamos que a crítica romântica antiescravista e, posteriormente, abolicionista, nos

ajudam a entender a complexidade do Romantismo e a diversidade em seus discursos no

tocante à escravidão. Em As vítimas algozes, o possível fim da escravidão é atribuído a um

mal de origem das pessoas escravizadas, que por tal motivo corrompiam a “boa sociedade”

20O número da Revista Maranhense onde Maria Firmina publicou em 1887, o conto A Escrava não existe mais
em modelo físico, tampouco pode ser encontrado em hemerotecas, ou acervos digitais, sendo a única versão
disponível a que consta no livro de Nascimento Morais Filho.
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brasileira.21 Já a heroína de A escrava Isaura é redentora e benevolente por ser branca.22 Por

fim, ainda que seja um grande expoente da literatura abolicionista, em Os escravos de Castro

Alves não há presença de personagens escravizadas que narram as atrocidades do regime

escravista em primeira pessoa23.

1.2 A crítica de Úrsula: análise do discurso de alguns periódicos maranhenses

oitocentistas, influências externas e a questão da cor local.

Com exceção de Úrsula que foi impresso integralmente para a venda posterior, os

outros textos de Maria Firmina foram publicados em periódicos maranhenses. Em muitos

deles ela fazia constantes colaborações. Nessa perspectiva, a imprensa permitiu a difusão do

texto e do nome da autora, ainda que localizado e datado. Sobre a recepção de seu primeiro

romance, através dos anúncios publicados, podemos analisar como se deu a crítica. Em trecho

que segue, intitulado “A authora de Úrsula”, está o parecer do jornal A verdadeira Marmota,

12 de maio de 1861:
Raro é ver o bello sexo entregar-se a trabalhos do espírito, e deixando os prazeres
fáceis do salão propor-se ao afans das lides litterarias.
Quando, porém, esse ente, que forma o encanto da nossa perigrinação na vida, se
dedica às comtemplações do espírito, surge uma Roland, uma Stael, uma Sand, uma
H. Stowe, que vale cada uma d’ellas mais do que bons escritores; porque reune à
graça do estylo, vivas e animadas imagens, deliciosos quadros, e esse sentimento
delicado que só o sexo amavel sabe exprimir (A Verdadeira Marmota, 13 de maio de
1861, grifos nossos).

23“Neste caso há também a antecipação da proposta de Castro Alves, quando se propôs a poetizar a situação do
negro escravo, e, uma diferença fundamental o distancia da originalidade firminiana, pois, em sua lírica os
poemas são narrativos e a sua voz enunciativa não vem da identidade africana, em sua lírica o negro não fala,
aparece apenas narrado e descrito, não possui a internalidade do ponto de vista que há na longa passagem a
seguir [Nascimento cita a passagem do navio tumbeiro que transportou Susana na condição de escravizada para
o Brasil. Analisaremos esta passagem no segundo capítulo desta dissertação], que sozinha desconstrói toda a
poética do livro Os Escravos do poeta baiano, por ser a narração da própria escrava, e de maneira nenhuma a
prática autoritária da descrição pura e simples armada por um processo distanciado (de fora) sobre o negro como
figura literária.” (NASCIMENTO, 2009, p. 93).

22“Abertamente abolicionista foi o famoso romance de Bernardo Guimarães, A escrava Isaura (1875), que é
muito ruim mas causou grande efeito, pois descreve a situação extrema de uma jovem que é branca no aspecto,
mas de condição servil, podendo ser comprada e vendida.” (CANDIDO, 2004, p. 68-69).

21 “Joaquim Manuel de Macedo, em 1869, publicou o seu livro: As vítimas algozes - Quadros da escravidão,
texto no qual o autor salienta a necessidade de se acabar com a escravidão, não porque ela fosse um mal para o
escravo, mas sim para os próprios senhores que, ao consentir e conviver com os cativos, acabavam sendo
corrompidos por eles, pelo mau-caratismo, pelas feitiçarias africanas, pela imoralidade cativa, própria da
escravidão. Então os cativos não seriam apenas vítimas da escravidão, mas também teriam se transformado em
algozes morais de seus senhores. A escravidão os pervertera de tal forma que de vítimas da escravidão passaram
a ser carrascos de seus senhores. O texto de Joaquim Manuel de Macedo é antiescravista, porque denuncia os
males da escravidão, mas os denuncia do ponto de vista senhorial. A escravidão precisa ser exterminada, pois ela
provoca todos os males da sociedade. Cativos corrompidos corrompiam as classes senhoriais.” (SILVA, 2013, p.
153)
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Neste ponto há referências às grandes escritoras românticas do norte ocidental, cujos

textos estavam em voga também no Brasil. São feitas alusões à Marie-Jeanne Roland

(1754-1793); Anne-Louise Germaine Necker, a baronesa de Staël-Holstein (1766-1817);

George Sand, pseudônimo masculino de Amandine Aurore Lucile Dupin (1804-1876) e

Harriet Elizabeth Beecher Stowe (1811-1896), autora estadunidense, aclamada pela realização

do romance A cabana do Pai Tomás (ZIN, 2016, p. 14). Ao equiparar Maria Firmina à estas

escritoras românticas, o jornal estipula que o enredo de Úrsula apresenta alguma

correspondência com outros textos femininos consagrados e que pode atingir o mesmo grau

de reconhecimento e prestígio.
O aparecimento do romance Ursula na litteratura patria foi um acontecimento
festejado por todo o jornalismo, e pelos nossos homens de lettras, não como por
indulgencia, mas como homenagem rendida a uma obra de merito.
Em verdade que o é esse livro, que se apresentou sem nome de authora,
modestamente e ainda sem apregoadores.
As suas descripções são tam naturaes e poeticas, que arrebatam; o enredo tão
intricado que prende a attenção e os sentidos do leitor: o dialogo é animado e fácil:
os characteres estão bem desenhados 一 como o de Tulio, do comendador, de
Tancredo e Ursula.
Sua authora, D. Maria Firmina dos Reis, professora de portuguez na villa de
Guimarães, revelou um grande talento litterario, porquanto com poucos e
acanhadissimos estudos, ainda menos leitura do que ha de bom e grandioso na
litteratura franceza e ingleza, o que fez, deve-o a si, a seu fertil e prodigioso
engenho, e a mais ninguem (A Verdadeira Marmota, 13 de maio de 1861).

O periódico maranhense, embora marcado pelo sexismo, tece elogios ao texto de

Maria Firmina no que tange sua forma estética, a escolha e desenvolvimento do enredo e das

personagens, além de incentivar a produção da autora, atribuindo à potência de seu intelecto

em oposição à educação acanhada que recebera. Em acordo, há novamente, referências à

literatura inglesa e francesa, que denotavam valor à obra literária, o que revela a influência de

parâmetros externos, comuns ao Romantismo brasileiro, assim como ao pensamento

intelectual do século XIX. Antonio Candido, através de sua perspectiva modernista, aponta

que o Romantismo no Brasil, durante os oitocentos, atendia às demandas de um nacionalismo

literário ao mesmo tempo que representava o frescor da novidade. Com efeito, o discurso

romântico incorporava simultaneamente a compatibilidade com preceitos estéticos do mundo

europeu e tecia a narrativa regional, pátria, a cor local. Dessa forma, “O Romantismo

brasileiro foi tributário do nacionalismo”, (CANDIDO, 2017, p. 332) alinhando-se ao

pensamento europeu do “despertar das nacionalidades”, construindo textos literários que

traduziam anseios patrióticos e de emancipação.

Machado de Assis, em 1873, escreveu sobre o recurso da cor local no meio literário.

Em sua Notícia da atual literatura brasileira: Instinto de nacionalidade, o autor faz uma
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síntese sobre como compreende a literatura nacional no contexto de transição de regimes

políticos. A necessidade de se reafirmar, tanto do Império quanto da República, incitava suas

próprias utopias nacionalistas, que reverberavam no modo de escrever obras literárias no

Brasil; as propostas ideológicas de ambos regimes eram transmitidas para uma projeção

estética literária. A cor local pode ser entendida como a descrição da natureza, da língua,

cultura e formação étnica brasileira, preceito que já fazia parte da estética nacionalista

romântica, no entanto, a crítica de Machado se dá mediante ao uso vazio desse recurso.

Apenas narrar a cor local de um país não implica fazer literatura brasileira. Para construção de

tal literatura se fazia necessário entender o contexto em que o autor está inserido, ser

contemporâneo em seu tempo através de uma observação atenta.

Um poeta não é nacional só porque insere nos seus versos muitos nomes de flores ou
aves do país, o que pode dar uma nacionalidade de vocabulário e nada mais.
Aprecia-se a cor local, mas é preciso que a imaginação lhe dê os seus toques, e que
estes sejam naturais, não de acarreto. Os defeitos que resumidamente aponto não os
tenho por incorrigíveis; a crítica os emendaria; na falta dela, o tempo se incumbirá
de trazer às vocações as melhores leis (ASSIS, 1994, p.06).

Nesse sentido, apontamos que a literatura romântica do século XIX conciliava uma

série de influências externas para a construção de sua narrativa. As inúmeras leituras que as

autoras e autores poderiam fazer, tanto aquelas provindas de seus estudos fora do país, quanto

as de livre gosto, eram base para a construção de algo novo, próprio ao Brasil e que fazia

referência direta a um produto considerado brasileiro.

Maria Firmina teve acesso às obras famosas no circuito literário de seu contexto. Em

Cantos à beira Mar (1871), no poema intitulado “Minha Terra”, a epígrafe refere-se à I Juca

Pirama (1851), do conterrâneo Gonçalves Dias, proeminente no IHGB e antecessor de

Varnhagen: “Minha alma não está comigo. Não anda entre os nevoeiros dos Órgãos, envolta

em neblina, balouçada em castelos de nuvens, nem rouquejando na voz do Trovão. Lá está

ela.”(REIS, 2018, p. 184). Este mesmo poema é dedicado a Francisco Sotero dos Reis

(1880-1871), prestigiado jornalista maranhense que é membro da família de Firmina

(MORAIS FILHO, 1975, vol. 06, p. 21). Já o poema “Dirceu”, é dedicado “À memória do

infeliz poeta Thomaz Antônio Gonzaga” (REIS, 2018, p. 198).

A literatura internacional também fazia parte do repertório de leituras de Maria

Firmina, em Úrsula a autora faz referências a Paulo e Virgínia (1787), de Bernadin de Saint-

Pierre (1737-1814).

20



Era uma d’essas tardes, que parecem resumir em si quanto de bello, de luxuriante, e
de poético ostenta o firmamento no equador; era uma d’essas tardes que só Bernadin
de Saint- Pierre soube pintar no delicioso Paulo e Virgínia, que deleita a alma, e a
transporta a essas regiões aereas, que só a imaginação comprehende, e que
divinizando as nossas ideias, nos torna superiores a nós mesmos (REIS, 1975,
p.124).

Da mesma forma, especialmente quando se trata de passagens sobre a personagem

Comendador Fernando P., tio Úrsula e antagonista do romance, há algumas referências à

antiguidade greco-romana, como alusões aos imperadores Nero, Heliogábalo e Sila, no que

concerne a associação imediata com a vilania dos tiranos “Feroz e horrido sorriso

arregaçava-lhe os labios, que resfolegavam o odio e crime. Assim deviam sorrir-se Nero,

Heliogabalo e Scilla nas suas saturnaes de sangue.”(REIS, 1975, p. 177). Ainda sobre

Fernando P., também é feita referência a Otelo, o mouro de Veneza (1604), de Shakespeare

“Era Othello no seo ciume, Satanaz expulso do céo e ferido no orgulho.” (ibidem, p. 167) No

momento em que Úrsula está melancólica e ansiosa devido a partida de Tancredo, há menção

ao mito grego do Leito de Procusto “Entretanto, n’essa madrugada em que Ursula, ferida pela

mais profunda angustia, sentára-se junto ao altivo jatubá que ficava cavalleiro ás demais

arvores, pensava em que o mancebo hia n´esse mesmo dia partir, e esse pensamento era-lhe

como o leito de Procusta, e o coração desfalecia-lhe de dor, a vida parecia-lhe agora inutil e

fastidiosa.” (ibidem, p. 35). Notem que o retorno ao clássico presente em alguns momentos no

texto, se difere da ideia fechada sobre o Romantismo enquadrado em uma escola literária que

o concebe com a caraterística de oposição generalizada e automática ao classicismo.24 A

24“O Romantismo porém, revoca tudo a novo juízo: concebe de maneira nova o papel do artista e o sentido da
obra de arte, pretendendo liquidar a convenção universalista dos herdeiros de Grécia e Roma em benefício de um
sentimento novo, embebido de inspirações locais, procurando o único em lugar do perene. E como a literatura
dificilmente se acomoda sem um paraíso perdido para os seus ideais, assim como os clássicos viveram do mito
da Idade do Ouro de da Antiguidade perfeita, os românticos foram buscar nos países estranhos, nas regiões
esquecidas e na Idade Média pretextos para desferir o vôo da imaginação. Era o êxito do irregular e do diferente,
sobre a uniformidade que o Classicismo pretendeu eternizar.” (CANDIDO, 2017, p. 341).
Alfredo Bosi, reconhece a “A situação dos vários romantismos”, e concebe o período romântico de forma menos
fechada que Antonio Candido, a medida que alia a historicidade do movimento com os diferentes contextos
políticos e sociais e suas respectivas demandas e expectativas em países como França e Alemanha contrapostos
às nações eslavas, Portugal, Espanha, e também às colônias, para demonstrar a gradual aderência ao estilo
romântico, bem como a mobilidade do discurso no tempo. No entanto, o autor divide o período romântico em
fases e, assim como Candido, cria um jogo de oposição entre as estéticas clássica e romântica através de um
discurso que as coloca em sentido antagônico.
“Na França, a partir de 1820 e na Alemanha e na Inglaterra, desde os fins do século XVIII, uma nova escritura
substituirá os códigos clássicos em nome da liberdade criadora do sujeito. As liberações fizeram-se em várias
frentes. Caiu primeiro a mitologia grega (velha armadura mal remoçada no tempo de Napoleão), e caiu aos
golpes do medievismo católico de Chateaubriand et alii. Com as ficções clássicas foi-se também o paisagismo
árcade que cedeu lugar ao pitoresco e à cor local. A mesma liberdade desterra formas líricas ossificadas e faz
renascer a balada e a canção, em detrimento do soneto e da ode; ou abolindo qualquer constrangimento, escolhe
o poema sem cortes fixos, que termina onde cessa a inspiração (Byron, Lamartine, Viny…) A epopéia, expressão
heróica já em crise no século XVIII, é substituída pelo poema político e pelo romance histórico, livre das peias
de organização interna que marcavam a narrativa em verso. No teatro, espelho fiel dos abalos ideológicos, as
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diversidade no discurso de Maria Firmina dos Reis corrobora com as nuances do discurso

romântico em si.

No que tivemos acesso dos periódicos oitocentistas que noticiaram a venda de Úrsula,

bem como aqueles que esboçaram comentários sobre o romance, nos fica evidenciado que a

circulação do livro se deteve à província do Maranhão, sobretudo a São Luís. O Jornal do

Comércio, em agosto de 1860, noticiou a venda de Úrsula e fez uma pequena crítica:

OBRA NOVA 一 Com o título URSULA publicou a Sra. Maria Firmina dos Reis
um romance **** (trecho ilegível) impresso que se acha à venda na tipografia do
Progresso.
Convidamos aos nossos leitores a apreciarem essa obra original maranhense, que
conquanto não seja perfeita poderá produzir trabalhos de maior mérito. O estilo fácil
e agradável, a sustentação do enredo e o desfecho natural e impressionador põem
patentes neste belo ensaio dotes que devem ser cuidadosamente cultivados.
É pena que o acanhamento mui desculpável na novela escrita não desse todo o
desenvolvimento a algumas cenas tocantes, como as das escravidão, que tanto
pecam pelo modo abreviado com que são escritas.
A não desanimar a autora na carreira que tão brilhantemente ensaiou, poderá para o
futuro, dar-nos belos volumes (Jornal do Comércio, 04 de agosto de 1860, grifos
nossos).

O crítico, parece compreender o texto como iniciante e chama atenção para o

“acanhamento” da autora, sobretudo, no tocante à temática da escravidão. Menciona a

abordagem do sistema escravista, mas lamenta por considerar que a questão não foi alargada o

suficiente no romance. A forma que Maria Firmina escolheu falar sobre a escravidão pode não

ter agradado ao crítico por ser considerada ácida para a sociedade escravista, ou o contrário, o

crítico pode não ter entendido a proposta de educação sentimental do texto e dessa forma,

ansiar por mais. Contudo, considera como aspecto positivo a desenvoltura do enredo e

desfecho, incentivando por fim, que Maria Firmina continuasse escrevendo. Torna-se

perceptível a demarcação do texto como originário de uma autora maranhense. Tal

posicionamento aparece também em outras críticas, associando em algumas delas, ao

conhecimento de parte da equipe editorial dos jornais, bem como do público, sobre Maria

Firmina dos Reis ser professora renomada em Guimarães.

URSULA 一 Acha-se à venda na Tipografia do Progresso, este romance original
brasileiro, produção da exma. sra. D. Maria Firmina dos Reis, professora pública em
Guimarães.
Saudamos a nossa comprovinciana pelo seu ensaio, que revela de sua parte bastante
ilustração: e, com mais vagar emitiremos a nossa opinião, que desde já afiançamos

mudanças não seriam menos radicais: afrouxada a distinção de tragédia e comédia, cria-se o drama, fusão de
sublime e grotesco, que aspira a reproduzir o encontro das paixões individuais contido pelas bienséances
clássicas. O martelo, augurado por Victor Hugo no prefácio de Cromwell, põe abaixo todas as convenções,
começando pela vetusta lei das três unidades que os trágicos da Renascença haviam tomado a Aristóteles.”
(BOSI, 1993, p.105).
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não será desfavorável à nossa distinta comprovinciana (A moderação, 11 de agosto
de 1860 apud MORAIS FILHO, Nascimento, vol. 1. p. 18, grifos nossos.).

É possível apreender através dos jornais, que Úrsula teve certo reconhecimento local e

incentivos pela crítica a que Maria Firmina dos Reis continuasse escrevendo. Sua recepção no

que concerne à São Luís e mediações estava relacionada à autora naquele momento já ser uma

professora de carreira consagrada. Notamos que a preservação do nome e produção literária

de Maria Firmina estão intimamente ligados à memória cultivada sobre a autora no Maranhão

enquanto professora, redatora nos períodos maranhenses e cidadã politicamente ativa. Apesar

de ter passado pelo quase anonimato, se projetarmos sua expressão literária a nível de

literatura brasileira, e que assim, seja inegável sua invisibilização.

A autora deixou seu “Álbum25”, onde narrava alguns aspectos de sua vida, tais como

registros de viagens, cartas e poemas endereçadas à amigas e amigos pelos quais demonstrava

afeto, suas inquietações e conflitos internos, revelando por vezes o estado de tristeza e

angústia em que se encontrava: “Bem compreendeis o que é um álbum ㅡ são as páginas

d’alma escritas ora com sangue, outra hora com lágrimas; nunca animadas por benéfico

sorriso. Amor ou desesperançaㅡ saudade, ou dor, eis o que ele significa” (MORAIS FILHO,

1975, vol.4. p.26). Maria Firmina dos Reis se aposentou em 186626 e continuou escrevendo

literatura, compondo músicas e criando charadas para os jornais maranhenses. A escritora

morreu em 1917, aos 95 anos, em Guimarães.

Após longo hiato, a partir da década de 1960, autora e texto são gradualmente

retomados. Seguem os estudos de Horácio de Almeida e Nascimento Morais Filho a terceira

edição de Úrsula organizada por Luíza Lobo (1988) e o artigo “Auto-retrato de uma pioneira

abolicionista” (1993); a edição de Úrsula feita pela editora Mulheres (2004), e a partir de

então, cresce o número de edições do romance, assim como trabalhos acadêmicos e a autora

ganha maior interesse à nível nacional.

Gostaríamos de ressaltar a edição de Úrsula de 2018, feita pela editora gaúcha

Taverna, que conta com prefácio de Rafael Balseiro Zin e posfácio de Ana Flávia Magalhães

Pinto. A mesma edição, foi feita com projeto gráfico da ilustradora Gabriela Pires, cujo plano

editorial era construir através de xilogravuras, as imagens das personagens Túlio, Susana e

Antero, que configuram na capa do romance e o retrato de Maria Firmina ao fim do livro, com

26 SILVA, Cincinnato Pinto, presidente da província. Relatório do estado do Maranhão. Maranhão: Typografia
do Paiz, 1881, p.06.

25 O Álbum de Maria Firmina dos Reis 一 tipo de caderno onde se escreve anedotas, poemas e canções一 após
sua morte, ficou sobre a posse do filho Leude de Guimarães, que relata ter sido roubado em um hotel que estava
hospedado, durante estadia em São Luís. Dessa forma, os originais nunca foram encontrados e o texto só existe
como parte integrante da biografia de Nascimento Morais Filho (MORAIS FILHO, 1975, vol. 6, p. 04).
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seus traços negróides destacados, já que não existe nenhuma fotografia da escritora. Ainda

apontamos a versão de Úrsula (2021), da editora Antofágica, que conta com ilustrações de

Heloisa Hariadne e apresentação da multiartista e ativista Preta Ferreira. Os posfácios são

assinados pelas professoras Fernanda Miranda, uma das organizadoras do Memorial de Maria

Firmina dos Reis, Régia Agostinho da Silva, e pela escritora Conceição Evaristo. Por fim, já

está disponível para a pré-venda, a tradução de Úrsula para a língua inglesa, tradução da

professora Cristina Ferreira Pinto-Bailey, feita pela editora Tagus Press.

De mesmo corpo editorial e disponível no site para download gratuito, há no

Memorial de Maria Firmina dos Reis, a revista semestral Firminas, cujo objetivo está voltado

para a produção artístico-intelectual de mulheres negras nos mais variados segmentos.

Embora tenham havido tentativas de branqueamento na difusão de sua imagem, e que

equívocos ocorreram neste sentido,27 Maria Firmina dos Reis é lembrada como romancista

negra, com apreço pela população maranhense.

A lei nº 10.763, de 29 de dezembro de 2017, que altera o art. 1º da Lei nº 3.754, de

27 de maio de 1976, instaura o dia 11 de março como Dia da Mulher Maranhense.28 Em

Guimarães e em Maçaricó 一 local onde Firmina lecionou por dois anos e meio sua aula

mista 一, em homenagem à autora, há uma rua e uma escola, respectivamente, com seu nome

(SILVA, 2013, p. 100). Em 2020, foi inaugurada na praça central de Guimarães, uma estátua

em homenagem à escritora.29 Durante as solenidades, foram declamadas poesias de sua

autoria e outras feitas em seu tributo. Na placa de descrição, está anunciado: “À Maria

Firmina dos Reis, professora, abolicionista, fundadora da primeira escola mista do Maranhão

e primeira romancista brasileira. Homenagem do povo de Guimarães. 11 de novembro de

2020”. Por fim, desde 2013, Maria Firmina dos Reis é patrona da Academia Ludovicense de

Letras, onde Dilercy Aragão Adler, ocupa a cadeira que leva o nome da autora 30.

30 As informações sobre a Academia Ludovicense de Letras - MA, incluindo histórico, patronos e membros
fundadores, podem ser verificadas em seu site oficial. Disponível em:https://all.slz.br/ Acesso em: maio de 2021.

29 Disponível em:
https://www.vimarense.com.br/single-post/guimar%C3%A3es-inaugura-monumento-a-maria-firmina-dos-reis
Acesso em: maio de 2021.

28Disponível em: http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/482_texto_integral Acesso
em: janeiro de 2022.

27 Há imagens de Maria Firmina dos Reis onde seus traços negróides foram suavizados ou mesmo substituídos
por figuras de pessoas brancas, como o caso da propagação via internet, onde é compartilhada a imagem da
escritora gaúcha Maria Benedita Câmara Borman 一 Conhecida pelo pseudônimo Délia 一, como sendo de
Maria Firmina (SILVA, 2013, p. 102).
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1.3 Maria Firmina dos Reis, “authora de seus dias.”31

Úrsula foi publicado em 1859, na Typografia do Progresso, em São Luís, inicialmente

sob o pseudônimo “Uma maranhense”. Devido à condição de mulher letrada no século XIX e

de já ter uma carreira docente consolidada, bem como acesso à colaboração em jornais, foi

possível a realização do texto literário. Contudo, Maria Firmina tinha noções acerca da

recepção de sua obra, especialmente devido ao local de onde partia seu discurso, mulher negra

e sem paternidade legal reconhecida. A escritora parece dialogar de forma política, estratégica

e consciente para que possa ser publicada. Sabemos que o uso de pseudônimos eram comuns

no Antigo Regime, no entanto, apesar de revelar sua autoria em publicações seguintes, em seu

romance de estreia, Maria Firmina recusa ser notada e reconhecida como autora para que

assim tivesse condições de publicar.

O surgimento da escritora negra Maria Firmina dos Reis, com o seu romance
Úrsula, em 1859, surge como um caso quase isolado no século XIX, juntamente
com as Trovas Burlescas de Luiz Gama, em São Paulo, que é do mesmo ano da
romancista maranhense. Maria Firmina dos Reis, como mulher e negra, escondeu-se
sob o pseudônimo Uma Maranhense, mesmo acontecendo com Luíz Gama que se
assina Getulino. Os mecanismos sócio-psicológicos que determinaram essa atitude
dos dois autores negros são possivelmente irrespondíveis, mas tudo leva a crer que
foi determinado por um sentimento de defesa capaz de preservá-los de possíveis
ataques da sociedade hostil (MOURA, 1994, p. 189).

Dessa forma, acreditamos que, assim como para Luiz Gama, o uso do pseudônimo lhe

foi imposto, ao passo que pode ser entendido como condição primeira que possibilitava a

inserção de pessoas negras no mundo das letras. Uma vez encobertas pelo codinome, se

escondia também a raça. Notamos o mesmo para a escrita feminina, portanto apontamos que

para a publicação do romance, Firmina tinha um duplo impasse, atrelado a raça e gênero. No

prólogo de Úrsula, atendendo ao estilo de sua época, a autora cria uma espécie de guia de

leitura onde coloca e defende sua situação de escrita.

Mesquinho e humilde livro é esse que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o
indifferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou á
lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor proprio de author.
Sei que pouco vale este romance, porque escritpo por uma mulher, e mulher
brasileira, de educação acanhada e sem o tracto e a conversação dos homens
illustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrucção
miserrima, apenas conhecendo a língua de seus paes, e pouco lida, o seu cabedal
intellectual é quasi nullo (REIS, 1975, p.05, grifos nossos).

31REIS, 1975, p 06.
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Em sessão proferida no College de France em 1969, Michel Foucault buscou

identificar o que configura um autor, os tipos de autoria, a elaboração de enredo ou

mecanismos discursivos intencionalmente escolhidos para a criação textual. Foucault debateu

a forma como mobilizou alguns autores em As palavras e as coisas (1966), assumindo que,

em alguns momentos, fez um “uso selvagem” de determinados nomes. Dessa forma, ele

explica questionamentos que teve sobre as abordagens que fez, exemplificando com Buffon e

Marx, que a pretensão não era descrever ou reproduzir simplesmente os pensamentos dos

autores, mas empreender, por meio de seus respectivos textos, aspectos conceituais e teóricos,

buscando “as condições de funcionamento de práticas discursivas específicas.” (FOUCAULT,

2001, p.05). Nesse sentido, segundo Foucault, uma das atribuições do autor consiste em

nomear um trabalho denotando uma gama de sentidos que  relacionam autor e texto.

O nome próprio e o nome do autor estão situados entre esses dois pólos da descrição
e da designação; eles têm seguramente uma certa ligação com o que eles nomeiam,
mas não inteiramente sob a forma de designação, nem inteiramente sob a forma de
descrição: ligação específica. Entretanto - e é aí que aparecem as dificuldades
particulares do nome do autor -, a ligação do nome próprio com o indivíduo
nomeado e a ligação do nome do autor com o que ele nomeia não são isomorfas nem
funcionam da mesma maneira. (...) um nome de autor não é simplesmente um
elemento em um discurso (que pode ser sujeito ou complemento, que pode ser
substituído por um pronome etc.); ele exerce um certo papel em relação ao discurso:
assegura uma função classificatória; tal nome permite reagrupar um certo número de
textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros (FOUCAULT, 2001,
p.11-13).

Ao abrir mão do nome próprio, Maria Firmina dos Reis abdica de todas essas

implicações descritas por Foucault que se relacionam à autoria para que não somente tivesse

seu texto publicado, mas para que o teor do romance tivesse circulação em meio a sociedade

patriarcal escravista, que é alvo de sua crítica.

Percebemos no prólogo elementos da retórica firminiana. Ao projetar um horizonte de

leitores e leitoras, Firmina faz uma digressão, onde destaca sua “humilde condição”. Notem

que Maria Firmina dos Reis era professora e tinha conhecimento do circuito literário de seu

contexto. A escritora resolve então nos explicar suas circunstâncias de escrita, através da

escolha por uma elaboração de enredo que se vale da ironia (WHITE, 1992, p. 383) como

figura de linguagem compatível com mecanismo retórico-discursivo que ela opta por usar,

através de um movimento que busca antecipar às futuras críticas ao seu texto, evidenciando

assim o porquê da opção pelo pseudônimo. A retórica escolhida é de uma pessoa que contesta

a postura dos homens doutos e letrados de sua época, assim como o juízo de valor que seria

operado sobre sua negra e feminina imagem. Dessa forma, compreendemos o tipo de autora
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que Maria Firmina dos Reis queria ser, que se difere do estabelecido e permitido pelo cânone

literário.

Hayden White (1992) se vale da teoria da literatura para nomear as “prefigurações” do

que chama de “estilo historiográfico”, escolhido por historiadores e filósofos da história, para

a construção de sua narrativa, a fim de direcionar o discurso histórico ou torná-lo mais

palatável para o receptor. White identifica características poéticas na historiografia e na

filosofia da história através dos intelectuais europeus do século XIX que estudou32. Embora

tenham funções distintas entre o campo da construção ficcional e a elaboração da escrita da

história, e que não se trate de transposições da teoria de White para o universo brasileiro e

tampouco o maranhense oitocentista, constatamos que Maria Firmina teve como saída política

e estratégica a escolha de uma retórica irônica para a aceitação de seu texto literário, cujo teor

estava impregnado de críticas ao regime patriarcal escravista, do qual majoritariamente

faziam parte seu público leitor.

Paul Ricoeur aponta a relevância das figuras de linguagem, bem como sua escolha

consciente por historiadoras e historiadores (RICOEUR, 2007, p. 249) 一 aqui também

podemos pensar autoras e autores de uma maneira mais ampla, como os de literatura ou

mesmo discursos políticos 一 enquanto bases argumentativas persuasivas, ou seja, elementos

textuais que corroboram para a aderência perante o público leitor em um jogo sincrônico entre

representação e retórica. Para Ricoeur, há uma tripartite formada pela prova documental, a

explicação causal e por fim, a composição literária, onde o discurso histórico se formula e vira

texto, que não é em sua totalidade poético, pois se vale do arquivo, do documento, da fonte

real e de outras não escritas como a memória e o testemunho, para esboçar seu argumento

explicativo.

É o caso de se perguntar se a suspeita não é inteiramente forjada a partir de um
modelo linguístico inapropriado ao discurso histórico, o qual seria mais bem
entendido a partir de modelos alternativos para os quais o referente, qualquer que
seja ele, sobre alguma coisa. Faltaria dar conta da especificidade da referencialidade
em regime historiográfico. Minha tese é que ela não pode ser discernida unicamente
do plano do funcionamento das figuras que o discurso histórico assume, mas deve

32 Hayden White investiga as estratégias linguístico-conceituais escolhidas por Michelet, Ranke, Tocqueville e
Burckhardt, dentre os historiadores, e Hegel, Marx, Nietzsche e Croce dentre os filósofos da história.
“Em minha análise das principais formas de consciência histórica do século XIX utilizei uma teoria geral da
estrutura da obra histórica. Afirmei que o estilo de um determinado historiador pode ser caracterizado em função
do protocolo linguístico que ele usou para prefigurar o campo histórico antes de submetê-los às várias estratégias
“explicativas” que empregou para elaborar uma “estória” a partir da “crônica” de eventos contidos no registro
histórico. Esses protocolos linguísticos, assinalei, podem ser ainda caracterizados no nível dos quatro principais
modos de discurso poético. Servindo-me dos tropos da metáfora, metonimia, sinédoque e ironía, tomados como
tipos básicos de prefiguração linguística, investiguei os modos de consciência em que os historiadores podem
implícita ou explicitamente justificar a adesão a diferentes estratégias explicativas nos planos da argumentação,
da elaboração de enredo e da implicação ideológica respectivamente.” (WHITE, 1992, p.433)
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transitar pela prova documental, pela explicação causal/ final e pela composição
literária. Tal arcabouço tríplice continua a ser o segredo do conhecimento histórico
(RICOEUR, 2007, p. 263).

Não é nosso objetivo, tampouco seria possível tratar o que definimos aqui como uma

relação tensa entre história e literatura 一 embora tenham seus eixos de intersecção 一 uma

disputa hierárquica, mas sim, que estes campos são diferentes,33 no que diz respeito à teoria, a

metodologia, a recepção e alcance, e sobretudo, aos focos narrativos. O que afirmamos é que,

no momento de escrever a narrativa histórica, historiadoras (es) se valem de mecanismos

próprios à linguagem sendo passível a literariedade a fim de dar sentido e fluidez ao texto

historiográfico.

Na intenção de também discutir as aproximações possíveis entre história e literatura,

Roger Chartier (2013) buscou, através dos conceitos de “energia social”, “campo cultural” e

“representação” propostos por Stephen Greenblatt (1988), Pierre Bourdieu (1983,1991) e Paul

Ricoeur (1983, 1995), analisar as representações de temporalidades feitas pela literatura 一

com especial atenção ao texto teatral一 e as conexões e limites que se pode estabelecer entre

o passado construído pela ficção e o conhecimento histórico, à medida que a historiografia se

apropria de recursos linguísticos para sua construção narrativa e retórica. Em diálogo com

Ricoeur, embora reconheçam a necessidade de historiadores (as) se voltarem à elementos

figurativos da linguagem como escolha explicativa na elaboração da narrativa histórica,

componentes fundamentais da “narratividade que rege sua escrita”, são distintos os sentidos

de verdade presentes no romance, daqueles apreendidos pela história.

La distinción analítica entre la elección de modelos explicativos y la construcción
del relato histórico permite subrayar los parentescos narrativos o retóricos entre la
ficción y la historia (tal como lo mostraba Tiempo y narración [RICOEUR. 1995])
sin correr el riesgo de disolver la capacidad de conocimiento de la historia en la
narratividad que rige su escritura. Haciendo hincapié en las operaciones específicas
que fundamentan tanto la intención de verdad como la práctica crítica de la historia,
Ricoeur rechaza todas las perspectivas que consideran que el régimen de verdad de
la novela y el de la historia son idénticos (CHARTIER, 2013, p.38).

O que apontamos como estrategista em Maria Firmina dos Reis é o fato de uma vez

identificadas as condições de recepção do texto, a escritora ter operado dentro da estética

romântica, apreciada no mundo literário brasileiro no século XIX, para inserir suas

personagens escravizadas, desenvolvê-las psicologicamente, e assim, fazer sua crítica anti

33 “O par narrativa histórica/ narrativa de ficção, tal como aparece já construído no nível dos gêneros literários, é
claramente um par antinômico. Uma coisa é um romance, mesmo realista; outra coisa é o livro de história.
Distinguem-se pela natureza do pacto implícito ocorrido entre o escritor e seu leitor. Embora informado, esse
pacto estrutura expectativas diferentes, por parte do leitor, e promessas diferentes, por parte do autor.”
(RICOEUR, 2007, p.274).
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escravista. A trama geral de Úrsula gira em torno da impossibilidade de realização do amor

entre Úrsula e Tancredo, protagonistas do romance. Contudo, durante as desventuras do casal,

as personagens escravizadas gradualmente nos vão sendo apresentadas e ganham centralidade

no enredo, tendo relevância para o desenrolar da trama, à medida que são figuras importantes

em momentos decisivos do romance.

Para além do reconhecimento de que seu lugar em meio àquela sociedade não estava

no mesmo patamar de outros homens das letras, Maria Firmina assume a postura de que

“ainda assim” desejava publicar e ser lida, consonante com a noção de pertencimento ao se

intitular como autora de seus dias. As facetas da escritora destoam da fragmentação em que

vem surgindo sua historicidade. Embora legalmente as mulheres não tivessem cidadania plena

no século XIX, os caminhos profissionais a colocavam em um lugar de pessoa politicamente

ativa. A atuação como professora, colaboradora assídua na imprensa local e ser escritora

literária, foram caminhos que se entrecruzaram e coexistiram de modo a permitir à Firmina

tanto acessos, quanto formas combativas de se expressar na sociedade que ocupava.

1.4 Literatura e conhecimento histórico: Diálogos e tensões entre campos conflituosos.

Para melhor compreendermos as circunstâncias da escrita firminiana, bem como às

temáticas abordadas em Úrsula (1859), precisamos analisar o contexto político-social em que

a autora estava inscrita, as influências estéticas do período romântico, que por sua vez

também se engendraram em diversos projetos políticos nacionais. Desta forma, apontamos as

relações entre literatura e construção da narrativa histórica no século XIX, e assim,

apresentamos argumentos a fim de verificar os motivos de sua invisibilização, tendo como

mecanismo de pesquisa a historicidade em que se manifesta no texto de Maria Firmina.

Alinhando os estudos em teoria da literatura, analisando o delinear do campo literário

e tendo como principais focos investigativos as tensões, mas também a fluidez perante a

relação das produções de conhecimento geradas a partir da literatura sob a lente da teoria e

metodologia da história; nos voltamos à estas áreas de estudo buscando demonstrar a

ambiguidade presente no campo conflituoso entre história e literatura para, dessa forma,

pensarmos em como a historiografia pode se apropriar do texto literário, tendo em vista o

intercâmbio entre gêneros discursivos, assim como o movimento reverso, mediante o qual a

literatura se apropria do discurso histórico, tomando determinada temporalidade para o

desenvolvimento da narrativa literária. Neste movimento, conseguimos apontar a relevância

da escritora e do texto, como um possível olhar sobre a história do Brasil.
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Verificamos que a literatura, ainda que condicionada em certa medida pelo caráter

excludente, racista e sexista do cânone literário, que a legitima e a fundamenta no sentido do

valor, permite, em maior instância que a história, a entrada de sujeitos como Maria Firmina

dos Reis em seus discursos. Ao nos voltarmos a teoria da história e estabelecer diálogos com

os estudos literários conseguimos perceber, sobretudo no que tange o Romantismo do século

XIX, que a produção de conhecimento histórico, assim como a formulação da história da

historiografia neste período, se valeram do campo literário não só como objeto, mas retirando

dali, mecanismos para elaborar suas narrativas.

Hans Jauss (1994) buscou empreender a formulação de uma história da literatura que

conciliasse a historicidade com a recepção das obras literárias. Jauss é crítico à determinado

viés da construção da história da literatura que se valeu de uma estrutura cronológica de

narrativas, 一 que por sua vez se apropriou do rigor e objetividade próprios ao método

científico da história (DASTON, 2017) 一 para organizar de forma linear e enquadrada em

escolas literárias34, os grandes nomes e obras de uma literatura reconhecida por seu valor

universal. Assim, o autor aponta, através de sua leitura, a insuficiência dos métodos

formalistas e marxistas em lidar com a literatura perante a história, afirmando a

impossibilidade de compreender a obra literária em maior dimensão, sem o diálogo entre

estética e recepção ligados à historicidade dos próprios textos.

Eu vejo o desafio da ciência literária na retomada do problema da história da
literatura deixado em aberto pela disputa entre o método marxista e o formalista.
Minha tentativa de superar o abismo entre literatura e história, entre o conhecimento
histórico e o estético, pode, pois, principiar do ponto em que ambas aquelas escolas
pararam. Seus métodos compreendem o fato literário encerrado no círculo fechado
de uma estética da produção e da representação. Com isso, ambas privam a literatura
de uma dimensão que é componente imprescindível tanto de seu caráter estético
quanto de sua função social: a dimensão de sua recepção e de seu efeito. Leitores,

34 Organizar a história da literatura de tal maneira faz algum sentido se pensarmos o ensino de literatura em nível
escolar e em concordância o quão carente é este ensino em escolas públicas brasileiras. Os anos escolares em que
o BNCC incorpora o estudo da literatura no currículo se dissolvem em competências gerais das áreas da
linguagem, distribuídas na educação infantil, onde “As experiências com a literatura infantil, propostas pelo
educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do
estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo” (p.44); no ensino fundamental e médio,
enquanto integrante da competência ‘língua portuguesa’ e suas ‘práticas da linguagem' onde é entendida como
parte dos direitos humanos “Os direitos humanos também perpassam todos os campos de diferentes formas: seja
no debate de ideias e organização de formas de defesa dos direitos humanos (campo jornalístico-midiático e
campo de atuação na vida pública), seja no exercício desses direitos – direito à literatura e à arte, direito à
informação e aos conhecimentos disponíveis.” (p.88). Nesse sentido, nos questionamos se mesmo entendida
como parte formativa do processo escolar, se realizada desta forma, em disputa de agenda com todos os outros
conteúdos das linguagens, o ensino de literatura a nível escolar consegue incorporar com alguma profundidade o
aprendizado que a literatura pode fornecer aos estudantes. No entanto, ainda que corrobore para visões
unilaterais do fazer historiográfico, conseguimos compreender, assim como o ensino de história também o faz, a
apropriação de uma estrutura linear para atender a fins pedagógicos.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
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ouvintes, espectadores — o fator público, em suma, desempenha naquelas duas
teorias literárias um papel extremamente limitado. (JAUSS, 1994, p.22)

O viés político, mas que não necessariamente é uma caraterística inerente a arte,

possui uma historicidade, é relativo ao contexto, é uma escolha que atravessa quem enuncia,

quem recebe (público leitor) — e nesse sentido não nos detemos apenas a quem lê os textos

de Maria Firmina, mas também quem se dedica à pesquisa sobre a autora —, e qual será a

continuidade (valor) de determinada obra. Em outras palavras, são escolhas narrativas

conscientes, que dizem sobre o tempo, à medida que o oposto também o é. Escolher narrar as

opressões que configuram a sociedade vigente está sujeitado a ponderação de que, a partir

desta escolha, o texto pode ter ou não um horizonte de leitores (as), já que no mecanismo do

valor há o duplo juízo, da recepção e do cânone, e ambos estão suscetíveis à história, no que

diz respeito à poder figurar em suas narrativas, na dialética entre memória e esquecimento.

Através de suas teses, Jauss busca novas bases epistêmicas, indicando o caminho da

estética da recepção, em que se pode fundamentar, o que ele almejou como uma reescrita da

história da literatura, desatrelada de uma concepção positivista, pautada em ‘fatos literários’,

para a organização das obras e seu valor no tempo, apontando, em sua sexta tese, para um

“experimentar dinâmico da obra literária por parte de seus leitores. Essa mesma relação

dialógica constitui o pressuposto também da história da literatura” (JAUSS, 1994, p.24).

Dessa forma, compreendemos que a seleção linear e hierárquica em que se sobrepõem

determinadas obras em detrimento de outras, representa o caráter excludente da construção do

cânone, que se volta a textos que correspondem ao ‘espírito de épocas’, pautadas em

categorias fechadas e fixas de existência, desprezando a relação entre conhecimento estético e

dimensão histórica.

Compreender a obra de arte em sua história — ou seja, no interior da história da
literatura definida como uma sucessão de sistemas — ainda não é o mesmo que
contemplá-la na história — isto é, no horizonte histórico de seu nascimento, função
social e efeito histórico. O histórico na literatura não se esgota na sucessão de
sistemas estético-formais; assim como o da língua, o desenvolvimento da literatura
não pode ser determinado apenas de forma imanente, através de sua relação própria
entre diacronia e sincronia, mas há de ser definido também em função de sua relação
com o processo geral da história ( JAUSS, 1994, p.22, grifos nossos).

Uma de nossas hipóteses aponta que embora tenha construído um texto relevante no

que concerne a temática e condizente, no que diz respeito à estética romântica, e ainda, no que

podemos averiguar, tenha tido alguma recepção no contexto maranhense da época; é que

devido aos mecanismos colonialistas, racistas, sexistas e elitistas de seleção e organização dos

cânones, Maria Firmina dos Reis foi repelida de figurar nas histórias da literatura brasileira e,
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através de seu texto literário, demonstrar um olhar sobre a sociedade patriarcal escravista do

Maranhão oitocentista pois sequer era considerada como parte passível aos enquadramentos

epistêmicos sugeridos como métodos para a elaboração desses manuais, onde pessoas negras,

pobres e mulheres não eram tidas como capazes de produzir conhecimentos válidos, tendo

pouca permeabilidade neste meio, sendo lidas na posteridade, caso figurassem nestes livros,

enquanto casos isolados ou raras exceções35.

Antoine Compagnon afirma que a história é capaz de delinear simultaneamente o

dinamismo e o contexto da literatura (COMPAGNON, 2010, p.195), apontando para o lugar

de trânsito em que se movimenta o conhecimento que procede do campo literário.

Entendemos que esta concepção está ligada à mobilidade temporal, ferramenta cara ao ofício

de historiadoras e historiadores ao lidarem com seus objetos de estudo no tempo. Nesse

sentido, assim como para Jauss, Compagnon aponta para a tecitura de uma história da

literatura que não se conceba em quadros cronológicos de sucessões de textos literários, que

correspondam enfim a uma estética formal ou vazia. Em concordância, as inúmeras tensões

entre o campo historiográfico e literário se dissolvem parcialmente à medida em que a história

da literatura deixa de descrever as obras como parte de uma história entendida como universal

e passa, no curso da evolução literária, juntamente com outras formas de expressão artística, a

serem construtos da sociedade, produtos de seres humanos agindo nos tempos.

A partir dessas colocações, podemos pensar o cânone literário através de seu

movimento consequente de seleção e exclusão. Para tal, usamos a noção de ‘valor’, definida

por Compagnon, buscando entender sob quais critérios determinada obra, assim como quem

as escreve, ficam memorizados ou padecem ao esquecimento da narrativa historiográfica. O

autor expressa a noção de clássico e seus múltiplos significados no tempo 一 para o recorte

específico deste trabalho, nos interessa uma das concepções do século XIX, formulada a partir

35Ao organizarem seus compêndios sobre a história da literatura brasileira, textos que figuram as bases
curriculares dos cursos de Letras, que possuem relevância para os primeiros estudos em literatura, e que
portanto, são propagados nesse meio, alguns autores, como Antonio Candido e Alfredo Bosi, por exemplo, ao
selecionarem de forma cronológica o que entendiam por escolas literárias, dividindo-as por características gerais,
textos e autores que se destacaram no período de análise e, em contrapartida condensam aqueles (as) que não
puderam emergir ao público一 aqui não se trata somente de apreciação estética, mas leva-se em consideração os
inúmeros motivos de exclusão social de sujeitos que não correspondem ao arquétipo hegemônico 一 enquanto
“menores” (CANDIDO, 2017, p.417) e “epígonos” (BOSI, 1993, p.128), acabam por invisibilizar uma gama de
autoras (es) e textos que representam a pluralidade do campo literário.
“Cânones também imputam nas literaturas outra concepção deveras questionável, e que encontra no momento
presente uma visível potência de dissolução: a ideia de valor estético como elemento imutável. Historicamente a
perspectiva da existência de “altas literaturas” em detrimento de “literaturas menores” têm organizado as obras
consideradas “universais” a partir de caracteres valorativos que parecem emergir da própria natureza, ocultando
que todo valor estético é definido em um campo de poder que invariavelmente corresponde à interação entre a
série literária e a série social. A ideia fechada de valor estético manteve por muito tempo a produção literária de
autores negros, periféricos, mulheres e africanos à margem do próprio estatuto de literatura, exigindo de escritas
muito diversas correspondências com o mesmo Narciso de sempre.” ( ASSUNÇÃO; MIRANDA, 2021, p. 29).

32



da oposição dos neoclássicos franceses ao ideário romântico em voga 一, apontando que o

valor da tradição clássica estava em conformidade com os anseios e projeções das instituições

que o rodeavam, tendo pois, uma relevância política em sua escolha, em contrapartida a

sensibilidade romântica gradualmente elaborava suas próprias convenções também almejando

alcances políticos, contudo sob o mote do progresso aliado ao Estado liberal burguês.

O tema ‘valor’, ao lado da questão da subjetividade do julgamento, comporta ainda a
questão do cânone, ou dos clássicos, como se diz de preferência em francês, e da
formação desse cânone, de sua autoridade 一 sobretudo escolar 一, de sua
contestação, de sua revisão. Em grego, o cânone era uma regra, um modelo, uma
norma representada por uma obra a ser imitada. Na igreja, o cânone foi a lista, mais
ou menos longa, dos livros reconhecidos como inspirados e dignos de autoridade. O
cânone importou o modelo teológico para a literatura no século XIX, época da
ascensão dos nacionalismos, quando os grandes escritores se tornaram os heróis do
espírito das nações. Um cânone é, pois, nacional (como uma história da literatura),
ele promove os clássicos nacionais ao nível dos gregos e dos latinos, compõe um
firmamento diante do qual a questão da admiração individual não se coloca mais:
seus monumentos formam um patrimônio, uma memória coletiva (COMPAGNON,
2010, p. 222-223, grifos do original).

O que buscamos definir aqui é uma ideia de Romantismo que ultrapassa os limites

enquadrantes de uma escola literária, pensando-o como uma escolha estética consciente que

também atendia a preceitos políticos. Para nós, a sensibilidade romântica promovia modos de

ser e estar no mundo, atravessava a esfera política à medida que seus discursos se

posicionavam acerca de assuntos públicos. Nesse sentido, o antagonismo entre Clássico e

Romântico é analisado para pensar uma das historicidades do Romantismo, que se mostrava

contrária ao classicismo, a medida que projetava o novo, pois almejava mudanças políticas,

correspondente a um viés liberal do Estado, não como uma caraterística geral e fechada do

discurso, passível a todos autores (as) e textos.

O Romantismo era entrevisto como uma espécie de sensibilidade capaz de
evidenciar e de intensificar, a um só tempo, o que era adequado a uma época e a
determinadas condições naturais particulares. Ele diz o que não deve mais vigorar, a
saber, o império do “Clássico”, do espírito grego, de suas instituições e costumes,
enfim, os sentidos ultrapassados no interior da marcha do espírito do tempo, e isto
respeitando as condições naturais particulares. O Romantismo e o liberalismo eram
expressão dos novos tempos, tempos de promiscuidade entre a política e a literatura.
E o Estado liberal era encarregado de ouvir os literatos e de fazer vigorar o que é
(RANGEL, 2011, p. 201).

Através das leituras de Jauss, Compagnon e Rangel compreendemos que uma obra

literária é eleita a qualidade de cânone se consegue corresponder às expectativas estéticas do

público leitor e contexto, ao mesmo tempo em que atende às demandas nacionais. Sendo

assim, faz-nos relevante ponderar que embora tenha tido recepção, ainda que detida ao
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Maranhão oitocentista, e seja um texto romântico no que tange à estética; no período de 1859

em que Úrsula foi publicado, a temática anti escravista, proferida por mãos negras e

femininas não era aceita, não podia ser concebida enquanto plano nacional, ou seja, não era

condizente com os anseios políticos, não vigorava enquanto um desejo que seria concretizado

por meio de uma agenda política, à medida que, no Brasil, à abolição só passa a ter um

discurso mais radical, no sentido da dimensão pública a partir da década de 1870, sendo

nominalmente proferida uma campanha abolicionista36. Dessa forma, mais uma vez, fica

evidenciado o engajamento político de Maria Firmina dos Reis presente no texto

revolucionário de Úrsula.

A história opera como mecanismo para a literatura comparada, fornece ângulos

interpretativos e a fundamenta, na medida em que fornece a historicidade de autores e seus

textos, um dos campos de análise importantes para a teoria literária. Em contrapartida, a

literatura é o lugar do possível, é onde a projeção, se assim for o desejo de quem escreve o

texto literário, acontece. Com efeito, a literatura proporciona à história, ainda que no plano da

ficção, formas de ver o mundo. No mundo criado por Maria Firmina dos Reis, em Úrsula,

pessoas escravizadas podiam falar, se expressar abertamente sobre a escravidão, debatê-la em

mesmo patamar linguístico com pessoas brancas.

Quer eu escolha, para descrever um poema, um romance ou outro texto qualquer,
privilegiar o ponto de vista do autor ou do leitor, nenhum estudo literário se abstém
de estabelecer uma definição das relações entre tal texto e a literatura, tal texto e seu
autor, tal texto e o mundo, tal texto e seu leitor (nesse caso, eu), tal texto e a língua,
ou de formular uma hipótese sobre essas relações. Os conceitos fundamentais da
literatura: literariedade, intenção, representação, recepção, estilo. Essa é aliás a razão
pela qual tais relações foram as primeiras a serem alvo da teoria literária, em sua
cruzada contra a opinião corrente (COMPAGNON, 2010, p. 193).

É necessário apontar que historiadores da literatura não necessariamente são críticos

literários e vice-versa, e ainda, a crítica em história se difere da literária. A crítica em

literatura, embora passe por lutas verbais, disputas de poder, opera também em sentido de

juízo (JAUSS, 1994, p. 05) enquanto instância final, e é o que dá continuidade ao plano

literário, em outras palavras, o fundamento crítico na literatura, expressa também a

36A conceitualização sobre Úrsula ser compreendido como um texto antiescravista é relevante para o estudo da
história, no entanto, consideramos a importância do alcance popular do texto, ainda que difundido como
abolicionista, levando em conta a bagagem do termo em si e os consequentes resultados para a luta antirracista
ao popularizar a discussão sobre o texto e a autora.
“Para muitos críticos literários, quase todos os textos que versaram contra a escravidão era abolicionista. Ao
entendermos o texto firminiano como antiescravista e não abolicionista, entendemos que não havia ainda no
Brasil um movimento abolicionista em 1859, e que só a partir da formação de um setor na sociedade brasileira
mais liberal, como advogados, juristas, professores e com as condições socioeconômicas favoráveis a outras
relações de trabalho que não escravistas é possível pensar um movimento abolicionista no Brasil já nas décadas
de 1870-1890.” (SILVA, 2013, p. 91).
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argumentação do gosto37, terreno em que não cabe o modo operacional da história, à medida

que a narrativa histórica não expressa um gosto próprio, mas narra os inúmeros gostos

possíveis em determinada temporalidade.

A história deve se comprometer com a pluralidade de discursos em seu campo de

análise, não sobrepondo de forma hierárquica as narrativas e os saberes que deles resultam.

Dentre estes variados discursos, caso o recorte seja o texto literário, as condições de recepção

e crítica são importantes à história a fim de detectar, e dessa forma ter como tema, o gosto, o

juízo operado sobre a obra em determinado contexto, à medida que neste movimento, nos é

revelado também, aquelas (es) que foram relegados ao esquecimento, os não ditos,

interditados de figurarem na história da literatura enquanto produtores de conhecimento e

como agentes no tempo.

1.5 A narrativa histórica no contexto brasileiro oitocentista: Úrsula como um viés da

história do Brasil sob a lente do Romantismo.

Nos voltamos ao contexto brasileiro, na segunda metade do século XIX, período

exponencial da produção literária de Maria Firmina dos Reis, para pensar a relação entre

literatura e conhecimento histórico e os discursos daí resultantes. Destacamos a relevância do

texto literário enquanto veículo difusor de imagens acerca do ideário projetado para a nação,

referentes à identidade unificada de um povo, forte e autogestor. A literatura consolidada de

um país seria capaz de transportar ao seu público leitor fontes de símbolos sobre o modo de

operar em sociedade rumo ao progresso. Dessa maneira, compreendemos que Úrsula,

enquanto um texto romântico, conferia uma série de arquétipos da sociedade maranhense

oitocentista e dentro dos limites da obra literária, promoveu um olhar e projetou horizontes

sobre as conjunturas brasileiras.

Neste século, como nos aponta Pereira e Santos (2013), o campo de conhecimento da

historiografia brasileira ainda não estava bem delineado, tendo sua narrativa envolta ao

domínio dos estudos literários ou à sociologia (PEREIRA; SANTOS, 2013, p.21-22). Em fins

do século XIX, gradualmente, a narrativa histórica vai se afastando desses campos para

ganhar as características contemporâneas. Aos poucos, a concepção de história da

historiografia brasileira, vai adquirindo contornos a fim de garantir a cientificidade dos

estudos históricos e atribuir à história conotações de progresso e modernidade, acompanhando

37 FEIJÓO, Lopito. O autor crítico. In.: Fórum das Letras. Universidade Federal de Ouro Pedro. 15/12/2021.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=77w7TlHoT_4. Acesso em: dezembro de 2021.
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os desejos políticos para nação. A estabilização do conceito ocorre na segunda metade do

século XX, mediante a compreensão da categoria ‘historiografia’ como o estudo científico

que designa a escrita da história feita por profissionais formados (as) em universidades. Dessa

forma, podemos entender a categoria ‘historiografia brasileira’ como contemporânea a própria

consolidação da disciplina história em universidades do Brasil.

No contexto oitocentista, o romance histórico foi matriz narrativa para historiadores.

Como não existiam fronteiras disciplinares delineadas, as leitoras e leitores se beneficiavam

tanto de romances como de História. Através desta tensão, permuta e permeabilidade entre os

campos, na tentativa de esboçar tratados de história da literatura brasileira, homens das letras

escreveram textos importantes para a consolidação da identidade nacional, que conferiam

legitimidade e cientificidade aos estudos feitos no país. Tais textos eram consonantes com os

discursos românticos e modernistas38 que estavam sendo pautados e, em grande medida,

redigiram também a História do Brasil. Nesta via, podemos indagar a quem é destinado o

lugar de sujeito, e quais obras são pertinentes à essas histórias da literatura e, da mesma

forma, quem ou qual grupo seleto está habilitado a tecer suas narrativas.

38 Chamamos de modernista, um discurso alargado, que permite ou tem como consequência o surgimento de
movimentos artísticos, teóricos e sociais, despertando no tempo-espaço a consciência de modernidade, onde se
projetam valores como o novo, o avanço, a vanguarda. Esse discurso, como afirma Mônica Veloso (2008, p.353),
assenta-se na seleção de partes específicas de um passado que pode ser ressignificado ou, em sentimentos de
ruptura com o que deseja ser esquecido, feitas por meio de dispositivos de distinção, pautados sob um mote
modernizante.
Francisco Foot Hardman (1992) aponta as rupturas decorrentes de modificações na sociedade brasileira, à nível
tecnológico e industrial, mais notáveis em fins do século XIX e limiar do XX, os quais modificaram as
percepções do tempo, alterando as formas de organização social e de perceber o mundo. Segundo o autor, há
fabricações que podem ser consideradas atribuições modernas, como a indústria manufatureira, o proletariado, a
organização sindical e os conflitos sociais daí resultantes. Essas proposições são pensadas ou de fato são
vivenciadas em sua magnitude a partir da experiência modernista do tempo.
Embora as artes demarquem o movimento modernista a um recorte temporal específico (primeiras décadas do
século XX), a produção de uma intelectualidade modernista é anterior a esse tempo; desde o século XIX,
notamos a estruturação de desejos por modernização nos discursos científicos, na escrita literária ou em projetos
políticos. Assim, entender o modernismo somente pela ótica da Semana da Arte Moderna em São Paulo,
significa excluir uma gama de outros universos culturais que antecedem ou ultrapassam o ano de 1922.
Há uma ambiguidade gerada no discurso modernista, bem como nos projetos de modernização projetados para o
país, ao passo que os muitos desejos por inovação e progresso não acompanharam planos efetivos para uma
mudança também social, destacando o caráter excludente da modernidade.
“ No Brasil, desde pelo menos 1870 ㅡ meio século antes, portanto, da Semana de Arte Moderna, de 1922, em
São Paulo ㅡ, uma série de pensadores e obras já se inscrevia num movimento sociocultural de idéias e
reivindicações que o historiador literário e crítico José Veríssimo, em sua História da literatura brasileira
(1916), denomina de modernismo, abrangendo textualmente: o positivismo de Comte, o transformismo de
Darwin, o evolucionismo de Spencer, o intelectualismo de Taine e Renan, tudo vindo a calhar, no Brasil, na
chamada escola de Recife, Tobias Barreto à frente. Com o final da guerra contra o Paraguai (1865-1870), a
percepção espacio-temporal mudava radicalmente, na sociedade brasileira, segundo muitos depoimentos coevos
ㅡ entre eles, algumas crônicas luminosas de Machado de Assis. Em 1894, por exemplo, em sua coluna “A
semana”, o grande prosador registrava impressões da aceleração do tempo após o término da guerra, quando foi
morto o general-presidente paraguaio: “Mas então que é o tempo? É a brisa fresca e preguiçosa de outros anos,
ou este tufão impetuoso que parece apostar com a eletricidade? Não há dúvida que os relógios, depois da morte
de López, andam muito mais depressa.” (HARDMAN, 1992, p. 390-391)
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Notem que o quadro brasileiro, pautado sob a ótica romântica, se alinha à concepção

francesa oitocentista, como refere Compagnon, onde se acentua a tensão entre literatura e

história, e já neste contexto nos aponta para a insuficiência de narrar na forma de compêndios,

organizados por meio de uma estrutura linear, a cronologia do que seria uma pretensa história

da literatura.

Fala-se de história literária e também de história da literatura, Lanson, com o qual
a história literária francesa foi por longo tempo identificada (mas ele não havia
participado da fundação, em 1894, da Revue d’Histoire Littéraire de la France),
começara sua carreira com a História da Literatura Francesa (1895), bem conhecida
de várias gerações de estudantes. As duas expressões não são sinônimas, mas
tampouco independentes (Lanson mostra a ligação entre elas). Uma história da
literatura (francesa) é uma síntese, uma soma, um panorama, uma obra de
vulgarização e, o mais das vezes, não é uma verdadeira história, se não uma simples
sucessão de monografias sobre os grandes escritores e os menos grandes,
apresentados em ordem cronológica, um ‘quadro’, como se dizia no início do século
XIX; é um manual escolar ou universitário, ou ainda um belo livro (ilustrado)
visando ao público culto (COMPAGNON, 2010, p. 197).

A literatura no Brasil oitocentista funcionava como artifício para as inúmeras

construções simbólicas sobre o povo brasiliero, conceito que passava por constantes

reformulações, e no século XIX, tais definições de povo são apropriadas também pelo

discurso racista. Esta inconstância, acompanhava às instabilidades geradas por sedições e

revoltas, no que tange às tentativas de rupturas; mas também às continuidades de fazeres e

costumes, motivados pelas mudanças de regimes políticos, a saber: o Brasil independente de

1822, o período Regencial39, o Segundo Reinado, e a República que iria se instaurar ao fim do

mesmo século. Estes processos são comuns às transições políticas e inerentes ao desenrolar

39 É relevante para ponderarmos os motivos que levaram Maria Firmina a ter como temática central de Úrsula à
escravidão, as inúmeras revoltas promovidas ou que tiveram pessoas escravizadas em sua composição durante o
período regencial. Retirado, do que conseguiu cobrir o quadro de revoltas regenciais, elaborado por Marcelo
Basile (p.69) destacamos a Revolta de Carrancas (1833), Minas Gerais; a Revolta dos Malês (1835), na Bahia;
Rebelião de Manuel Congo (1838), Rio de Janeiro, e por fim, a Balaiada, Maranhão e Piauí (1838-1841), que
para além de escravizados, contou com pessoas pobres e mestiças.
No entanto, embora tenha sido interpretado, por vezes, através uma historiografia que o compreende como um
tempo demarcado por instabilidades políticas e sociais, sobretudo às construídas por historiadores do Segundo
Reinado (BASILE, 2009, p. 55), precisamos ressaltar outras leituras possíveis sobre as regências e dessa forma
apontar um período importante não só devido as reconfigurações políticas, mas também de formulações acerca
da identidade nacional e de atividades culturais, que tiveram suas continuidades no Império, momento em que
Úrsula foi publicado.
“ O período das regências constitui momento crucial do processo de construção da nação brasileira. Por sua
pluralidade e ensaísmo, Marco Morel o definiu como um grande "laboratório" político e social, no qual as mais
diversas e originais fórmulas políticas foram elaboradas e diferentes experiências testadas, abarcando amplo
leque de estratos sociais." O mosaico regencial não se reduz, portanto, a mera fase de transição, tampouco a uma
aberração histórica anárquica, nem mesmo a simples "experiência republicana". A crise profunda, produzida
primeiro pela oposição a D. Pedro I e depois na disputa pelo governo regencial, aliada à vacância do trono e à
falta de unidade até então observada da elite política imperial, ensejou a formação de facções distintas,
portadoras de diferentes projetos. Possibilitou também a entrada em cena de novos atores políticos e de camadas
sociais até então excluídas de qualquer participação ativa.” (BASILE, 2009, p.97).
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natural da história. Assim sendo, a narrativa histórica se misturava e se confundia com o

discurso literário. Envoltos no pensamento romântico, os textos literários eram construídos

com o intento de exaltação à pátria e entendidos como lugares de produção do discurso da

nacionalidade brasileira (CANDIDO, 2017, p. 328).

Em 1836, Gonçalves de Magalhães publicou um manifesto na Revista Niterói, onde o

poeta associa a formulação da literatura brasileira ligada à ideia de um povo em

desenvolvimento. No texto, Magalhães elenca qualidades na composição da literatura

europeia, a incorporação de ideias e estética que afirmam a evolução da inteligência de um

povo. Para o autor, o texto literário transcende ao tempo e é encarado como fonte histórica

para gerações futuras compreenderem o legado deixado por uma nação.

A literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas
idéias, de mais filosófico no pensamento, de mais heróico na moral e de mais belo
na natureza; é o quadro animado de suas virtudes e de suas paixões, o despertador de
sua glória e o reflexo progressivo de sua inteligência. E, quando esse povo, ou essa
geração, desaparece da superfície da terra, com todas as suas instituições, crenças e
costumes, escapa a literatura aos rigores do tempo para anunciar às gerações futuras
qual fora o caráter e a importância do povo, do qual é ela o único representante na
posteridade. Sua voz, como um eco imortal, repercute por toda parte, e diz: em tal
época, debaixo de tal constelação e sobre tal ponto do globo existia um povo cuja
glória só eu a conservo, cujos heróis só eu conheço. Vós, porém, se pretendeis
também conhecê-lo, consultai-me, porque eu sou o espírito desse povo e uma
sombra viva do que ele foi (MAGALHÃES, 1836, p.01).

Ao denotar o substantivo singular ‘literatura de um povo’, Magalhães confirma uma

das tentativas românticas que corresponde a unificação tanto do povo, quanto da própria

literatura. Neste sentido, fica evidente que outras expressões literárias ou as múltiplas formas

de identificação que a população brasileira poderia ter assumido naquele momento não

correspondiam a esta expectativa romântica, eram invalidadas à medida que não condiziam

com o projeto 一 um dentre vários naquele contexto 一, unificado de literatura e de povo

almejados para o império do Brasil.

Vale ressaltar que alguns literatos do período eram homens influentes, vindos de

famílias abastadas, que estavam intimamente ligados a assuntos políticos. José de Alencar por

exemplo, em texto autobiográfico, escrito em 1873 e publicado em 1893, pela Tipografia

Leuzinger, intitulado Como e porque sou romancista, afirma sua predileção à forma do

romance40 e intercala acontecimentos reais com passagens literárias. Em anedota que segue,

40 “A escola francesa, que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para ela.
O molde do romance, qual mo havia revelado pôr mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma novela
com os fios de uma ventura real, fui encontra-lo fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. O
romance, como eu agora o admirava, poema da vida real, me aparecia na altura dessas criações sublimes, que a
Providência só concede aos semideuses do pensamento; e que os simples mortais não podem ousar, pois
arriscam-se a derreter-lhes o sol, como a Ícaro, as penas de cisnes grudadas com cera.” (ALENCAR, 1893, p.10).
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rememora sua infância e descreve momentos em que políticos frequentavam sua residência

familiar e confabulavam sobre o golpe da maioridade.

Morávamos, então, na Rua do Conde, n. 55. Aí nessa casa preparou-se a grande
revolução parlamentar que entregou ao Sr. D. Pedro II o exercício antecipado de
suas prerrogativas constitucionais.

A propósito desse acontecimento histórico, deixe passar aqui nesta confidência
inteiramente literária, uma observação que me acode e, se escapa agora, talvez não
volte nunca mais.

Uma noite pôr semana, entravam misteriosamente em nossa casa os altos
personagens filiados ao Clube Maiorista de que era presidente o Conselheiro
Antônio Carlos e Secretário o Senador Alencar.

Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fechando-se nessas ocasiões a
casa às visitas habituais, a fim de que nem elas nem os curiosos da rua suspeitassem
do plano político, vendo iluminada a sala de frente.

Enquanto deliberavam os membros do Clube, minha boa mãe assistia ao preparo de
chocolate com bolinhos, que era costume oferecer aos convidados pôr volta de nove
horas, e eu, ao lado com impertinências de filho querido, insistia pôr saber o que ali
ia fazer aquela gente (ALENCAR, 1893, p. 05-06).

É interessante notar como o romancista articula fatos corriqueiros com o que

futuramente seria o homem político; ao narrar que quando criança, ao mesmo tempo estava à

espreita do chocolate preparado pela mãe, também gostaria de “saber o que ia fazer aquela

gente” que frequentava sua casa preparando “grande revolução parlamentar”. Tanto em

Gonçalves de Magalhães, quanto em José de Alencar, fica aparente a influência dos

românticos oitocentistas sobre as formulações de Estado, e dessa forma, como se misturam as

narrativas da história da literatura com a história política. Podemos então afirmar que estes

homens das letras inferiam diretamente na política nacional, não somente pelo texto literário,

mas como figuras também requisitadas neste meio. O texto literário pode ser pensado

enquanto uma das instâncias de alcance destes homens e seus respectivos projetos políticos

pois atingia e convencia a esfera pública, ao menos no que se refere a população letrada.

O projeto civilizador romântico almejava a partir de uma estética própria que se

materializava no texto literário, definir formas de redenção e trilhar um novo caminho para a

sociedade brasileira, corrompida, como nos aponta Marcelo de Mello Rangel (2011), por seu

modo de ser egoísta. Rangel, ao analisar Domingos José Gonçalves de Magalhães, Manuel de

Araújo Porto-Alegre e Francisco de Sales Torres Homem, redatores da Nictheroy, Revista

brasiliense 一 publicada em Paris, no ano 1836, tendo pouca durabilidade, contando com um

único tomo, dividida em dois volumes 一 aponta as principais formulações estéticas e

políticas pautadas sob os motes lançados por aqueles que seriam os precursores do
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Romantismo no Brasil: I. Civilizar as mulheres e os homens da “boa sociedade” brasileira

através da literatura, levando-os a refletir a finitude da vida, por meio de valores cristãos; II.

disponibilizar o que chamavam de “lições úteis”, para enfim promover o amor à pátria, o

império do Brasil (RANGEL, 2011, p.19).

Apontamos o caráter orientador e pedagógico da literatura romântica oitocentista, bem

como o nível de aderência que o texto literário possuía perante seu público leitor naquele

contexto, propondo um tipo de educação sentimental, indicando assim, um ponto em que a

narrativa histórica, devido a sua metodologia, mesmo que ainda atrelada à literatura, não

conseguiria sensibilizar. É importante ponderar o tipo de comoção que o romance Úrsula

pretendia promover, quais eram as orientações para as mulheres e homens da “boa sociedade”

que estavam disponíveis no texto.

O amor, que se nutre no coração do homem generoso, é puro e nobre, leal e sancto.
profundo e imenso, e capaz de quanta virtude o mundo pode conhecer, de quanta
dedicação se possa conceber. Elle o eleva e acima de si proprio, e as suas acções são
o perfume embriagador d’esse sentimento, que o anima: mas o amor no peito do
homem feroz e concupicente, é uma paixão funesta, que conduz ao crime, que lhe
mata a alma e a despenha no inferno (REIS, 1975, p. 181).

Ao relatar os quadros da escravidão, do processo de captura à descrição do trabalho

servil nas fazendas, por contar com três personagens escravizadas em suas respectivas

particularidades, e fazer com que tais personagens tenham centralidade no enredo, que falem

por si e sobre o meio, fica evidente que Maria Firmina dos Reis almejava sensibilizar seu

público leitor quanto a extinsão do cativeiro.

Contudo, taticamente, não bastava dizer a uma sociedade patriarcal e escravista para

simplesmente deixar de sê-lo. Era necessário para além da argumentação lógico formal, que

os leitores e leitoras acreditassem que a reflexão partia de si próprios, bem como a mudança

operada a partir daí, acontecesse de forma natural. Assim sendo, o texto literário se faz

potente em explicações argumentativas pautadas no arquétipo, no símbolo, na metáfora e na

alegoria, apontando para a necessidade de criar uma base argumentativa que toque, comova o

público leitor de forma que ultrapasse a afirmação ou determinações imperativas, ou seja, que

emocione as leitoras e os leitores fazendo com que esse público se transforme sem saber que

está em processo de transformação.

A temática da escravidão e seu possível fim era abordada frequentemente pelos

românticos do século XIX, a medida que uma das faces nacionalistas do Romantismo era
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crítica à colonização portuguesa e dentre inúmeros motivos, alguns deles liberais e burgueses,

contrários à escravidão. Na leitura de Marcelo Rangel, sobre os intelectuais da Revista

Niterói, fica demarcado a contradição dentro do próprio movimento. Alguns românticos

pregavam o fim imediato da escravidão, outros que fosse abolida paulatinamente e muitos

deles se valiam de argumentação racista 一 embasados no cientiticismo da época一 para sua

extinção.

Rangel ao apresentar a historicidade da abolição no Brasil, na perspectiva dos

membros da Niterói que investiga, afirma que a escravidão era inadequada ao espírito do

tempo. Nestes intelectuais parece haver algumas diferenciações sobre o olhar para a pessoa

escravizada e a possível extinção da escravidão ligada a um caráter moral/ cristão, que vai

contra às práticas da ‘boa sociedade’ e portanto, são contrários também a evolução do povo

brasileiro.

O discurso promovido pelo texto literário tinha mais alcance que o historiográfico, em

um contexto onde a história da historiografia brasileira ainda estava em formação, sendo

assim, afirmamos que a literatura tinha mais força engajadora que as instituições científicas.

Embora a existência do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) seja datada de

1838, que tratados sobre a história do Brasil fossem elaborados em seu interior, e que estes,

posteriormente tenham sido referências para outros textos com premissa parecida41,

percebemos a história da literatura e o texto literário como lugar de formulações sobre a

história do povo brasileiro, bem como sua construção figurativa. Nesse sentido, fica apontada

a contribuição fundamental dos literatos românticos para a construção da identidade nacional.

Através da literatura, o espírito do povo ganhava evidência e requeria fidelidade aos
seus sentidos. O que significa dizer que o literato tinha acesso privilegiado aos
sentidos (idéias e costumes) próprios ao “Brasil” e que deveriam ser concretizados

41 Em 1847 o naturalista Karl Friedrich Philipp Von Martius venceu um concurso do IHGB, com o trabalho
Como se deve escrever a história do Brasil. Trata-se de um texto metodológico, cuja pretensão era sistematizar
linhas e modos de pesquisa sobre a escrita da história do Brasil. No texto, o autor aponta o quão promissor era
pensar a escrita da história de um país com formação racial peculiar. Sucedendo Von Martius, outros autores
teceram antologias, partindo de diversas áreas do conhecimento, mas que em suma, tratavam da história do
Brasil após um longo período de colonização. Como exemplo, podemos citar as obras de Francisco Adolfo de
Varnhagen, História Geral do Brazil. Antes da sua separação e independencia de Portugal (1854); de Sílvio
Romero, História da Literatura Brasileira - fatores da literatura brasileira. (1906); de Capistrano de Abreu,
Capítulos de história colonial: 1500 - 1800 (1907).
“O IHGB coletou e publicou fontes históricas e deu incentivo à pesquisa para a escrita da história nacional. Foi
por meio de seus concursos e prêmios, que em 1847 o alemão von Martius definiu as diretrizes deste projeto:
este deveria se concentrar no estudo da peculiaridade do país, destinado a ser o local de união e aperfeiçoamento
de três raças fundadoras: brancos, negros e índios. Maritus, como naturalista ilustrado, pensava o ‘hibridismo
racial’ do mesmo modo como pensava o cruzamento de plantas ou animais, porém sua ‘relativa sensibilidade
etnológica fê-lo ao menos rascunhar o que se chamou de ‘sincretismo o cultural e atualmente se formula como
circularidades ou hibridismos culturais” (VAINFAS, 1999, p.199 apud PEREIRA, 2011, p. 203)

41



em favor de seu progresso moral e material. Assim, caberia à literatura a missão de
“desenvolver”, de evidenciar e, evidenciando, de “despertar a glória” do espírito do
povo brasileiro, conferindo a ele vigor cada vez maior, ou melhor, a possibilidade de
se inteiriçar, e isto porque a literatura seria o próprio “reflexo progressivo de sua
inteligência”. Enfim, o que temos aqui é uma espécie de relação privilegiada entre a
literatura e o “espírito do povo”, a literatura uma espécie de âmbito privilegiado à
evidenciação contínua do “espírito do povo”, e esse último um conjunto de sentidos,
ou seja, de idéias e costumes essenciais à existência no Brasil (RANGEL, 2011, p.
139).

Este momento do século XIX pode ser considerado de formação da historiografia

atrelada aos estudos literários com o intuito de retirar da literatura modos de tecer a narrativa

histórica. Os autores românticos propunham uma forma de contar a história do Brasil, em

Úrsula Maria Firmina dos Reis propõe a sua. O que afirmamos neste trabalho é que embora

tenha construído seu romance de acordo com os preceitos estéticos, políticos e morais

vigentes, a autora passou por um longo período de esquecimento, não figurou nas páginas de

história da literatura brasileira e desta forma, ficamos por algum tempo, impedidas (os) de

averiguar seu importante olhar sobre a história do Brasil, e sua crítica ao colonialismo,

sobretudo no que concerne à temática da escravidão, de sujeitos escravizados e sobre o fim do

trabalho servil.

No entanto, toda a diversidade de discursos que examinamos afirmam o quão

complexo e plural foi o Romantismo, por isso a necessidade de pensá-lo fora do

enquadramento epistêmico que o organiza em uma escola literária cuja historicidade estaria

relegada a uma forma prefigurada (passado) de e para movimentos posteriores, como o

modernismo de Antonio Candido, por exemplo. Ao projetar dentro da estética romântica sua

visão sobre a escravidão compreendemos que os sujeitos e os discursos românticos eram

plurais e diversos. Maria Firmina dos Reis se mobiliza dentro do espaço romântico, a partir de

escolhas estéticas conscientes, a fim de apontar um horizonte cuja sociedade é constituída por

políticas públicas, lugar de negociação, visando o fim da escravidão.

A escritora constrói um romance de tese, de formação. Assim como Torres Homem,

Gonçalves de Magalhães, Araújo de Porto Alegre, dentre outros, também lançou mão de

aspectos éticos e morais, contrários ao egoísmo e a ambição, que a sociedade oitocentista

brasileira deveria seguir, a saber: o amor, o perdão, a benevolência, a gratidão e a extinção do

trabalho compulsório servil. Firmina, assim como os autores citados, compartilhava preceitos

gerais do Romantismo como a crítica ao colonialismo de Portugal e a crítica antiescravista.

Sendo assim, nos certificamos que Maria Firmina dos Reis foi uma escritora romântica,

contudo suas características específicas a colocaram de forma mais autêntica no Romantismo
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brasileiro, e a grandiosidade da autora perante a sensibilidade romântica confirma a

complexidade do próprio movimento.

Ao apontar o discurso antirracista em Maria Firnina e no texto, buscamos romper com

a ideia de excepcionalidade que permeia a autora, que acaba por corroborar com os

mecanismos excludentes do cânone. Pessoas negras e mulheres, dentro da sua conjuntura

social e econômica, existiram como históricos e manifestaram-se enquanto sujeitos inseridos

nos tempos, sendo a escrita literária, uma dessas possibilidades. No entanto, foram excluídas

(os), silenciadas (os) pelo cânone literário bem como a narrativa historiográfica, de modo a

impedir ao público leitor e pesquisador de ter acesso a suas visões de mundo.

As projeções e expectativas que a escritora tinha de um futuro de liberdade para a

população negra são lidas neste trabalho através do mote do progresso, próprio aos silogismos

românticos e modernistas que eram vigentes em sua época 一 que partem de um pretenso

universalismo, mas que na verdade é excludente e unilateral 一 contudo, apontando para

forma como a autora reformula e mobiliza estes conceitos, para de fato pensar a inserção da

população negra no plano nacional, modificando as relações de trabalho. O que conseguimos

estabelecer em nossa pesquisa é que Maria Firmina dos Reis, na condição de cidadã brasileira,

politicamente ativa, não se conformava com o status quo, e a partir desta indignação, tomou

essa energia pulsora como medida tática e elaborou um romance antirracista (ARAÚJO,

2019) em 1859, cuja proposta de educação sentimental do texto aponta para um horizonte sem

escravidão.

1.6 Uma escritora negra em meio ao cientificismo racista do século XIX.

Apontamos agora, os entraves da produção textual promovida por uma mulher negra

em meio ao cientificismo racista do século XIX que analisava à população negra por meio de

uma pseudociência considerada válida, que legitimava a supremacia branca, a medida que

concebia as raças em categorias biológicas hierarquizantes. Ainda que admitissem a

contribuição negra e dos povos originários na formação da população brasileira, tendo em

vista o gradativo processo de positivação da mestiçagem, tal influência era detida e

considerada  inferior se comparada ao polo branco colonizador.

A materialização dos anseios de modernização estavam alinhados às tentativas de

compartilhar uma ideia unificada de povo. Essas projeções se configuraram ainda sob Regime

Imperial e tiveram seus desdobramentos em fins dos oitocentos, com a ascensão da República.

Ambos segmentos políticos, desenharam seus próprios projetos nacionalistas que eram
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transportados no texto literário. Na busca pelas raízes de formação, a fim de fundamentar sua

história, amparadas em bases legítimas, houve um intenso diálogo entre a produção de

conhecimento histórico, social e as ciências naturais, que através deste encontro formularam

discursos. Nestes, eram previstos a formação do povo brasileiro, relacionando aspectos

culturais à categorias biológicas, nas quais a raça era entendida como justificativa para o

suposto atraso brasileiro se comparado às nações do norte ocidental, devido à composição

étnica de seu povo.

Nota-se que no discurso dos intelectuais da transição do Segundo Reinado à República

havia um mote modernizante que encontrara no cientificismo modos de se reproduzir e

legitimar. Na falta de uma história considerada válida, que não era conhecida, ou não se

pretendia conhecer, anterior à colonização portuguesa, essa origem histórica foi fabulada

pelas caricaturas do indígena e posteriormente da pessoa africana e seus descendentes, a fim

de atribuir à elas alguma parcela do fomento da história do Brasil. A falsa inserção desses

sujeitos no corpus narrativo da historiografia brasileira era restrita a lugares específicos, os

povos originários congelados no ponto da conquista e pessoas negras na condição de

escravizadas.

Afinada com o indianismo, a historiografia do IHGB compensava a ausência de
história com a recuperação das civilizações indígenas já desaparecidas, dando- lhes o
caráter de substitutivo da Idade Média européia que não tivemos. Seus estudos
fixaram e difundiram os temas e símbolos de um Estado nacional, centralizado, com
território unificado e povo mestiço. Buscavam uma posição simbólica para africanos
e indígenas, efetivamente destituídos de cidadania (ALONSO, 2002, p 56).

A leitura de Ângela Alonso pode ser associada com os apontamentos de Luísa Rauter

Pereira (2011) acerca da tendência historicista que acompanhava o pensamento intelectual

brasileiro no século XIX. Pereira coloca a necessidade de se construir uma gênese de povo e

compreender seu atual estado de coisas, para enfim ser possível traçar planos efetivos de

progresso e modernização. Através de uma análise social pautada dentre elas, em teorias

evolucionistas, intelectuais da chamada “Geração de 1870”, em suas diversas áreas de atuação

e correntes político-ideológicas, remanejaram o ideário de povo brasileiro, anteriormente

ligado à um silogismo romântico, fundado entre os anos de 1830 - 1840, onde se buscava uma

singularidade na definição (PEREIRA, 2011, p. 217), para gradualmente se construir a ideia

de “povo” através de um enunciado que assim o definia como autogestor, resultado de um

processo “político-evolutivo”.

É atribuída a esta geração a formulação das “ primeiras grandes macro interpretações

do Brasil, que fizeram história ao longo do século XX no que se convencionou chamar de
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pensamento político e social brasileiro.” (PEREIRA, 2011, p. 209). Através da leitura de

Pereira fica demonstrado a gradual historicização do conceito de povo à medida que se toma

consciência de sua situação e em concordância se desperta o interesse em formular a sua

escrita histórica.

A narrativa histórica em meados dos oitocentos estava articulada com teorias

científicas que buscavam explicar a questão racial no Brasil, dentre elas o evolucionismo,

tentando por vezes incorporar na formação histórica brasileira, os três elementos étnicos que

compõem seu povo, contudo, feitas em estruturas fixas de poder, nas quais se compreendia a

raça através de uma leitura biológica equivocada.

É ainda mais difícil unificar a identidade nacional em torno da raça. Em primeiro
lugar porque 一 contrariamente à crença generalizada一 a raça não é uma categoria
biológica ou genética que tenha qualquer validade científica. Há diferentes tipos e
variedades, mas eles estão tão largamente dispersos no interior do que chamamos de
“raças” quanto entre uma “raça” e outra. A diferença genética 一 o último refúgio
das ideologias racistas 一 não pode ser usada para distinguir um povo do outro. A
raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto é, ela é a
categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de representação
e práticas sociais (discurso) que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco
específico, de diferenças em termos de características físicas一 cor da pele, textura
do cabelo, características físicas e corporais, etc.一 como marcas simbólicas, a fim
de diferenciar socialmente um grupo de outro (HALL,2006, p. 61-62).

Em concordância, a mestiçagem representava uma ambiguidade nos discursos teóricos

e políticos oitocentistas, à medida que, conceitualmente, comportava ao mesmo tempo a

essência do “ser brasileiro” e a cor local, mas era entendida como justificativa para o atraso

da nação. A positivação da mestiçagem, decorre de um gradual processo de reformulações

conceituais ao longo do século XIX e, no século XX, atendeu as demandas do discurso

falacioso de paraíso racial brasileiro, a fim de suavizar as relações raciais no Brasil, e

distanciar o racismo “à brasileira”, sobretudo se comparado à segregação dos Estados Unidos

e o apartheid da África do Sul, artifício fundamentaal para a consolidação do mito da

democracia racial42 em nosso país.

A mestiçagem, como articulada no pensamento brasileiro entre o fim do século XIX
e meados do século XX, seja na sua forma biológica (miscigenação), seja na sua
forma cultural (sincretismo cultural), desembocaria numa sociedade uniracial e
unicultural. Uma tal sociedade seria construída segundo o modelo hegemônico racial
e cultural branco ao qual deveriam ser assimiladas todas as outras raças e suas

42 Por meio de uma retórica irônica, Lélia Gonzalez (1984) nos explica a falácia do mito da democracia racial
mediante suas bases meritocráticas e tentativas de branqueamento racial.
“Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença porque todo
mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem.
Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico; educadíssimo,
culto, elegante e com umas feições tão finas... Nem parece preto.” (GONZALEZ, 1984, p.226).
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respectivas produções culturais. O que subentende o genocídio e o etnocídio de
todas as diferenças para criar uma nova raça e uma nova civilização brasileiras,
resultantes da mescla e da síntese das contribuições dos stocks raciais originais. Em
nenhum momento se discutiu a possibilidade de consolidação de uma sociedade
plural em termos de futuro, já que o Brasil nasceu historicamente plural
(MUNANGA, 2004, p.90).

Maria Firmina dos Reis foi contemporânea ao início e fim do reinado de Dom Pedro II

e seus desdobramentos políticos, como da Guerra contra o Paraguai (1864-1870), passando

pelas reconfigurações do regime escravista, tais como as leis de emancipação e as revoltas de

escravizados, até a proclamação da República em 1889. A autora pode ainda testemunhar一

levando em consideração a propagação de notícias, tendo em vista as distâncias territoriais

que separavam a província do Maranhão da corte imperial一 as reformulações, bem como as

continuidades promovidas pelo regime republicano em sua fase primária. Com efeito, através

do texto literário nos são identificáveis, em distintos níveis de representação, alegorias do

tempo real de Firmina. A escritora nos oferece pelo texto de Úrsula e posteriormente de A

Escrava (1887) caminhos diversos em que se desdobravam a crítica antiescravista e

abolicionista respectivamente, através da mobilização antirracista.

Analisando o discurso proferido por literatos românticos oitocentistas, suas produções

literárias, assim como o pensamento intelectual que se construiu após 1850, ano em que se

torna ilegal o tráfico de pessoas escravizadas pelas resoluções da Lei Eusébio de Queirós43

notamos a presença de distintos discursos antiescravistas. Os motivos para se extinguir o

trabalho servil compulsório, resultante do sistema capitalista que assim o desejava, variavam

de acordo com o que se esperava para determinado segmento político, ainda que se tratasse,

ao a fim, de uma atualização para atender às mesmas demandas, do mesmo sistema, contudo,

feitas sob outra roupagem.

Clovis Moura aponta como a lei alterou drasticamente as condições do escravismo

pleno, no modo que se consolidou no Brasil até 1850, provocando não só rupturas legais, mas

na sociabilidade brasileira. Ainda que na prática houvessem brechas no sistema e que

43 A lei lei nº 581, de 4 de setembro de 1850 estabelecia medidas punitivas ao tráfico de escravizados africanos
no império brasileiro.
“Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos,
enseadas, ancoradouros, ou mares territoriaes do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação he
prohibida pela Lei de sete de Novembro de mil oitocentos trinta e hum, ou havendo-os desembarcado, serão
apprehendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de
escravos.”
“Art. 3º São autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão ou mestre, o
piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São complices a equipagem, e os que coadjuvarem o
desembarque de escravos no territorio brasileiro, ou que concorrerem para os occultar ao conhecimento da
Autoridade, ou para os subtrahir á apprehensão no mar, ou em acto de desembarque, sendo perseguido.”
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim581.htm Acesso em: maio de 2021.
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violações acontecessem, como por exemplo a intensificação do tráfico interprovincial

(MOURA, 1994, p. 89-90), a lei Eusébio de Queirós contribuiu para o declínio ou a passagem

de um escravismo pleno para o escravismo tardio. Neste estágio final, a sociedade patriarcal

escravista oitocentista se reorganizou e progressivamente vão emergindo movimentos sociais,

dentre eles, o que seria após 1870 a  Campanha Abolicionista.

Compreendemos que a forma como Maria Firmina dos Reis fez sua crítica

antiescravista em Úrsula se difere daquela proferida em outros textos literários que traziam a

mesma temática. As cenas em que se descreve o regime da escravidão e a maneira como as

personagens escravizadas configuram no romance, são feitas sob um ponto de vista que as

situa como relevantes para o desenrolar da trama porque são desenvolvidas psicologicamente.

A descrição de paisagens que ambientam o livro, bem como escapes narrativos que deslocam

as personagens para um passado saudoso, são feitas sob a perspectiva da pessoa escravizada.

Em concordância, são estas mesmas pessoas que narram sua situação vigente, assim como a

liberdade e a relação com o trabalho vivenciadas antes do processo de captura.

Até aqui, compreendemos que o cânone é pautado em preceitos colonialistas e

difundido com a finalidade de corresponder a políticas que atendam a esta premissa. Os textos

que figuram no cânone literário e historiográfico do século XIX foram capazes de se

manterem em temporalidades futuras porque se ajustaram aos ideais capitalistas e suas

reformulações. Potencializar os sentidos do texto de Maria Firmina dos Reis é buscar formas

de interpretação da história, através de um texto literário que por um longo tempo foi

esquecido porque era contrário a este sistema.
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Capítulo II

2.1 “Oh! a mente! isso sim ninguém pode escravizar!44”

Maria Firmina dos Reis nos apresenta uma perspectiva sobre a sociedade brasileira por

meio do romance Úrsula. Ao longo deste capítulo defendo que Firmina se fez autora na

medida que trabalhou sobre as mazelas sociais de seu tempo. Através de alegorias criativas e

do realismo enquanto ecolha estética e retórica, ela deu a ver esta conjuntura real através de

sua ficção, seu romance permite que identifiquemos as estruturas de opressão e exploração do

corpo negro, expressando sua crítica à escravidão e ao que o possibilitou, o racismo. Com

efeito, enquanto historiadoras(es), ao nos voltarmos para o texto ficcional da escritora

maranhense podemos acompanhar o movimento da história.

O texto literário pode fornecer por meio de suas narrativas, alegorias sobre o real, e

literatos negros no século XIX, engajados politicamente, usaram suas obras como medida

tática para se colocarem enquanto agentes sociais em meio à uma sociedade racista (PINTO,

2014). No texto de Úrsula é possível averiguar de forma direta o processo de captura e

transporte de pessoas escravizadas do continente africano para o Brasil, 一 levando em

consideração as promulgações da lei Eusébio de Queirós sobre o tráfico internacional que já

estavam vigentes no contexto de produção do romance 一; a relação de tratamento

estabelecida a partir do pacto senhor/ escravizado; a questão da separação materna de mães

escravizadas de seus filhos; para além da proposta de educação sentimental estabelecida no

texto, que aponta um caminho possível para o fim da escravidão demonstrando a forma como

a autora mobiliza os valores do Romantismo.

Em Helena, Machado empreende uma análise bastante lúcida das políticas de
domínio vigentes durante “o tempo saquarema.” A história de Estácio e Helena,
antes que o drama choroso de um amor impossível, é a descrição do período de
hegemonia inconteste da classe senhorial-escravista, cuja crise profunda o
romancista vivenciara entre 1866 e 1871, e cujo desmanchar ele assistia com olhar
investigativo no decorrer da década de 1870. Ao escrever Helena, Machado não
tinha mais ilusões quanto à continuidade das estruturas tradicionais de poder. A
perspectiva de análise já é bem crítica e, de certa forma, ele faz emergir a sua
abordagem deixando que Helena fale por ele (CHALHOUB, 2003, p.30).

Em Úrsula (1859), podemos identificar algo análogo. O olhar crítico de Maria Firmina

dos Reis sobre sua conjuntura, no Império do Brasil, a proposição de caminhos, a partir das

tópicas centrais do romantismo, como “o amor”, “a benevolência”, “o perdão” e a crítica

44REIS, 1975, p.28.
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antiescravista, que conduzem os leitores e leitoras a analisar e questionar a sociedade que

ocupavam. A leitura do texto nos oferece passagens sobre a estrutura social do Brasil

oitocentista, especialmente no que concerne à figuração do mandonismo dos senhores de

terra, a relação estabelecida entre agregados que circulavam nas fazendas, sobre a vida das

mulheres brancas abastadas45, retidas ao lar e subjulgadas aos desejos de seus maridos e

filhos, e sobretudo, falas sobre a escravidão promovidas pela pessoa escravizada.

É fundamental compreender que ao analisar a historicidade do romance Úrsula,

constatamos uma enorme contribuição para a pesquisa e o ensino de história. O protagonismo

de uma mulher negra, atuante no magistério e na política no contexto brasileiro da segunda

metade do século XIX, que viveu em uma província escravista importante do império, tanto

econômica quanto culturalmente, e publicou uma obra de combate ao racismo, representa um

importante deslocamento do olhar estereotipado construído sobre a população negra no Brasil

一 muitas vezes perpetuado pela historiografia que cobre o período antes da abolição legal da

escravidão 一 permitindo que identifiquemos outras possibilidades de existência para além da

condição de escravizadas.

Assim, a forma como Úrsula pode ser situada no vasto universo do Romantismo

brasileiro precisa partir de seu discurso. Dessa maneira, é possível identificar no romance um

posicionamento antirracista por meio dos aspectos discursivos e conceituais do romantismo

mobilizado por Firmina, no que tange a concepção de liberdade ali sugerida, a relação entre

trabalho e terra, a humanização de corpos escravizados46. O cuidado com a forma não

estereotipada com a qual apresenta o seu universo mental e suas projeções do real é aqui

central.

A seguir, Maria Firmina indicava o tipo de autora que ela pretendia ser, ou como

gostaria de ser reconhecida. Destacamos a reivindicação por um senso de reconhecimento em

meio a uma humanidade amputada pelo racismo, onde faz-se também necessária uma luta

pela contemporaneidade, pelo ser e estar aqui e agora, protagonista da história. Em geral, esse

reconhecimento é recusado ainda hoje à população negra. Ao se intitular como “authora de

seus dias” (REIS, 1975, p.06), entendemos que a escritora demarcava um ethos autoral que

não só está conectado com seu texto, mas igualmente ao seu contexto social, ou seja, o projeto

46“As imagens evocadas na literatura afrodiaspórica一 imagens que criam um contínuo tempo-espaço apropriado
para a sedimentação da memória em consciência coletiva一 têm como objetivo revelar nas e mediante as ruínas
do passado as possibilidades de transformação e reparação do eu-enunciador afrodescendente no presente, em
vista da (re)conquista da humanidade usurpada.” (DOMINGUES, 2021, p.13).

45 Embora Luisa B., mãe de Úrsula, tenha perdido sua herança devido aos descuidos do marido Paulo B. e que
não possa contar com o apoio de seu irmão Fernando P., que a abandonou por não concordar com a união da
irmã com um homem pobre.
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literário e o político da autora não foram projetados de forma desassociada. Ela se posiciona

ética e politicamente em prol de mudanças radicais nesta conjuntura, na qual os avanços

almejados só poderiam ocorrer em uma sociedade onde não existisse o racismo e, por

conseguinte, a escravidão. Através do texto romântico, Firmina mobiliza meios para se

colocar no lugar de uma agente contemporânea. “Graças ao Romantismo, a nossa literatura

pôde se adequar ao presente” (CANDIDO, 2017, p.327).

Não a despreseis, antes amparae-a nos seus incertos e titubantes passos para assim
dar alento á authora de seus dias, que talvez que com essa protecção cultive mais o
seu engenho, e venha a produzir couza melhor, ou quando menos, sirva esse bom
acolhimento de incentivo para outras, que com imaginação mais brilhante, com
educação mais acurada, com instrucção mais vasta e liberal, tenham mais timidez do
que nós (REIS, 1975, p. 06).

Por fim, além de chamar atenção a sua consciência crítica sobre a apreciação do

romance em seu tempo, ela assevera que mesmo diante de todos os motivos descritos para que

o público apreciasse Úrsula, caso o livro não fosse estimado, seus votos eram de que ele, no

limite, servisse de incentivo para que futuras escritoras se arriscassem. Ela reputava que se

naquele tempo, o seu presente, não houvesse leituras que soubessem dar o valor à obra, que o

futuro poderia render-lhe melhor sorte. O futuro como tempo da realização de sua promessa

com Úrsula. Vale ressaltar que o “incentivo” é promessa às “outras”, o que nos permite dizer

que a enunciação se dirigia, especificamente, para as escritoras e leitoras mulheres (e negras)

de um futuro melhor.

2.2 A construção do outro como não ser: Racismo e a aniquilação de corpos e

epistemologias negras.

As ressalvas de Maria Firmina, embora atendessem também a um estilo de escrita

romântica, nos dizem sobre a recepção de sua obra, apontam para quem detinha e ainda detém

o poder de produção intelectual e como este “ser” se funda e se legitima nas estruturas de

poder inauguradas pelos discursos sobre a modernidade. Nesse sentido, nos valemos das

concepções de Sueli Carneiro (2005) a fim de estabelecer o caminho percorrido entre a

construção do outro como não ser até o epistemicídio como parte desta estrutura discursiva da

modernidade.

No cerne do epistemicídio está um sistema de seleção de conhecimentos, construído

sob uma epistemologia racista, que recusa ou sequer considera pessoas negras como

plenamente humanas (racionais). Com isso, as deslocam de seu próprio tempo de existência,
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retirando-as do presente e congelando-as em uma temporalidade pretérita, onde supostamente

deveriam permanecer os grupos tidos como menos avançados. O sentido de

contemporaneidade presente nesse discurso ultrapassa o literal. A inclusão de uma pessoa

enquanto contemporânea, implica em um movimento de antítese para sua materialização,

dessa forma, para ser contemporâneo necessita-se apontar aqueles (as) que não o podem ser, à

medida que se distinguem os níveis de evolução e civilização capazes de incluir grupos e

sujeitos no tempo moderno. O discurso de contemporaneidade, recorrente na tópica

modernista, está em constante diálogo com epistemes racistas.

Carneiro defende a aplicabilidade prática das noções foucaultianas (1979) de

dispositivo47 e biopoder48 pensadas sob a lente da sociedade brasileira. Para tal, a filósofa

elabora a partir das análises de Foucault, a ideia de dispositivo de racialidade/ biopoder para

analisar e projetar seus efeitos na realidade dinâmica das relações raciais no Brasil. O

epistemicídio dessa forma, é entendido como parte constitutiva do dispositivo de

racialidade/biopoder. Segundo a autora:

Assim, é hipótese desta tese que um pressuposto dispositivo de racialidade/biopoder,
do qual aqui propomos a existência, contém todos os atributos definidos por
Foucault, para o termo dispositivo, consistindo num campo de significações que
definem a especificidade das relações raciais e as relações de poder nelas imbricadas
no Brasil, articulando-se e diferenciando-se de outros campos discursivos sobre esse
tema em função das particularidades de nossa formação social e cultural
(CARNEIRO, 2005, p.30).

As concepções de Carneiro desenvolvem-se através das apropriações de categorias

analíticas de Michel Foucault. Elas remetem às noções modernas de soberania de Estado,

profundamente ligadas a um sentido biológico das categorias de morte e vida, atreladas ao

campo político, no poder exercido pelo Estado de definir quais grupos sociais têm direito à

vida, na medida que outros não o têm. Cícero Oliveira (2018), no âmbito da História Cultural

e em constante diálogo com os conceitos tanto de Roger Chartier quanto de Foucault, no que

concerne à representação e a prática social, e a genealogia do poder respectivamente, aponta

a desnaturalização das categorias de morte e vida uma vez deslocadas para a esfera política:

48 A noção de biopoder em Foucault está ligada ao conceito de biopolítica e diz sobre sistemas que delimitam
direitos à vida e à morte. Foucault se vale da teoria clássica da soberania para se referir às políticas de vida e
morte operadas pelo Estado sobre grupos e sujeitos.
“O soberano só exerce, no caso, seu direito sobre a vida, exercendo seu direito de matar ou contendo-o; só marca
seu poder sobre a vida pela morte que tem condições de exigir. O direito que é formulado como “de vida e
morte” é, de fato, o direito de causar a morte ou de deixar viver.” (FOUCAULT, 1999, p. 128).

47 “Através deste termo procuro demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que
engloba discursos, instituições, organizações, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos.” (FOUCAULT, 1998, p.244).
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Em virtude do poder soberano, contratualmente instituído para a proteção da vida
dos seus, vida e morte não são tanto eventos naturais como o resultado de certa
operacionalização do poder. Vida e morte são fenômenos que estão a partir daí
deslocados da natureza para o âmbito não-natural do político. Vida e morte são
acontecimentos imbricados, condicionados pelo exercício soberano do poder.
(OLIVEIRA, 2018, p.81)

Acreditamos que certa ideia de universalidade está imbricada nesta concepção. Ao

querer estabelecer uma composição única de ser humano, espelhada em um modelo fechado,

que delimita locais específicos para toda uma gama de sujeitos que não correspondem a este

arquétipo, à medida que não se reconhece traços da linguagem, cultura e formas de

organização social do grupo hegemônico, aponta-se a dessemelhança do Outro. Com efeito,

na ideologia da geopolítica imperialista, projetar-se como centro é, sobretudo, uma estratégia

que reforça o poder do Eu hegemônico49 一 o poder pode ser entendido tanto a nível de

Estado e Instituições, como também no sentido da produção e difusão de representações e

imaginários através do discurso 一 ao passo que sucessivamente aponta o não semelhante

como Outro. Aqui há uma intenção de se reafirmar e reconhecer sua própria experiência no

tempo em detrimento ao apagamento da história de uma parcela populacional que é

estigmatizada através da diferença, no recorte de Sueli Carneiro e também deste trabalho, a

diferença é marcada pela raça.

É a idéia de universalidade que emancipa o indivíduo e permite-lhe expressar a sua
diversidade humana. Em contrapartida, é a idéia de particularidade que aprisiona o
indivíduo, ou seja, na temática desta tese, é a redução do ser à sua particularidade
que aprisiona o indivíduo não-ocidental ao seu grupo específico. É nossa
compreensão que, ao fazer do ôntico o ontológico do Outro, o Eu hegemônico
rebaixa o estatuto do ser desse Outro. A definição de cultura一, a epistemologia que
a suporta, verificabilidade validade universal de seus “achados” 一, e classificação
humana segundo a raça serão os elementos fundamentais para definir a qualidade do
ser (CARNEIRO, 2005, p. 27-28).

Essa concepção parte da ideia de um pseudo universal, à medida que corresponde a

categorias que dizem pretender abarcar a totalidade de sujeitos, discursos e experiências, mas

em nível tático, restringem-se em circuitos seletos e fechados como estratégia de manutenção

do poder. Grupos que devido à sua composição racial, de classe, religiosa ou de gênero e que

por essa estrutura de poder, não correspondem ao arquétipo hegemônico, são marginalizados e

constantemente subalternizados, entendidos como especificidade dentro de um falso sentido

de universal, e impedidos de figurar na narrativa histórica porque são invisibilizados.

49 “A raça branca, reconhecida como a mais poderosa militarística e economicamente, essencialmente controla,
dirige e administra, por meio da estrutura do capitalismo, os recursos do mundo, incluindo as energias dos povos.
No entanto, como uma instituição europeia estruturada para manter os interesses de desenvolvimento ocidentais,
pode também ser definida como supremacia branca.” (DOVE, 1998, p.05).
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Aqueles que não são europeus não podem almejar o status de universalidade, são
apenas outros. É possível falar em cultura negra, índígena, árabe, japonesa, mas
soaria estranho pensar em cultura branca. Uma pessoa considerada ‘culta’ é aquela
que detenha os conhecimentos referentes às especificidades culturais europeias.
O outro (o negro) 一 aquele que pode ser especificado 一 desaparece quando se
pensa o ser humano universal. Ele é ‘invisibilizado’(FAUSTINO [NKOSI], 2017,
p.82-83).

Como uma de suas características, o grupo hegemônico seleciona aspectos sobre si,

que partem de um discurso impermeável acerca do que é normatividade, enquanto na mesma

proporção afastam o que não dialoga, ou que não se deseja assimilar. Nesse sentido,

elabora-se um mecanismo de autenticação, onde produções que destoam das hegemônicas são

condicionadas à uma categoria inferior. Enquanto marcador de diferença, dentro deste sistema

em que o Eu hegemônico se constrói, legitima e reproduz estão os estereótipos.

Através da leitura de Richard Dayer (1977), Stuart Hall (2016) mobiliza o conceito de

estereotipagem. Para Hall, a estereotipagem é uma prática no regime de representação que

implica em atribuir características negativas ou pejorativas à um sujeito ou grupo no discurso,

através de caricaturas criadas e que vão sendo mantidas através da repetição cíclica, se

naturaliza e fixa a inferioridade, sendo um procedimento fundamental para ressaltar a

diferença racial.

em primeiro lugar a estereotipagem reduz, essencializa, naturaliza e fixa a
“diferença”. Em segundo lugar, a estereotipagem implanta uma estratégia de “cisão”
que divide o normal e aceitável do anormal e inaceitável. Em seguida, exclui ou
expele tudo o que não cabe, que é diferente (HALL, 2016, p.191).

O caráter cíclico da estereotipagem é primordial para a fixação de determinado signo

na cultura. Ao repetir constantemente discursos subalternizantes, pautados sobre estereótipos,

acerca da composição de determinado grupo, implica-se na naturalização de ideias que são

forjadas, mas que partindo de um dado real, após serem repetidas constantemente, ganham

sentido de verdade. A lógica da repetição do discurso pautada por Homi Bhabha (1998) tem

seu cerne no estereótipo. Repetir práticas coloniais, que perduram através de imagens

herdadas, ou resignificadas, para atender aos desdobramentos de sociedades que passaram

pelo processo de colonização. Ou seja, práticas coloniais que mantêm os atores sociais

dominados e principalmente congelados em uma posição subalterna e estereotipada.

A fixidez, como signo da diferença cultural/ histórica/ racial no discurso do
colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota rigidez e ordem
imutável como também desordem, degeneração e repetição demoníaca. Do mesmo
modo, o estereótipo, que é a sua principal estratégia discursiva, é uma forma de
conhecimento e identificação que vacila entre o que está sempre “no lugar”, já

53



conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido (BHABHA, 2018, p.105).

Em diálogo com Bhabha (1998) e Hall (2016) podemos estabelecer a relação entre as

práticas do epistemicídio e da estereotipagem. Como nos aponta Carneiro (2005), o

epistemicídio, por sua vez, é o assassinato da inteligência de pessoas negras mediante à

crenças sustentadas pela estereotipagem, que colocam o polo negro em uma zona de

incapacidade intelectual, cujas produções científicas, artísiticas e culturais, por destoarem do

arquétipo hegemônico, são tidas como bárbaras, exóticas, fetichistas. Suas experiências no

tempo são anuladas à medida que se retira sua historicidade, tornando-as objetos, nunca

produtoras de epistemologias, por serem feridas na base do sistema educativo.

Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do
conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da
indigência cultural: pela negação ao acesso a educação, sobretudo de qualidade; pela
produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de
deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de
rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo
comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no
processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de
conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e
coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a
condição para alcançar o conhecimento “legítimo” ou legitimado. Por isso o
epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a seqüestra, mutila a
capacidade de aprender etc. É uma forma de sequestro da razão em duplo sentido:
pela negação da racionalidade do Outro ou pela assimilação cultural que em outros
casos lhe é imposta (CARNEIRO, 2005, p.97).

A epistemologia universalista tem ramificações e consequências graves. Supor

sujeitos de uma história “sem corpo”, implica objetificar os corpos, sujeitá-los ao império da

razão pura como sendo a única razão do mundo. Um império que a tudo busca compreender,

dentro do seu paradigma. Esse jogo metafísico (polarizador, moralizante e binário) de

fundação do “Eu” como voz da Razão, necessitou também da criação do “Outro”. Dessa

forma, de maneira cíclica e incansável, o grupo hegemônico, criou uma série de códigos

epistêmicos e linguísticos que se tornaram partes do discurso científico moderno. A partir de

uma etnologia, inicialmente, e depois da geopolítica do conhecimento, operou-se a

deformação dos sujeitos, através de caricaturas que, de tão repetidas, assumiram o caráter de

“verdade”.50

No que concerne ao texto literário romântico, entendido como espaço de construção

simbólica de identidades, percebemos a criação de lugares específicos em que pessoas negras

50“Mas, por trás da neurose da vitimização, uma forma de pensar circular, negativa, xenófoba e racista se
desenvolve. Para funcionar, ela precisa de superstições. Tem que criar ficções que depois passem como
verdades.” (MBEMBE, 2001, p.181).
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podem figurar. As análises de Sueli Carneiro nos orientam para questões de base, sobre as

engrenagens do sistema capitalista e as formas de manter as estruturas de poder através da

opressão de raça, que em nosso país é fator determinante para o arranjo de classe, ou seja, o

grupo que não tem acesso aos meios de produção, que operam enquanto trabalhadores

compulsórios, seguindo uma lógica reformulada do sistema colonial, pautada na servilidade,

onde seus direitos “civis” são constantemente violados.

Ainda que tenha construído uma África idealizada, afirmamos que no romance Úrsula

pode-se identificar um deslocamento para o continente africano no qual a noção de pátria,

uma das tópicas nacionalistas românticas, permite que pensemos numa ruptura com os

estereótipos colonialistas acerca do continente. Estereótipos que representam uma África

como lugar da “barbárie”, do “exótico”, cuja população seria considerada inerentemente

inferior e decadente, a servir apenas como força de trabalho, explorada até o limite, para

atender às demandas do projeto colonial. Com efeito, em Úrsula há um nível de fabulação do

continente africano que possibilita identificar outras formas de organização social, sobre o

campo afetivo e do trabalho. Sobretudo através das personagens Susana, Antero e Tulio é

permitido que identifiquemos um outro universo simbólico para a literatura romântica

oitocentista. Uma narrativa possível sobre o continente africano que pode ser analisada pela

história.

Os africanos têm sido negados no sistema de dominação racial branco. Não se trata
apenas de marginalização, mas de obliteração de sua presença, seu significado, suas
atividades e sua imagem. É uma realidade negada, a destruição da personalidade
espiritual e material da pessoa africana. O africano, portanto, deve ser consciente,
estar atento a tudo e procurar escapar à anomia da exclusão. Em um certo nível esse
é um problema linguístico, mas em outro se trata de enfrentar a realidade de
situações econômicas e culturais construídas. (ASANTE, 2014, p.96)

O termo ‘africano’ para Molefi Asante corresponde aos povos do continente africano e

sua diáspora, ou seja, incorpora também toda população negra fora do continente africano

que, após o processo de colonização e escravização ocupa o território mundial.

Compreendemos que o movimento negro, assim como as epistemologias produzidas por

pessoas negras são diversas e abarcam uma gama plural de preceitos e teorias, no entanto, a

conceitualização de Asante nos é relevante por apontar para a necessidade de retomarmos a

experiência e visão de mundo promovida pelos saberes do continente africano, sobretudo para

a população negra que pode revisitar uma memória ancestral.

Para além do debate sobre quem pode produzir conhecimento, estamos apontando para

quem também tem visibilidade nesta produção. A população negra, ao longo dos tempos,
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produziu e produz ciência, linguagem, arte e cultura. Contudo, devido aos mecanismos de

exploração e opressão racistas das estruturas de poder, não são consideradas legítimas, sendo

constantemente saqueadas e afastadas da história, recorrendo, com alguma possibilidade de

aderência, às linguagens e aos meios de comunicação para se expressarem como sujeitos no

mundo.

2.3 Literatura, imprensa e cidadania negra no século XIX: As estratégias de Maria

Firmina dos Reis para recepção de um romance antiescravista.

Ana Flávia Magalhães Pinto (2014) aponta a trajetória de homens negros livres, nas

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, entre fins do século XIX e começo do XX, onde estes

sujeitos conciliavam suas atividades literárias e como publicadores na imprensa. As duas

operações funcionavam como meios que possibilitaram a relevância do texto escrito por estes

homens, colocando-os como agentes, devolvendo seu pertencimento temporal e,

principalmente, permitindo a publicização de seus olhares como seres que se auto inseriram

na sociedade, aptos a propor e organizar estrategicamente formas de alteração ao estado de

coisas. A historiadora relata que literatos negros no Brasil oitocentista se organizaram com a

finalidade de publicar seus textos e atuarem como colaboradores nas redações de periódicos.

Trabalhando de forma direta nos noticiários ganharam espaço em assuntos políticos e de

Estado. Contradizendo os discursos e os imaginários racistas, amplamente disseminados na

sociedade do século XIX, esses agentes pensavam seus contextos, se aliavam e atuavam

enquanto sujeitos pertencentes à sociedade brasileira, ainda que a gestão pública os colocasse

em segundo plano, ocupando um lugar fronteiriço, periférico e ambivalente.

As múltiplas experiências de liberdade, ao tempo em que partiam de uma
indiscutível precarização, mesmo entre letrados e remediados, se encontravam no
enfrentamento obrigatório de um problema comum, o racismo. Na contramão das
certezas nutridas por longos anos, tem ficado cada vez mais evidente o quanto as
pessoas negras responderam aos entraves postos pela discriminação racial nos
próprios termos em que a questão era colocada e vivenciada. Responderam
associando-se e distanciando-se de grupos monárquicos e republicanos mediante a
afirmação de sua origem racial; usufruindo de seu direito ao voto como cidadãos
negros; fundando organizações dedicadas à educação, à promoção dos trabalhadores
‘descendentes da raça africana’ no mercado de trabalho e à articulação de núcleo
familiar dançante entre vizinhos da raça negra; produzindo jornais em defesa dos
‘homens de cor’. Isso para ficarmos entre alguns dos exemplos encontrados para o
período de 1887 a 1899 (PINTO, 2014, p. 228-229).
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Nesse contexto, a população brasileira já era formada majoritariamente por pessoas

não brancas,51 fator que representava um problema para as elites, pois era contrário aos

projetos eugenistas de branqueamento e o tipo de modernização pretendidos para o país.

Nesta conjuntura, descendentes livres da diáspora africana se reuniam a fim de orquestrar

planos efetivos como forma de existência em um meio sociopolítico de difícil acesso; uma

rede negra organizada para traçar possibilidades de assegurar direitos mínimos, preenchendo

um lugar de cidadania incompleta e oscilante. Ao estabelecer o grupo negro sistematizado

pelos intelectuais que investiga 一 Ferreira de Menezes, Luiz Gama, Machado de Assis, José

do Patrocínio, Ignácio de Araújo Lima, Arthur Carlos e Theophilo Dias de Castro 一,

Magalhães Pinto afirma que a imprensa brasileira foi um veículo possibilitador da difusão

literária produzida por estes homens.

Ana Flávia Magalhães Pinto dialoga com Sidney Chalhoub ao ressaltarem também as

inúmeras associações e agremiações de pessoas negras livres durante os oitocentos e primeira

metade do século XX, que se entendiam como comunidade negra e de forma cooperativa

criaram grêmios, associações de bairro, clubes dançantes, enfim, se mobilizaram para,

conjuntamente afirmarem e positivarem sua existência comum, de pessoas negras

reivindicando por cidadania, ao passo que grupos imigrantes brancos conseguiam tais

concessões do Estado.
Ao observar atentamente esses intercâmbios entre sociedades de trabalhadores
negros e conselheiros do imperador, pergunto-me se a sociedade “de Nação Conga”
dos anos 1870 não havia acumulado algo da experiência histórica daquela dos anos
1860. Ao definir-se como “africana” de forma ampla — membros de “Nação
Conga” ou pertencentes “a qualquer outra porém africana” —, afastando-se assim de
um critério racial direto, parecia querer arredar de si a objeção de que organizações
desse tipo fomentavam o “antagonismo” entre as raças. Ao contrário, apostavam, ao
menos para obter aprovação formal, na idéia de que “a homogeneidade se não real
ao menos suposta é um dos tipos desejados para as nacionalidades”, como dizia
expressamente o parecer dos anos 1860. Ao definir-se como “africana”, a
organização dos anos 1870 parecia querer assemelhar-se àquelas de italianos,
franceses, ingleses e outras, que obtinham rotineiramente o beneplácito imperial
(CHALHOUB, 2003 p.192).

A passagem de Chalhoub, analisa os estatutos de agremiações das décadas de 1860 e

1870 que se intitulavam ‘Nação Conga’ e dentre as semelhanças e diferenças compartilhavam

a intenção de angariar membros que se entendiam enquanto pertencentes à nações africanas,

remontando assim para uma nacionalidade negra comum, construída em diáspora.

51 Segundo o recenseamento do ano de 1872, no Brasil a população masculina branca correspondia à: 1.971.772
pessoas, em contrapartida homens não brancos (pardos, pretos e caboclos) segundo o mesmo censo,
correspondiam à 1.673.971, 472008 e 200.948 pessoas respectivamente. As mulheres brancas eram 1.815.517, as
não brancas ( pardas, pretas e caboclas) correspondiam respectivamente à 1.650.307, 449.142, 186.007 pessoas.
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv25477_v1_br.pdf . Acesso em: maio de 2021.
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A partir da leitura de Magalhães Pinto e Sidney Chalhoub, podemos apreender que

pessoas negras se associavam buscando através de um conjunto heterogêneo se afirmarem

enquanto cidadãos, por meio de uma nacionalidade negra. Neste sentido, destacamos que a

imprensa e a literatura incorporaram aos seus respectivos discursos algo com que a

historiografia, ou a narrativa histórica oitocentista, não se ocupou devidamente. O sujeito

“universal” da história (PEDRO; SOIHET, 2007, p.284) é aquele detentor de protagonismo

nas suas ações e em suas narrativas e principalmente, aquele que também está habilitado a

escrevê-la, que se pressupõe como agente (visível), à medida que produz saberes legitimados.

Essa ideia foi construída a partir do suposto potencial universalizante da história; ao falar do

homem, todos os outros grupos estariam envolvidos no conceito. Herdeira de concepções

humanistas, e uma visão de mundo ilustrada, havia uma predileção por fontes em que

predominavam espaços e vivências destinadas ao masculino. Eram narradas histórias de

governantes, guerras e batalhas, inviabilizando ou subalternizando a presença feminina e

objetificando pessoas negras.

A construção de uma história unilateral corrobora para a manutenção do grupo

hegemônico enquanto Eu. Como eixo central de dominação, essa classe toma para si as

habilidades de produção de ciência, arte e cultura, fundamentais para difundir sua imagem

enquanto parâmetro normatizador, estratégia que assegura a manutenção de seu poder. Para

garantir este estado de coisas, um dos caminhos possíveis é orquestrar e restringir signos e

imagens que correspondem somente aos mundos da vida do grupo dominante e em seguida

banalizar, afastar, marcar como diferença todo um conjunto de códigos linguísticos que, por

não corresponderem ao campo de compreensão hegemônico, são tidos como abjetos, fixados

por estereótipos equivocados. Em seguida, cria-se uma narrativa única, com marcos temporais

específicos, também repetidos e fixados pelo estereótipo, sobre a história do grupo que se

pretende marginalizar.

Sobre a escrita feminina, e a possibilidade de contribuição para o fomento da narrativa

histórica, no que tange os oitocentos, era praticamente nula. Maria da Glória Oliveira (2018)

descreve a exclusão de mulheres enquanto produtoras de história, mediante a crença de que

eram desprovidas do ethos do historiador (OLIVEIRA, 2018, p.119). Segundo Oliveira, não

se considerava ou era atribuído status inferior à produções femininas à medida que eram

reproduzidas metodologias de pesquisa baseadas em modelos elaborados por homens.

Portanto as autorias femininas careciam de condições básicas para o ofício de historiador. De

modo efetivo, uma vez impedidas de figurarem em institutos científicos, a literatura tornou-se
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um campo com possibilidades de acesso, ainda que restrito e moldado, onde as mulheres

podiam se expressar, sendo a imprensa um lugar de publicação e difusão.

É preciso ressaltar que ao apontar a negação de mulheres enquanto produtoras

legítimas de narrativas históricas no século XIX, estamos falando de mulheres brancas, que

tiveram acesso à educação e que em sua predominância tinham poder aquisitivo. Mulheres

negras, quando não eram escravizadas, tinham possibilidades mínimas de alfabetização. Nesse

sentido, tornava-se ainda mais difícil imaginar um local de produção intelectual, à medida

que, conforme a lógica patriarcal escravista, mulheres negras eram consideradas inumanas.

Dessa forma, podemos analisar as inúmeras ressalvas que fizeram com que Maria

Firmina dos Reis tenha ocultado seu nome na primeira edição de Úrsula, fato que corroborou

para a dificuldade de detectar seu paradeiro na posteridade, tendo em vista que, com exceção

dos verbetes de Sacramento Blake (1900) e Raimundo de Menezes (1969), já no século XX,

a autora não figurou na história da literatura oitocentista.

Pouco se sabe da autora. Seu nome, Maria Firmina dos Reis, permaneceu mais de
um século sepultado no esquecimento. De espantar é que isso tenha acontecido no
Maranhão, terra que foi no passado um viveiro de homens ilustres, muitos dos quais
com repercussão além das fronteiras do Brasil. Eram tantos os que se acotovelavam
na literatura maranhense, entre jornalistas, poetas, escritores, ensaístas, historiadores
que São Luís, a gloriosa capital do Maranhão, granjeou fama de Atenas brasileira.
Nenhum, entretanto, tomou conhecimento da autora, certamente porque mulher,
numa época em que o homem fazia alarde da proclamada superioridade do sexo. Os
poucos que lhe declinaram o nome limitaram-se a dar-lhe dos, através dos jornais e
dos arquivos, atribui a Maria Firmina quatro livros, acrescentando o romance
Gupeva aos três citados por Sacramento Blake (ALMEIDA, In.: REIS, 1975, p.01).

Os comentários de Horácio de Almeida (1975) sobre o esquecimento de Firmina

giram em torno da questão da invisibilização da mulher. As referências que retomam os textos

de Maria Firmina são enfáticas e unânimes quanto a ela ser a primeira mulher romancista.

Uma das pulsões de pesquisa de Almeida é justamente saber quem foi a primeira mulher a

escrever um romance no Brasil “ o que se quer é romance escrito no Brasil, com tema e cor

locais, saído da pena de uma mulher” (ALMEIDA, In.: REIS, 1975, p.06). No entanto, nós

chamamos a atenção para a questão racial, apontamos a problemática do racismo que, somada

ao fato da escritora ser mulher, são fatores cruciais para pensarmos as fragmentações da

historicidade de Maria Firmina. É importante salientar a compreenção de que Maria Firmina

construiu um texto de combate ao racismo, onde fica evidente a tentativa de humanização de

corpos negros no discurso, bem como a projeção de um futuro onde estes mesmos sujeitos

não estariam mais condicionados à violência da escravidão.
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2.4 A mobilização do discurso romântico.

Em linhas gerais, Úrsula é um texto construído nos moldes estéticos do que se

convencionou chamar de Romantismo. De forma recorrente, há longas passagens de exaltação

à natureza (CANDIDO, 2017, p. 348), onde nos são descritas as paisagens físicas em que o

enredo se desenvolve, assim como descrições das personagens. Embora não se restrinja

somente às reproduções da paisagem brasileira 一 ao longo do texto Maria Firmina também

remonta às paisagens do continente africano no intuito de se deslocar para um passado

saudoso e nostálgico 一, na abertura do romance, a autora se dedica a narrar quadros físicos

locais, sem contudo afirmar em que província se passa o romance, fazendo apenas algumas

alusões.

São vastos e bellos os nossos campos; porque innundados pelas torrentes do inverno
simelham o occeano em bonançosa calma 一 brando lençol de espuma, que não
ergue marulhadas ondas, nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites,
que lhe marcou a omnipotente mão do rei da creação. Enrugada que ligeiramente a
superfície pelo manso correr da viração, frisadas as águas, aqui e ali, pelo volver
rápido e fugitivo dos peixinhos, que mudamente se afagam, e que depois
desaparecem para de novo voltarem一 os campos são qual vasto deserto, magestoso
e grande como o espaço, sublime como o infinito (REIS, 1975, p.07).

Embora seja um recurso romântico e estejamos cientes de que Maria Firmina recorre a

esta técnica no decorrer do romance, acreditamos que não revelar a localidade em que Úrsula

é ambientado, bem como encobrir os sobrenomes das personagens abastadas “一 Senhora, eu

sou Tancredo de *** 一 Tancredo de ***!!!...一 <<exclamaram ao mesmo tempo mae e filha;

e depois um profundo silencio reinou na camara.” (REIS, 1975, p.84), das províncias “Uma

tarde, meo esposo deixou-me para hir á cidade de *** donde voltaria ao cabo de tres dias”

(ibidem, p.82) e das instituições, tenha sido, assim como o codinome “Uma maranhense,” um

recurso de preservação de sua imagem tendo em vista o teor crítico do romance em

contrapartida com seu público leitor. Ao fim, a narradora nos diz apenas que a história

acontece em “uma das nossas melhores, e mais ricas províncias do norte” (REIS, 1975, p.10).

A descrição das paisagens também acompanham os sentimentos das personagens e são

cenários para os valores que o texto literário queria fornecer para seu público leitor. A beleza

de um dia ameno e solar cria um quadro de serenidade e leveza que corresponde àqueles e

àquelas que podem vivenciar esta tranquilidade já que se desprenderam da vaidade e egoísmo

humano.
Explendida claridade de um sol vivo e animador illuminava as nuas e brancas
paredes dessa placida morada, e dardejando nas vidraças das janellas, reflectia sobre
ellas as cores cambiantes do occaso. Ahi parecia gozar-se a vida;一 ahi ao menos o
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homem tera um momento de felicidade; porque longe do bulicio enganoso do
mundo, co’a mente erma d’ambições, vive nas regiões sublimes de um pensar livre e
infinito como a amplidão 一 como Deos. A existencia é serena, mais pura, e mais
formosa; 一 ahi despe-se a vaidade do coração; 一 ahi cessam os mentirosos
preconceitos, que o homem ergueo em seu orgulho一 vergonhosos limites contra os
quaes vão quebrar-se de encontro os virtuosos transportes do seu coração.
Quanto é o homem egoista e vão!...” (REIS, 1975, p. 20, grifos nossos).

Essa passagem é referente ao momento em que Tulio leva Tancredo para a casa de sua

senhora, Luiza B. para que assim o mancebo pudesse receber melhores cuidados mediante a

grave situação em que se encontrava. O escravizado, durante o percurso, refletindo sobre o

breve diálogo que conseguiu ter com Tancredo, onde o último o questiona se aceitaria alguma

recompensa por ter o salvo, com que o escravizado responde que já se encontrava grato por

Tancredo ser o primeiro branco que se direcionava a um escravizado com respeito, apontando

para a abdicação de Tulio por qualquer recompensa, gesto correspondente aos preceitos

românticos críticos à vaidade, o orgulho e a ambição, caracterizados nesta personagem.

A ideia romântica de que o amor é o maior e mais sublime dos sentimentos, a ponto de

fazer quem ama ser capaz de perdoar, ou esquecer determinado ódio que nutria, é um dos

argumentos da proposta de educação sentimental fornecida pelo texto: “Amor! esse

sentimento novo ardente como o sól do seo paiz, arrebatador como as correntes, que se

despenham no valle一 foi a varinha magica que transformou-lhe a existencia. Julgou tudo um

sonho encantador, cujas doçuras começava apenas a apreciar.” (REIS, 1975, p.39). É este

sentimento que Tancredo afirma ter, a partir do momento que tomou consciência de seu amor

por Úrsula, e inebriado por esta nova sensação 一 embora seja contradizente toda a repulsa

que continua demonstrando ter por Adelaide, sua ex pretendente, no decorrer da história 一,

diz-se não mais odioso e ressentido por ter perdido a noiva, que o trocou por seu pai.

Notamos que, ao longo do romance, conforme vai se desencadeando o texto até seu

clímax, e posterior desfecho, mudanças na ambientação da trama que acompanham as

sensações e sentimentos das personagens. Se inicialmente, e nas cenas de alegria, amizade e

amor, a paisagem é amena, diurna e voltada à exuberância da flora, à medida que temos

contato com os antagonistas, as ações se dão a noite, o cenário se escurece e há um clima de

trevas.52 O trecho que segue é retirado do capítulo intitulado “O comendador Fernando P…”,

onde nos são narradas em maior dimensão à situação de Senhor, assim como a vilania desta

52Sobre o romantismo egótico, atribuído por Alfredo Bosi à segunda geração romântica: “Se na década de 40
amadureceu a tradição literária nacionalista, nos anos que se lhe seguiram, ditos da ‘segunda geração romântica’,
a poesia brasileira percorrerá os meandros do extremo subjetivismo, à Byron e à Musset. Alguns poetas
adolescentes, mortos antes de tocarem a plena juventude, darão exemplo de toda uma temática emotiva de amor
e morte, dúvida e ironia, entusiasmo e tédio.” (BOSI, 1993, p.120).
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personagem. Nesta passagem, o comendador encontra-se colérico por não poder identificar o

paradeiro de sua sobrinha Úrsula.

Nesta ocasião, a lua era perpendicular ao topo da cruz, e a noite derramava sobre ella
seo choro algente e triste.
A cruz estava humida e orvalhada, e o musgo, que por ella destendia os braços,
ostentava o brilhante explendor de sua verdura, e a gota crystalina, que se filtrara do
céo, esmaltava-o com celeste encanto.
O silencio era tetrico e melancholico, e uma só ave nocturna o não interrrompia.
Parece que toda a naturesa o observava estupefacta (REIS, 1975, p. 151).

Vale a pena nos dedicarmos mais um pouco à análise de Fernando P. O comendador

pode ser entendido como a personificação do mandonismo “ O commendador estava affeito a

mandar, e por isso julgava que todos eram seos subditos ou seos escravos” (REIS, 1975,

p.146) dos senhores no Antigo Regime. Ao depositar nesta personagem todos os sentimentos

que podem qualificar negativamente sujeitos no discurso, Maria Firmina constrói para o

comendador, escravista e proprietário de terras, um espelho de má conduta, que poderia

motivar em seus leitores, ao perceberem em si certa semelhança, seja nas atitudes ou por

ocuparem o mesmo lugar social, a não seguirem os passos de Fernando P., a medida que, por

ser vaidoso, egoísta, escravizador, e não se arrepender de sê-lo, ao comendador é destinado,

mesmo com todas suas posses, a loucura, a solidão e a culpa que o acompanham até a morte.

Fernando P. por ser egoísta, não merece o perdão da sobrinha Úrsula, da qual ele mata

a mãe, Luiza B., sua irmã; Susana e Tulio, escravizados pela família de Úrsula; e Tancredo, o

noivo da protagonista. Ainda é atribuído a Fernando P. o assassinato do pai de Úrsula, Paulo

B. com que Fernando nunca havia aceitado o matrimônio da irmã com um homem de classe

considerada inferior. Sempre que contrariado, o comendador aniquila, com as próprias mãos,

ou manda matar, aqueles e aquelas que, de alguma forma, se colocam no caminho de seus

anseios.

Ao fim do romance, percebendo que nunca teria o amor de Úrsula, a medida que ela

padece em demência, após a série de atos violentos que desencadearam na morte de todas as

pessoas que a menina amava, Fernando P. passa a buscar o perdão da sobrinha.

Ursula, em nome do céo, uma só palavra, ainda que essa seja para amaldiçoar-me!....
E dizendo rojava-se pelo chão, e beijava-lhe a fimbria de seu vestido
Então ella desvendou os olhos, e poz-se a contemplal-o, muda e impassivel como se
nada inquietasse; e depois d’alguns momentos levantou-se, deo alguns passos
vagarosos e incertos e voltando-se para Fernando, que a seguia com a vista e com o
coração, deixou escapar um sorriso descomposto, que o gelou de neve.
E Fernando P… conehceo que estava punido!
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Varreram-se suas afagadoras esperanças. N’esses olhos espantados e brilhantes,
n’esse andar incerto, e n’esse sorriso descommunal reconhecera que estava louca
(REIS, 1975, p. 184).

Ao perceber que deixou a sobrinha louca, Fernando P. se retira em um mosteiro onde

passa amargurar o resto de seus dias. Em última tentativa de redenção, aconselhado pelo

pároco, o qual nutria ainda a esperança de que a pena do comendador fosse reduzida aos olhos

de Deus, sugere que Fernando alforrie seus escravizados “Indemnisae os vossos escravos do

mal, que lhes heis feito, dando-lhe a liberdade. Esse acto de abnegação e de charidade

christans agradará a Deos, e então talvez sua misericordia infinita elle abra para vós os

thesouros da sua inefavel graça.” (REIS, 1975, p.189, grifos nossos). Fernando P. está tão

desgraçado ao final do romance que nem mesmo a beleza dos dias consegue o tocar.

Sentado em um banco do seo jardim, o commendador Fernando P… não via, nem
curava de toda essa bellesa arrebatadora, que arebria os sentidos, e eleva a alma até
Deos. A essa hora magica em que a flôr singela e seductora escuta enlevada o
suspiroso segredo da brisa, que festeja; em que o colibrí furtando-lhe um mimoso e
feiticeiro beijo adeja e sussurra-lhe em volta; em que lá no bosque o vento suspira
harmonioso, e os cantores das selvas soltam seo trinar melodioso e terno; em que o
mar na praia é pacifico e manso, e perde a altivez com que bramia; em que a virgem
entregue a um vago, indefinivel e magico scismar recende mais casto, mais
enlevador perfume, como o aorma de uma flôr celeste; a essa hora mesma Fernando
P…, aguilhoado pelos remorsos, só via horridos phantasmas, que o cercavam (REIS,
1975, p. 186-187).

É com Fernando P., sobretudo em seu desfecho que Maria Firmina dos Reis se vale de

uma série de argumentos românticos para o fim da escravidão: a redenção, o perdão, a

benevolência e a caridade como meio possível para Fernando P. suportar a existência dos dias

que ainda lhe restam. A forma como o romance desenvolve essa personagem está centrada no

arquétipo do senhor que, ao fim do texto, e como única forma para sua redenção, alforria seus

escravizados. Trata-se de uma tática empenhada em comover o público leitor. Ou seja,

possíveis senhores ou agregados poderiam se reconhecer naquela situação, e não querendo se

assemelhar a Fernando P., poderiam mudar suas atitudes em relação à escravidão. A medida

que, ao fim, Fernando P. se deteriora e não mais corresponde a figura altiva e onipotente

construída no começo do romance, pode-se pensá-lo como uma alegoria da decadência da

escravidão como instituição social, e também dos seus defensores.

Constantemente, a fé e a religiosidade acompanhavam a descrição gótica das

paisagens. O catolicismo foi a religião imposta pelo colonizador, mas era a religião de Maria

Firmina. E naquele contexto foi fundamental para a difusão de valores como o perdão e o

amor, pois possuía sentido moral/ orientador, sendo tema recorrente nas narrativas literárias
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românticas pois representava uma das esferas do “nacional” (CANDIDO, 2017, p.334-335). O

catolicismo foi também ferramenta no texto de Úrsula, que recorre amplamente a valores

cristãos e católicos para fornecer “lições” ao público leitor. Dentre estas, Maria Firmina se

apropria daqueles valores que poderiam servir de base para criticar a escravidão, clamando

por seu fim.

Coitado do escravo! nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de
amargurada dor!!.....
Senhor Deos! quando calará no peito do homem a tua sublime maxima - ama a teu
proximo como a ti mesmo -, e deixará de opprimir com tam reprehensivel injustiça
ao seu semelhante!.. a aquelle que também era livre no seu paiz …. á aquelle que é
seu irmão?! (REIS, 1975, p.14).

Nesta passagem, a narradora faz uma pequena digressão durante o intervalo em que

Tulio salva Tancredo e recusa recompensas para seu feito, demonstrando assim o caráter

generoso construído para esta personagem, se valendo novamente de uma retórica cristã para

demonstrar a benevolência e a gratidão sendo, no texto, característica associada a personagem

escravizada.

Igrejas, conventos e cemitérios foram lugares escolhidos onde desdobramentos

relevantes aconteceram, geralmente ligados ao clímax ou ao desfecho, e compõem o cenário

do romance. Em Úrsula, episódios cruciais para a trama se dão nos capítulos “O cemitério de

Santa Cruz”: “Simples e quasi nú era esse cemiterio de Sancta Cruz 一 como devera ser a

ultima morada do homem.” (REIS, 1975, p. 125) e “O convento de ***”: “Era um edificio

antigo na sua fundação, grave e melancholico no seo aspecto: era a casa do Senhor sem

ostentação.” ( REIS, 1975, p. 142), onde gradualmente a paisagem vai obscurecendo-se.

Nesse sentido, apreendemos a forma como Maria Firmina dos Reis se inscreve no

Romantismo brasileiro e como mobilizou as tópicas românticas na elaboração de um texto

crítico à sociedade patriarcal escravista vigente. Em nossa pesquisa, visamos defender a partir

das personagens escravizadas, Susana, Tulio e Antero, no modo como Maria Firmina as

construiu e desenvolveu psicologicamente em suas particularidades narrativas, a proposta de

mudança promovida pelo texto antirracista e por fim, um olhar sobre a história do Brasil, no

que tange a escravidão e pessoas escravizadas, que se difere do cânone oitocentista.

Maria Firmina foi uma escritora romântica que em sentido prático construiu uma

tradição literária partindo de sua própria agência. Contudo, a escritora figurou por um longo

tempo, enquanto sujeito interditado ao reconhecimento público, à medida que, embora

tecnicamente tenha apresentado um texto que atendesse aos preceitos estéticos do
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Romantismo, era negra e mulher em uma sociedade escravista e patriarcal, cuja história da

literatura foi construída pautada nos mecanismos racistas e sexistas de seleção do cânone.

Como ponto inicial para o movimento de análise literária que fazemos neste trabalho,

bem como para enfatizar a relevância do combate ao racismo presente no texto Úrsula, nos

valemos das concepções de Roland Barthes (2010) sobre “Escrever a leitura”. Para o autor,

enquanto leitoras(es), ao nos depararmos com a sensibilidade do relato literário nos são

evocadas uma série de percepções extra sensoriais decorrentes do contato com a arte, que nos

causam instantes de parada, uma interrupção da leitura promovida pelo sentir, da qual resulta

“esse texto que escrevemos em nós quando lemos.” (BARTHES, 2010, p. 28).

Barthes destaca a importância que a teoria da literatura deu por muito tempo somente

ao autor, não dedicando-se a recepção dos textos por parte dos leitores (as), das implicações

do texto literário no que o público sente e pode interpretar. Não se trata portanto, de construir

um tipo ideacional de leitor, mas pensar o processo de leitura, as associações possíveis e

sensíveis perante o texto.

Abrir o texto, propor o sistema de sua leitura, não é apenas pedir e mostrar que
podemos interpretá-lo livremente; é principalmente, e muito mais radicalmente,
levar a reconhecer que não há verdade objetiva ou subjetiva da leitura, mas apenas
verdade lúdica; e, ainda mais, o jogo não deve ser entendido como uma distração,
mas como um trabalho - do qual, entretanto, se houvesse evaporado qualquer
padecimento: ler é fazer o nosso corpo trabalhar (sabe-se desde a psicanálise que o
corpo excede em muito nossa memória e nossa consciência) ao apelo dos signos do
texto, de todas as linguagens que o atravessam e que formam como que a profundeza
acharnalotada das frases (BARTHES, 2010, p.29).

Nesse sentido, apontamos para os instantes de parada provocadas pelo texto de

Úrsula, sobretudo às passagens referentes à escravidão e as condições das pessoas

escravizadas, cujos relatos não passam despercebidos pelos leitores e leitoras, devido ao

realismo enquanto escolha retórica e estética na construção narrativa que é contrária e crítica

ao racismo vigente. Em concordância, a verossimilhança destas passagens, foram projetadas

por Firmina enquanto um plano efetivo para o fim da escravidão, sendo estratégia

argumentativa pra a persuação dos receptores de seu romance.
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2.5 “um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi

caro!53”: Preta Susana e as narrativas de si.

Preta Susana54 é uma escravizada africana, descrita como velha, propriedade de Luísa

B., mãe de Úrsula. No romance, há um capítulo dedicado a ela, intitulado com seu nome. Ao

longo do texto a escravizada faz relatos de sua vida antes da captura, a liberdade que

vivenciou, bem como as relações estabelecidas no continente de origem. É a própria

personagem que narra sua situação e de seus semelhantes, descrevendo as atrocidades do

sistema escravista.

Nos chama a atenção a forma como as personagens femininas foram construídas em

Úrsula. A personagem homônima é a caracterização da heroína romântica55, meiga e bondosa,

Úrsula, dedica-se aos cuidados de sua mãe viúva e enferma, e não se recusa a prestar ajuda a

Tancredo, que por sua vez, fora socorrido por Tulio. Adelaide, em contrapartida, é narrada sob

o ponto de vista de Tancredo, que constrói seu caráter como ambíguo e malicioso,

representando uma oposição dialética à Úrsula. Por fim, as mães de Úrsula e Tancredo são

relevantes para a trama e compõe os arquétipos femininos construídos na obra56.

As tecnologias de gênero (LAURETIS, 1994) são espaços possibilitadores para a

demarcação de arquétipos sobre determinado gênero; alegorias da performatividade real,

metamorfoseadas em narrativas, cujos meios de comunicação funcionam como veículos

difusores. O romantismo brasileiro do século XIX funcionou como emulador e transmissor de

certa conduta feminina exemplar, a ser seguida pelas mulheres passíveis de serem

56 Devido aos limites estabelecidos como recorte deste trabalho, que compreende as personagens escravizadas,
iremos abordar somente Susana. Para uma leitura aprofundada sobre as representações femininas em Úrsula ver:
PINHEIRO, Thayara Rodrigues. Vozes femininas em úrsula, de Maria Firmina dos Reis, “uma maranhense”.
2016. 94 f. Dissertação (Mestrado em Letras)-Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.
SILVA, Régia Agostinho da. Por uma outra leitura de Adelaide do romance Úrsula de Maria Firmina dos
Reis. Revista Firminas, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 86-95, jan/jul, 2021. Disponível em:
https://mariafirmina.org.br/revista-firminas-n-1/ Acesso em: maio de 2021.

55 Acerca do heroísmo e galanteria no romantismo brasileiro, Antonio Candido o exemplifica na obra de José de
Alencar: “Sob o primeiro aspecto a sua obra significa, em nosso Romantismo, o advento do herói, que a poesia
não pudera criar na epopeia neoclássica, ou no próprio Gonçalves Dias. Peri, Ubirajara, Estácio Correia ( As
minas de prata), Manuel Canho (O gaúcho), Arnaldo Louredo (O sertanejo) brotam como respostas ao desejo
ideal de heroísmo e pureza a que se apegava, a fim de poder acreditar em si mesma, uma sociedade mal ajustada,
agitada por lutas recentes de crescimento político. No meio de tanta revolução sangrenta (cada uma das quais
depois de sufocada ficava como marco de uma liberdade perdida, de uma utopia cada vez mais remota); em meio
à penosa realidade da escravidão e da vida diária 一 surgia a visão dos seus imaculados Parsifais, puros,
inteiriços, imobilizados pelo sonho em meio à mobilidade da vida e das coisas. Por corresponderem a profunda
necessidade de sonho, os seus livros ficaram, para sempre, no gosto do público” (CANDIDO, 2017, p.537-538).

54 “Susana, chama-se ella, trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava-lhe ao meio
das pernas magras, e descarnadas como todo o seu corpo: na cabeça tinha cingido um lenço encarnado e
amarello, que mal lhe occultava as alvissimas cans” ( ibidem 53, p.89).

53 REIS, 1975, p.91.
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consideradas “decentes”. Espécie de orientação moral e pedagógica na qual as heroínas

românticas simbolizavam o espelho da mulher branca, da elite patriarcal escravista,

representando um desejo masculino do que deveria ser uma mulher.

A ideia de feminino aqui, parte de uma concepção singular57. Podemos apreender os

limites impostos em meio a sociedade patriarcal escravista que restringe o papel social da

mulher à mãe, filha e sinhá, as quais, junto dos senhores, eram o horizonte de leitoras e

leitores projetado pelos romancistas. Em contrapartida, mulheres negras na condição de

escravizadas eram destituídas de papéis de gênero, ao passo que representavam um objeto,

um produto, um bem material desumanizado pela instituição social e racial da escravidão, que

estavam sob a posse legal de seus senhores e pouco se diferenciavam dos escravizados

homens58. Nesse sentido, ao figurarem no romance romântico, não possuíam desenvolvimento

psicológico, estrutura de falas, sendo parte da ambientação da trama.59

É importante ressaltar que as concepções que colocam as categorias de masculino e

feminino em sentido de oposição complementar, tem como base de fundamento formas

ocidentais de conceber as identidades e suas possíveis interações apoiadas em normas e

padrões morais.60

60 Não estamos através desta colocação negando a opressão de gênero, em suas perversas e múltiplas camadas
nas quais as mulheres estão sujeitas, tampouco queremos desqualificar as lutas feministas ao longo dos tempos,

59“O negro tinha de ser na literatura, como nas artes em geral, aquela parte passiva, entrando como paisagem
humana, aparecendo apenas para que o herói se destacasse.” (MOURA, 1994, p.184).

58Angela Davis, em Mulheres, raça e classe (1981) ao apontar as reivindicações da classe trabalhadora negra
estadunidense, denota que as mulheres negras estavam sob as mesmas condições servis de seus companheiros
homens enquanto escravizadas e que esse emparelhamento das funções também se deu no pós- abolição como
operárias.
“Ao longo da história do país [EUA], a maioria das mulheres negras trabalhou fora de casa. No período da
escravidão, as mulheres trabalhavam arduamente ao lado de seus companheiros nas lavouras de algodão e
tabaco, e, quando a indústria se transferiu para o Sul, elas podiam ser vistas nas fábricas de tabaco, nas refinarias
de açúcar e até nas serrarias e em equipes que forjavam o aço para as ferrovias. No trabalho, as mulheres
escravizadas eram equivalentes a seus companheiros.” (DAVIS, 2016, p.220).

57 Precisamos acrescentar que, ao tratar da produção intelectual gerida por uma mulher negra, estamos falando de
um outro exercício de soberania onde as subjetividades são duplamente atacadas. Os estudos feministas voltados
às questões de identidade e gênero não condensam o ‘ser mulher’ em uma categoria fixa, entendem as múltiplas
perspectivas de existência do feminino, buscando desconstruir concepções binárias. As categorias de gênero e
identidades, sejam elas correspondentes a indivíduos ou ao coletivo, não estão presas em estruturas fixas e
imutáveis. Como partes construtoras de uma hierarquia, são entrelaçadas por raça, classe, religião e diversas
outras circunstâncias dos mundos da vida humana. De forma semelhante, às concepções de raça e etnia são
ideologicamente manipuladas de acordo com anseios de grupos e contextos. À medida que são plásticas e
dinâmicas, as noções de raça, gêneros e identidades nos são previamente oferecidas pelo regime de
representação, a partir de um arcabouço simbólico e linguístico, são produzidas formas de como deveríamos nos
visualizar e também ver a sociedade. Essas categorias podem se constituir nos mais diversos meios de
comunicação, espaços onde tornam-se materiais, onde elaboram ficções que por partirem de uma alegoria do real
podem, ao longo do tempo, serem naturalizadas ganhando sentido de verdade.
“ A noção binária de masculino/ feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa especificidade pode
ser reconhecida, mas de todo modo a “especificidade” do feminino é mais uma vez totalmente
descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e outros eixos de
relações de poder os quais tanto constituem a “identidade” como tornam equívoca a noção singular de
identidade.” (BUTLER, 2012, p. 21).
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Em tal contexto, as mulheres não são relegadas ao segundo plano, como acontece no
pensamento ocidental. Isso provém do fato de elas terem sido parte integrante de
todas as culturas africanas desde o início dos tempos. Observando as sociedades
africanas da antiguidade, é difícil encontrar alguma em que as mulheres não
ocupassem altas posições. Por exemplo, as rainhas que governaram o Kemet, o Punt
e a Núbia 一 e mais de quarenta governaram esse país 一 representam os mais
antigos exemplos de governantes do sexo feminino. Com efeito, o primeiro
intercâmbio entre mulheres governantes ocorreu durante a XVIIIª- dinastia, quando
se estabeleceram relações diplomáticas entre o Kemet e Punt. Mulheres e homens
têm igual importância na construção afrocentrada do conhecimento (ASANTE,
2014, p. 105).

Lélia Gonzalez apontou os estereótipos produzidos especificamente para mulheres

negras, presentes no regime de representação e que funcionam como desdobramento do que

foi a mucama no Antigo Regime (GONZALEZ, 1984, p. 230). Em Racismo e sexismo na

cultura brasileira, Gonzalez define as figuras da “mãe preta”, a cuidadora de crianças que não

são suas, que por meio da opressão e servilidade é obrigada a tornaR-se a intermediadora e

facilitadora das relações e vida cotidiana de pessoas brancas; “a empregada doméstica”,

primeiro lugar pensado enquanto prestação de serviço destinado à mulher negra; e por fim, a

“mulata”, hipersexualização do corpo feminino negro, que é reduzido ao ato sexual e

permitido dessa forma sobretudo durante o carnaval.

É interessante constatar como, através da figura da “mãe-preta”, a verdade surge da
equivocação (Lacan, 1979). Exatamente essa figura para a qual se dá uma colher de
chá é quem vai dar a rasteira na raça dominante. É através dela que o “obscuro
objeto do desejo” (o filme do Buñuel), em português, acaba se transformando na
“negra vontade de comer carne” na boca da moçada branca que fala português. O
que a gente quer dizer é que ela não é esse exemplo extraordinário de amor e
dedicação totais como querem os brancos e nem tampouco essa entreguista, essa
traidora da raça como quem alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela,
simplesmente, é a mãe. É isso mesmo, é a mãe. Porque a branca, na verdade, é a
outra. Se assim não é, a gente pergunta: que é que amamenta, que dá banho, que
limpa cocô, que põe prá dormir, que acorda de noite prá cuidar, que ensina a falar,
que conta história e por aí afora? É a mãe, não é? Pois então. Ela é a mãe nesse
barato doido da cultura brasileira. Enquanto mucama, é a mulher; então “bá”, é a
mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente a outra que, por impossível
que pareça, só serve prá parir os filhos do senhor. Não exerce a função materna. Esta
é efetuada pela negra. Por isso a “mãe preta” é a mãe (GONZALEZ, 1984, p.235,
grifos do original).

Susana destoa da representação estereotipada da mulher negra, não correspondendo ao

arquétipo da mulata hipersexualizada, tampouco é realçado atributos ligados à uma imagem

idealizada da mucama, deixando subentendido a conotação sexual para além da prestação de

serviços domésticos destinados ao senhor. Contudo, a escravizada foi cuidadora da

protagonista Úrsula, cuja mãe fora acometida por uma doença que comprometeu seus

mas deslocar o olhar ocidentalizado que parte de uma narrativa unilateral sobre as mulheres e sobre as relações
de gênero, desconsiderando como as identidades poderiam ser concebidas em outras culturas e sociedades.
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movimentos, fazendo com que fique a maior parte do tempo acamada. É Susana quem

também cuida de Tulio, e é por meio dela que Tulio experimenta o amor materno, diante da

separação ainda criança de sua mãe escravizada após ela ser vendida61. Aqui, Susana pode ser

compreendida pelo estereótipo da mãe preta, que, uma vez tendo a maternidade interditada, já

que Susana tinha uma filha no país africano de origem, na diáspora, a personagem cuida da

filha da senhora, e se compadece da mãe de Tulio e do próprio escravizado, já que com as

duas últimas personagens compartilhava a experiência da escravidão e da separação materna.

Susana é uma personagem que se destaca pela relevância que tem para o desenrolar

da trama, pela elaboração de estruturas narrativas que possibilitam a esta personagem o

discurso direto, onde ela se posiciona através do compartilhamento da mesma linguagem de

seus senhores, desobedecendo sua condição de escravizada: “Susana não vinha atada á cauda

de um cavallo, caminhava com a fronte erguida, e com a tranquillidade do que não teme;

porque é justo.” (REIS, 1975, p.153).

No decorrer do romance, a personagem vai ganhando espaço na trama, onde se

materializa a descrição, em sua voz, sobre a escravidão. As falas de Susana correspondem à

uma exposição narrada em primeira pessoa sobre a captura no continente de origem, a cruel

condição em que se encontrava e seus semelhantes. Ela desenvolve uma densa ambientação

de cenários do sistema escravista, das relações interpessoais entre senhores e escravizados/as,

os castigos, a parca condição de sobrevivência. Há uma crítica à desumanidade do regime,

bem como uma contestação sobre o real sentido de liberdade.

Em passagem que segue, Tulio, após salvar Tancredo recebe do último sua alforria e

decide contar para Susana do ocorrido. A escravizada escuta o relato do companheiro e, ao

fim, estabelece uma narrativa onde descreve sua vida no continente africano, colocando em

xeque a suposta liberdade via alforria.

A africana limpou o rosto com as mãos, e um momento depois exclamou:
一 Sim, para que estas lagrimas?!.... Dizes bem! Ellas são inuteis, meo Deos; mas é
um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro!
Liberdade! liberdade… ah! eu a gosei na minha mocidade! 一 <<continuou Susana
com amargura>> 一 Tulio, meo filho, ninguem a gozou mais ampla, não houve
mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquilla no seio da felicidade, via despontar
o sol rutilante e ardente do meo paiz, e louca de praser a essa hora matinal, em que
tudo ahi respira amor, eu corria as descarnadas e arenosas praias, e ahi com minhas
jovens companheiras, brincando alegres, com o sorriso nos labios, a paz no coração,
divagavamos em busca das mil conchinhas, que bordam as brancas areias d’aquelas
vastas praias. Ah! meo filho! mais tarde deram-me em matrimonio a um homem,

61 “E ahi havia uma mulher escrava, e negra como elle; mas boa, e compassiva, que lhe servio de mãe em quanto
lhe sorrio essa edade lisonjeira e feliz, unica na vida do homem que se grava no coração com caracteres de amor
一 unica, cuja recordação nos apraz, e em que” (REIS, 1975, p.88).
* Nesta passagem falta uma linha no exemplar fac similar.
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que amei como a luz dos meos olhos, e como penhor d’essa união veio uma filha
querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma:
一 uma filha, que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema ventura,
veio sellar a nossa tão sancta união. E esse paiz de minhas affeições, e esse esposo
querido, e essa filha tão estremamente amada, ah Tulio! tudo me obrigaram os
barbaros a deixar! Oh! tudo, tudo até a propria liberdade! (REIS, 1975. p.91-92).

Como tópica recorrente do discurso romântico, há o escape narrativo que desloca a

personagem com nostalgia a um passado idealizado e uma descrição densa da paisagem local

a fim de ambientar e fortalecer através de imagens este retrospecto. Ainda que em outras

passagens do romance Maria Firmina tenha se ocupado em descrever paisagens que

ambientam a província brasileira em que se passa a história, o retorno imediato de Susana, é

feito por um passado vivenciado na África. A narrativa desta personagem também nos remete

a outro passado para a população negra, que escapa aquele que estabelece sua história a partir

do marco temporal da escravidão e seus desdobramentos. Aqui há uma pré história de

liberdade que antecede o tipo de escravização moderna estruturada no sistema capitalista. A

personagem escravizada é humanizada no romance à medida que nos são correlatos

momentos de felicidade, amizade, amor e constituição de família.

Ao narrar as vivências possíveis no continente africano, a experimentação da liberdade

e do amor, os relatos de Susana nos chamam a atenção por construir uma imagem para África

que destoa de estereótipos equivocados que são difundidos pelos tempos através do regime de

representação. Maria Firmina, por meio da personagem Susana cria um passado para o

continente africano, ainda que genérico, contudo pautado na experiência do amor, da família e

da divisão do trabalho.

O colonialismo não se contenta em apertar nas suas redes o povo, em esvaziar o
cérebro colonizado de qualquer forma e conteúdo. Por uma espécie de perversão da
lógica, orienta-se para o passado do povo oprimido, distorce-o, desfigura-o,
aniquila-o. Essa empresa de desvalorização da história anterior à colonização
adquire hoje a sua significação dialéctica (FANON, 2002, p.219).

A citação de Franz Fanon pode ser relacionada com as passagens de Susana a medida

que esta personagem, no texto, contribui para a construção simbólica de um tempo passado

para o continente africano que foje de narrativas unilaterais que compreendem a historicidade

do continente atrelada à escravidão, tendo o projeto colonial desempenhado um movimento

impulsionador da história africana, espécie de ponto de partida para sua narrativa, esta,

forjadamente entendida como histórica. O relato de Susana permite a reconstrução de um

passado que valoriza a experiência compartilhada no continente, demonstrando formas
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africanas de auto inscrição62 no mundo, a medida que narra as construções sociais adquiridas

antes do processo de colonização. Em primeira pessoa, Susana estabelece a relação que

tinham entre o trabalho e terra no local de origem e decide contar à Tulio seu processo de

escravização:

Vou contar-te o meo captiveiro.
Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho e o inhame e o mendobim eram em
abundancia nas nossas roças. era um deste dias em que a naturesa parece entregar-se
toda a brandos folgares, era uma manhã risonha, e bella, como o rosto de um infante,
entretanto eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste, e não sabia a
que attribuir minha tristesa. Era a primeira vez que me atingia tao incomprehensivel
pesar. Minha filha sorria-se para mim, era ella gentilsinha, e em sua innocencia
simelhava um anjo. Desgraçada de mim! Deixei-a nos braços de minha mãe, e
fui-me á roça colher milho. Ah! nunca mais devia eu vel-a
Ainda não tinha vencido cem braças de caminho, quando um assobio, que repescuio
nas mattas, me veio orientar acerca do perigo eminente, que ahi me aguarva. E logo
dous homens appareceram, e amarraram-me com ordas. Era uma prisioneira 一 era
uma escrava! Foi em balde que supliquei em nome de minha filha, que me
restituissem a liberdade: os barbaros sorriam-se das minhas lagrimas, e olhavam-me
sem compaixão. Julguei enloouquecer, julguei morrer, mas não me foi possivel…. a
sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram d’aquelles
lugares, onde tudo me ficava 一 patria, esposo, mãe e filha, e liberdade! meo Deos!
o que se passou no fundo de minha alma, só vós o podestes avaliar! (REIS, 1975, p.
92-93).

Nesta passagem, prevalece o realismo63 como escolha privilegiada para a narrativa,

onde a construção feita por Susana nos remete a suas atitudes diárias, do lidar com a roça, a

colheita e o convívio com as pessoas que amava. No relato de Susana há uma relação dos

sentimentos com os estados físicos da natureza, criando uma oposição à intuição da

personagem que a deixa em estado de alerta devido a um mal que se aproxima, se sobrepondo

à amenidade física à sua volta. Ao narrar seu processo de captura, Susana destaca, com

espanto, sua transformação em “prisioneira” e “escrava”. Ao clamar por sua liberdade, a

63Chamamos de realismo aqui uma escolha estética e política, consciente, tomada por autoras e autores na
elaboração de seus textos, ao optarem por criar um quadro de imagens e arquétipos, e através da linguagem
terem a intenção de aproximar suas narrativas de experiências reais de sujeitos no tempo.
“Antes do romance realista, as anotações contribuíam para uma verossimilhança de caráter meramente estético e
absolutamente não referencial; a ilusão referencial consiste em transformar a ‘resistência à orientação’ da
anotação em resistência a um ‘real suposto’: por isso mesmo, há ruptura entre o verossímil antigo e o realismo
moderno. Mas também, por isso mesmo, nasce um novo verossímil que é precisamente o realismo, entendido
como ‘todo discurso que aceita enunciações creditadas unicamente pelo referente’. É de fato o que acontece em
história, em que ‘o ter-sido das coisas é um princípio suficiente da fala’. Tal argumento equivale a transferir um
traço notável do romance realista do século XIX para a narrativa histórica.” (RICOEUR, 2007, p.263).

62 “Mais tarde, o Estado colonial usou a tradição 一 ou seja, o princípio da diferença e da não-similaridade一
como uma forma de governo em si mesma. Específicas formas de conhecimento foram produzidas com este
objetivo. Seu propósito era canonizar a diferença e eliminar a pluralidade e a ambivalência da tradição. O
paradoxo deste processo de reificação era que, de um lado, ele parecia ser o reconhecimento desta tradição,
enquanto de outro ele constituía um julgamento moral, porque, em última análise, tal tradição se tornara
específica apenas para melhor indicar a extensão na qual o mundo do nativo, em sua naturalidade, não coincidia,
de forma alguma, com o nosso; em suma, ele não era parte de nosso mundo, e, portanto, não podia servir como
base para uma experiência de convivência em uma sociedade civil.” (MBEMBE, 2001, p.179).
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personagem relata fazer apelos à condição materna que não somente é ignorada como se torna

motivo de escárnio. Diferente do discurso nacionalista, que reinvindicava o amor ao Brasil, a

pátria saudosa e amada foi aquela forçosamente deixada na diáspora, destacando outro sentido

de liberdade, bem como o sentido de pátria que Maria Firmina direciona ao continente

africano.

Cabe notar que a compreensão da temporalidade é feita sob o ponto de vista da pessoa

negra64, assim como são estabelecidas suas condições de experiência no tempo através de uma

narrativa interna. O relato de Susana apresenta uma perspectiva negra (a voz de uma pessoa

preta que foi escravizada) acerca do processo de escravização do seu corpo, assim como o seu

próprio entendimento, lamento e revolta ao se constatar como escravizada. Não há

intervenções da narradora onisciente à medida que é criada uma estrutura textual própria à

fala dentro da narrativa (travessão) para abrir o diálogo, confirmando o enunciado proferido

pela voz da personagem escravizada. O texto elabora sua África idealizada como antítese do

Brasil da escravidão, em alusão à tópica nacionalista de um amor à “pátria”65, nesse caso,

deslocada para o continente africano, transpondo para este cenário a imagem de um berço de

liberdade, contrária ao regime de escravidão moderna vigente na sociedade brasileira. A

autora mobiliza o discurso realista para construir um relato que soe o mais plausível possível à

experiência de um tumbeiro, levando em consideração o percurso das leis de proibição do

tráfico, iniciadas na década de 183066, e reforçada a repressão ao tráfico de africanos no

império, pelas resoluções da lei Eusébio de Queirós de 1850.

Mesmo existindo medidas legais que influíram diretamente no transporte e compra de

escravizadas/os, haviam modos ilícitos de negociação. Na mesma medida, se intensificou o

66 “LEI DE 7 DE NOVEMBRO DE 1831.
Declara livres todos os escravos vindos de fôra do Imperio, e impõe penas aos importadores dos mesmos
escravos.”
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-7-11-1831.htm#:~:text=LEI%20DE%207%20DE%20NOVE
MBRO,aos%20importadores%20dos%20mesmos%20escravos.&text=1%C2%BA%20Os%20escravos%20matri
culados%20no,no%20servi%C3%A7o%20das%20mesmas%20embarca%C3%A7%C3%B5es. Acesso em:
janeiro de 2022.

65 “[...] o poeta descreve o que compreende como “pátria”, ela é um conjunto de sentidos determinado pelo
“céu”, por “palmeiras” e “bosques”, por “ondas” e pelo “sol”. Entretanto, não se trata de qualquer céu, nem de
qualquer palmeira, bosque, ondas e sol, o que está em jogo aqui não é a perfeição deste ou daquele ente, mas a
combinação perfeita de um em relação ao outro. Dizendo ainda de outra forma, partes da Europa, como a Suiça e
a Grécia, por exemplo, também possuiriam sol primoroso e céu límpido, entretanto, lá não existiria a
combinação perfeita entre os entes naturais, um não seria para o outro.” (RANGEL, 2011, p.112)

64 Lélia Gonzalez, na abertura do texto Racismo e sexismo na cultura brasileira (1984), afirma a importância da
fala em primeira pessoa e a valorização dessa perspectiva, uma vez que a população negra têm sido fixada
enquanto objeto de estudo, ou seja, têm sido falada por outros, a partir de olhares externos.
“E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos sido
falados, infantilizados (infans, é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa,
porque falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria fala.” (GONZALEZ, 1984, p.224).
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comércio interno de cativos, sobretudo com o avanço da agricultura cafeeira nas províncias ao

sul do território brasileiro (SILVA, 2013, p.78). Nove anos após a proibição do tráfico

internacional de pessoas escravizadas, através das promulgações da lei Eusébio de Queirós

(1850), em trecho de Úrsula, Susana descreve com detalhes o navio negreiro que a

transportou como escravizada pelo Atlântico até que chegasse ao Brasil.

Meteram-me a mim e a mais tresentos companheiros de infortunio e de captiveiro no
estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de crueis tormentos e de falta
absoluta de tudo quanto é mais necessario á vida passamos n’essa sepultura até que
abordamos ás praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos
amarrados em pé e para que não houvesse reveio de revolta, acorrentados como os
animais ferozes das nossas mattas, que se levam para recreio dos potentados da
Europa: Davam-nos a agua immunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e
ainda mais porca: vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros á falta de ar, de
alimento e de agua. E’horrvel lembrar que creatura humanas tractem a seos
semelhantes assim e que não lhes doa a consciencia de laval-os á sepultura
asphixiados e famintos!
Muitos não deixavam chegar esse ultimo extremo- davam-se a morte.
Nos dous ultimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a
vozear. Grande Deos! Da escotilha lançaram sobre nós agua e breu fervendo, que
escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motim.
A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foram suffocadas n’essa
viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. (REIS, 1975, p.93-94, grifos
do original).

Novamente o texto se propõe a fazer um relato de modo realista que reforça o quadro

de atrocidades descrito por Susana, bem como nos faz refletir sobre o convívio real que Maria

Firmina poderia ter tido com pessoas escravizadas67 一 sua mãe, Leonor Felippa, era uma

ex-escravizada forra 一, para a construção da narrativa que trata do sequestro de pessoas

negras de seus países de origem para os fins da escravidão e desenvolvimento do capitalismo.

Destacamos a narrativa na voz de Preta Susana que cria um quadro de

monstruosidades simbolizando o processo de captura. A desumanização de corpos que são

reduzidos à mercadoria, há um procedimento de bestialização com intuito de colocar sujeitos

escravizados em um patamar grotesco, de mesmo teor conotativo em relação à animais que

são expostos para entretenimento humano. Os suicídios e o motim organizados são

demonstrações de que o povo negro não se sujeitou de forma passiva, estes pontos descritos,

67 Sobre o convívio de Maria Firmina dos Reis com pessoas escravizadas, Nhazinha Goulart, filha adotiva de
Firmina, aponta que:
“Sabem quem era essa Guilhermina 一 sua amiga?
Uma escrava!
Não sua escrava, mas da velha Henriqueta, sua tia materna.
一 Escravos, também seus alguns nomes anotados nas páginas íntimas do seu diário: Otávia (filha de
Guilhermina), Mariazinha, Leonor, Manfredo, Doroteu e Miguel, segundo nos esclareceu D. Nhazinha Goulart”
(MORAIS FILHO, 1975, p. 16, vol. 6).
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são marcos da resistência africana à escravidão. Pelo traço romântico, Maria Firmina define

liberdade e pátria, através do relato da personagem, como se fossem um tipo de natureza

interior. Nesse sentido, mais uma vez, apontamos o compartilhamento de Firmina do ideário

romântico e este último enquanto estratégia discursiva para tecer sua crítica anti escravista.

Através deste relato nos é apresentada uma dimensão humana, realista e psicológica

das pessoas escravizadas. Preta Susana compartilha uma série de sentimentos que oscilam

entre desesperança, ódio, melancolia e revolta perante a condição que fora submetida no

regime da escravidão. Uma vez desterrada, Susana tem a proporção de sua real situação e

passa a narrar os tormentos que ela e seus companheiros de infortúnio estariam submetidos a

partir de então. Susana descreve a situação da escravaria do comendador Fernando P., tio de

Úrsula, e a forma como este os tratava, castigos, objetos de tortura utilizados, bem como a dor

física e piscológica são transpostas ao texto literário.

O comendador P… foi o senhor que me escolheo. Coração de tigre é o seo! Gelei de
horror ao aspecto de meos irmãos… os tratos, porque passaram, doeram-me até o
fundo do coração! O comendador P. derramava sem se horrorisar o sangue dos
desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente
curprida, por falta de intelligencia! E eu soffri com resignação todos os tratos que se
dava a meos irmãos, e tão rigorosos como os que elles sentiam. E eu tambem os
soffri, como elles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça (REIS, 1975, p.94).

Embora viessem de locais distintos do continente africano e que propositalmente

fossem separados de seus conterrâneos a fim de se evitar a comunicação por meio da língua

materna (MOURA, 1994, p.178), Susana entende outros (as) escravizados (as) como irmãos

(ãs) e condoeu-se aos castigos que sofriam juntos. Notamos que mesmo após o casamento de

Luísa B., da qual provavelmente Susana era mucama68, à medida que muda-se junto com a

senhora, que os maus tratos a acompanharam, ao passo que permanecia escravizada, agora

sob a tirania de Paulo B, pai de Úrsula.

A análise de Susana nos remete a morte69 como único caminho possível para o cessar

dos sofrimentos que lhe afligiam corpo e mente.“ Tulio, meo filho, eu as amo [Luísa B. e

Úrsula] de todo o coração, e lhes agradeço: mas a dor que tenho no coração, só a morte

poderá apagar! 一 meu marido, minha filha, minha terra… Minha liberdade.” (REIS, 94-95).

Ao fim, Susana tem na morte a solução para sua dor, ao resistir às ordens de delatar o

69 “Boa parte do ‘mal do século’ provém dessa condição estética: desconfiança da palavra em face do objeto que
lhe toca exprimir. Daí o desejo de fuga, tão encontradiço na literatura romântica sob a forma de invocação da
morte, ou ‘lembrança de morrer’; há nela uma corrente pessimista, para a qual a própria vida parece o mal. Entre
as suas manifestações a mais significativa é a associação do sentimento amoroso à ideia da morte.” (CANDIDO,
2017, p.350).

68“Pouco depois casou-se a senhora Luisa B…., e ainda a mesma sorte: seo marido era um homem mau, e eu
suportei em silencio o peso do seo rigor.” (REIS, 1975, p.94).
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paradeiro de Úrsula e Tancredo 一 foragidos em meio a obsessão que Fernando P. nutre pela

sobrinha 一, o comendador manda que se aplique um castigo na escravizada que de tão

violento a mata70.

Nos desfechos do romance, o padre questiona Fernando P. sobre todas as mortes que o

comendador carregava. Fernando já demonstrava um alto nível de consternação devido aos

constantes quadros de violência que desprendeu ao longo da narrativa. Com que o pároco

percebe uma pequena agitação e aponta para o corpo de Susana, sendo levado por alguns

escravizados. O sacerdote declara ter passado os instantes finais junto de Susana e afirma que:

“A morte era-lhe suave; porque quebrava-lhe o martyrio e as cadeas da masmorra infecta e

horrenda.” (REIS, 1975, p. 188).

2.6 “Ah! Senhor! Que triste coisa é a escravidão!”71: A humanização do negro em Tulio.

Tulio é um homem jovem que já nascera escravizado no Brasil. A construção

psicológica desta personagem é feita de modo a conciliar uma atitude consciente e revoltosa

perante à escravidão, contudo, mediada por uma personalidade afetuosa. O caráter amável de

Tulio fortifica a imagem humanizada do sujeito escravizado no romance, sem se desvencilhar

da realidade social escravista que lhe é imposta. Suas ações na trama perpassam as narrativas

de liberdade, relações de amizade com pessoas brancas feitas de uma forma não

assimilacionista72. No primeiro capítulo do livro, intitulado “Duas almas generosas” nos é

narrado como Tulio encontra Tancredo e o salva da morte. Neste capítulo é estabelecida a

amizade entre os dois, mediante a gratidão de Tancredo após a ajuda de Tulio. Ambas

personagens compartilham de um mesmo universo léxico-gramatical, cuja linguagem do

escravizado não é construída de forma estereotipada, conotando intencionalmente nestes

sujeitos uma noção de inferioridade através do discurso.

As personagens escravizadas no romance compartilham das mesmas estruturas de

locução das personagens brancas. Acreditamos que esta foi uma escolha consciente de Maria

Firmina dos Reis para permitir a aproximação entre as personagens através da linguagem e

consequentemente inserir um discurso de igualdade iniciado pela língua, tendo em vista que a

72 Tulio em nenhum momento do romance esquece da sua condição enquanto escravizado. Embora demonstre
afetividade por Úrsula e Tancredo, a personagem não se mostra passiva, ou nega a realidade da sociedade
escravista que lhe é imposta.

71 REIS, 1975, p. 138.

70“Encerrem-na em a mais humida prisão desta casa, ponha-se-lhe corrente aos pés, e á cintura, e a comida
seja-lhe permittida quanto baste para que eu a encontre viva”. (REIS, 1975, p.158).
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linguagem também é um instrumento de dominação e poder73 fundamental para o projeto

colonial. Não estamos com isso desvalorizando a escolha de determinada linguagem para os

cativos que se aproxime da popular, mas apontando uma dentre as várias estratégias

persuasivas que a autora usou para projetar a recepção de seu texto fazendo com que a

temática antiescravista tivesse aderência entre seu público leitor.

Os horizontes em que exerce a ação do livro são demasiado limitados. Uma prosa
árida, jungida a preocupações escorreitas, como era moda, ressoa através de
duzentas páginas. Aqui e ali, como uma pedra de tropeço, topa o leitor com uma
palavra fora de uso, exumada dos clássicos. No mais, carece o romance de outros
requisitos, como o colorido das descrições, a fixação dos costumes, a
espontaneidade do estilo coloquial. Com relação ao coloquial, predomina o
tratamento de vós entre todos os personagens, até mesmo os mais humildes, os
escravos, que não claudicam nas formas verbais. Porventura, não são também
artificiosas as obras literárias dos tempos românticos? (ALMEIDA, In.: REIS, 1975,
p.07, grifos nossos)

O trecho destacado foi retirado do prólogo feito por Horácio de Almeida para a edição

fac similar de Úrsula (1975). O bibliófilo critica a estética romântica no que tange o

desenvolvimento do enredo, as escolhas narrativas, bem como as estruturas léxico

gramaticais, sobretudo no que concerne a linguagem das personagens escravizadas. Segundo

os apontamentos de Almeida, parece faltar cor local no texto uma vez que o romance de

Maria Firmina soa muito rebuscado, na opinião deste crítico. Assim, nos distanciamos da

análise de Almeida, pois acreditamos que a escolha de Maria Firmina por um léxico mais

próximo do português castiço pode ser entendida como parte do seu projeto antirracista, pois

cria uma aproximação lingúística que unifica as personagens de seu texto numa mesma forma

de comunicação. Este ‘retorno aos clássicos’ na crítica de Horácio de Almeida também

corrobora com nossas afirmações sobre a complexidade do Romantismo, bem como a forma

em que Maria Firmina se mobiliza dentro desta estética.

Daí essa linguagem mutilada, limitada, e, ao mesmo tempo, a impossibilidade do
escravo verbalizar o seu pensamento que funcionava em outro universo de valores.
A coerção econômica e extra-econômica como estratégia de dominação do escravo
(inclusive o seu corpo) agia também como barreira para o diálogo coloquial, entre o
senhor e o cativo. Todas as demais formas relevantes de interação entre o senhor e o
escravo configuravam um mecanismo de dominação/ subordinação que se refletia na
linguagem, na forma de falar e expressar-se, e, o que é mais importante, determinava
como o escravo devia usar a palavra ao dirigir-se às pessoas distribuídas nos
diversos níveis dessa sociedade, ordenada para manter os senhores sempre senhores
e os escravos sempre cativos (MOURA, 1994, p.199).

73“Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por esta razão que julgamos
necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para-o-outro do
homem de cor. Uma vez que falar é existir absolutamente para o outro.” (FANON, 2008, p.33).
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A construção da personalidade de Tulio está em concordância com a proposta de

educação sentimental do texto, onde Maria Firmina se vale de diversos motes lançados pelo

Romantismo, a saber, o amor, a benevolência, a generosidade, o fim da escravidão, portanto,

nivelar a linguagem das personagens foi uma das estratégias da autora para a adesão de seu

romance de combate ao racismo.

Tulio é a primeira personagem escravizada que nos é apresentada e aparece no

capítulo de abertura “Duas almas generosas”, que consiste no encontro entre ele e Tancredo,

onde o escravizado salva o sinhozinho da morte74 e a partir de então cria-se uma relação de

amizade, pautada em gratidão mútua. A personagem, assim como Susana, também tem um

capítulo intitulado a partir do seu nome. Tulio é descrito em suas minuciosidades, há

primeiramente uma ambientação da paisagem física que o rodeia, em seguida nos é revelado a

postura de seu corpo, o que ele estava fazendo no local onde encontra Tancredo, e sucessivas

falas em que é tratado pelo substantivo “ homem”.

N’esse comenos alguem despontou longe, e como se fora um ponto negro no
extremo horisonte. Esse alguem, que pouco e pouco avultava, era um homem, e mais
tarde suas formas ja melhor se destinguiam. Trasia elle um quer que era que de longe
mal se conhecia e que descançando sobre um dos hombros, obrigava-o a reclinar a
cabeça para o lado oposto. Todavia essa carga era bastantemente leve一 um cantaro
ou uma bilha; o homem hia sem duvida em demanda de alguma fonte (REIS, 1975,
p.12).

A amizade de Tulio e Tancredo surge a partir da benevolência e piedade do primeiro

que move toda sua atenção e esforço para salvar o último sem ao menos o conhecer. Após

recobrar a consciência e entender o que se passava consigo, “E fitando-o, apesar da

pertubação do seo cerebro, sentio pelo joven negro interesse igual talvez ao que este sentia

por elle. Então n’esse breve cambiar de vistas, como que essas duas almas mutuamente se

falaram, exprimindo uma o pensamento apenas vago que na outra errava” (REIS, 1975, p.15,

grifos nossos), Tancredo se mostra grato e comovido e a amizade começa. Ao mobilizar na

primeira cena do romance, a possível amizade interracial, no que chama de encontro entre

“duas almas generosas”, Maria Firmina inaugura seu romance com uma proposta de educação

sentimental regida pelo amor, cujos valores como a benevolencia, a gradidão e o perdão, são

os sentimentos motores a serem lançados para a ‘boa sociedade’ que corresponde a seu

público leitor.

74 “Arrancando-me á morte tens desenpenhado a mais nobre missão de que o homem está imcumbido por Deos
一 a fraternidade.” (REIS, 1975, p.17).
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E ao coração tocou-lhe piedoso interesse, vendo esse homem lançado por terra, tinto
em seu proprio sangue, e ainda opprimido pelo animal já morto. E ao aproximar-se
contemplou em silencio o rosto desfigurado do mancebo; curvou-se, e poz-lhe a mão
sobre o peito, e sentio la no fundo frouxas e espaçadas pulsações, e assomou-lhe ao
rosto riso fagueiro de completo enlevo; da mais intima satisfação. O mancebo
respirava ainda (REIS, 1975, p.13).

bell hooks nos ensina que o amor também é um sentimento revolucionário, e se

tomado como parte de uma existência coletiva nos oferece formas condutivas para vivermos

em uma sociedade mais justa. O caráter de mudança oferecido pelo ethos do amor na proposta

de hooks é uma forma de nos reeducarmos, abrindo mão de práticas coloniais introjetadas em

nosso ser e na forma como vivemos em sociedade, sendo organizadas (os) em estruturas de

poder. No século XIX, tendo como lente seu tempo e sua vivência, Maria Firmina dos Reis

também assinala um projeto de educação sentimental para a sociedade oitocentista pautado no

amor e suas consequências para a transformação da sociedade patriarcal escravista na qual

estava inserida e se vale de Tulio, enquanto personagem elaborada com a finalidade de ilustrar

que a partir do amor, se desencadeia uma rede de sentimentos, caros a seu texto antirracista e

estratégia de convencimento da sociedade escravista para a libertação de sujeitos

escravizados.

O amor redime. Apesar de todo o desamor que nos cerca, nada tem sido capaz de
bloquear nosso desejo pelo amor, a intensidade do nosso anseio. A compreensão de
que o amor redime parece ser um resiliente do saber do coração. O poder curativo do
amor redentor nos atrai e nos convoca em direção à possibilidade de cura (hooks,
2021, p.212).

Nos chama a atenção que Tulio é referido como “homem” e assim permanece em todo

romance. É interessante notar que nos são compartilhadas imagens de consciência crítica à

escravidão, tendo-a como odiosa e deplorável, em consonância Tulio a sofre e apresenta suas

marcas no corpo “ 一 << continuou com acanhamento, que a escravidão gerava 一 >>”

(REIS, 1975, p.15, grifos nossos), contudo, ainda assim é representado como uma pessoa

amável e gentil.

O homem que assim fallava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar com
vinte e cinco annos, e que ria franca expressão de sua physionomia deixava
adevinhar toda a nobresa de um coração bem formado. O sangue africano
refervia-lhe nas veias; o misero ligava-se á odiosa cadeia da escravidão; e em balde
o sangue ardente que herdara de seus paes, e que o nosso clima e servidão não
puderam resfriar, embalde 一 dissemos 一 se revoltava; porque se lhe erguia como
barreira 一 o poder do forte contra o fraco!... (REIS, 1975, p.13, grifos nossos).

Percebemos que esta construção da personagem está associada a sua humanização.

Tulio tem passagens onde são descritos seus sentimentos e estados de espírito: “Era por sem
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duvida a saudade da separação, essa dôr, que afflige a todo o coração sensivel, quem assim o

consumia. Hia deixar a casa de sua senhora, onde senão ledos, pelo menos não muito amargos

tinha elle passado seus primeiros annos. O negro sentia saudades.” (REIS, 1975, p. 88, grifos

nossos). Das três personagens analisadas neste trabalho, Tulio se difere à medida que é um

jovem que já nasceu em cativeiro no Brasil, não vivenciando, pois, a verdadeira liberdade no

continente africano, embora compartilhe com Susana e Antero todas as dores da escravidão.

E o mísero soffria; porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma;
porque os sentimentos generosos, que Deos lhe implantou no coração, permaneciam
intactos, e puros como sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso; e por isso seo coração
interceo-se em presença da dolorosa scena que se lhe offereceu à vista (REIS, 1975,
p. 14).

Tulio é amável e bondoso e não oscila em empenhar grandes esforços para salvar

Tancredo. “Entretanto o negro redobrava de cuidados de novo afflicto pela mudez do seu

doente. E o dia crescia mais, e o sol, requeimando a herva do campo, abrasava as faces

pallidas do joven cavalleiro, que soltando um outro gemido mais prolongado e mais doido, de

novo abrio os olhos.” ( REIS, 1975, p.15). Contudo, Tulio é uma personagem que se destaca

pois concilia esta personalidade com um entendimento de sua situação de escravizado, a qual

seus semelhantes também estão submetidos, e assim como Susana e Antero, por meio das

estruturas narrativas do texto, é Tulio que, em primeira pessoa, enuncia sua experiência na

condição de escravizado, proferindo revolta e condenação à instituição que retirou sua

possibilidade de convívio com a mãe, dor que ele não pode esquecer.

Ah! senhor! que triste cousa é a escravidão!
Quando minuciosamente me narraram 一 << continuou elle com um accento de
intimo soffrer>> 一 todos os tormentos da sua vida, e os ultimos tractos, que a
levaram á sepultura, sem nunca mais tornar a ver seo filho, sem dizer-lhe um ultimo
adeos! gemi de odio, e confesso-vos que por longo tempo nutri o mais hediondo
desejo de vingança. Oh! eu queria suffocal-o entre meos braços, queria vel-o
aniquilado a meos pés, queria… Susana, essa boa mãe, arrancou-me do coração tão
funesto desejo (REIS, 1975, p. 138).

Notamos mais uma vez, que é Susana quem cuida de Tulio quando este era ainda um

menino, e é ela que na ausência da mãe, oferece o afeto que lhe fora impedido de dedicar a

filha que tinha na África, antes do processo de escravização. Em conversa que mantém com

Tancredo, Tulio relata como foi separado de sua mãe ainda criança.

一 Pois bem, 一 << proseguiu Tulio, com voz lagrimosa>> 一 minha desgraçada
mãe fez parte d’aquilol que elle comprou aos credores, e talvez fosse ella mesma
uma das cousas que mais o interessava. Quando ella se vio obrigada a deixar-me,
recommendou-me entre soluços aos cuidados da velha Susana, aquella pobre
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africana, que vistes em casa de minha senhora, e que é a unica escrava que lhe resta
hoje!
Minha mãe previa a sorte, que a aguardava; abraçou-me suffocada em pranto, e
sahio correndo como uma louca.
Ah! quão grande era a dôr que a consumia! Porque era escrava, submetteo-se á lei,
que lhe impunham, e como um cordeiro abaixou a cabeça, humilde e resignada
(REIS, 1975, p. 137, grifos do original).

Por meio do relato de Tulio, podemos compreender a redução da pessoa escravizada à

nível de produto pertencente a seus senhores, onde os laços parentais não são considerados. A

dor da separação entre mães escravizadas e seus filhos, igualmente coisificados e reduzidos à

posse legal dos grandes potentados, é retomada por Maria Firmina dos Reis anos depois, em

1887, através do conto A escrava. Tulio também não se deixa intimidar por Fernando P., nem

quando este o faz prisioneiro por se recusar a fornecer informações sobre o paradeiro de

Úrsula e Tancredo. Fernando o tenta chantagear, e mesmo com promessas de riquezas Tulio

não pode esquecer quem o escravizou e separou de sua mãe, ao que Tulio respondeu com

altivez e segurança, já que na condição de alforriado, não se prestava mais as convenções

impostas pela relação senhor/ escravizado. “ 一 Covarde! 一 << bradou Tulio, esquecendo a

pessoa com quem fallava, e quanto essa palavra insultuosa o podia perder 一 <<matae-me

muito embora, estou em vosso poder; mas não me insulteis! Não, nunca espereis que proteja o

assassino, mormente contra aquelle que me arrancou da escravidão”(REIS, 1975, p.198).

Em Tulio também percebemos a criação do conceito de África como pátria, sendo o

desvio romântico nacionalista no texto Úrsula. Embora não seja africano, à medida que já

nasceu em cativeiro no Brasil, a personagem tem suas próprias idealizações do continente e

entende aquela localidade como o lugar de experimentação mais radical da liberdade.

E entretanto este tambem era livre, livre como o passaro, como o ar; porque no seo
paiz não se é escravo. Elle escuta a nenia plangente de seu pae, escuta a canção
sentida que cahe dos labios de sua mãe, e sente como elles, que é livre; porque a
rasão lh’o diz, e a alma o comprehende. Oh! a mente! isso sim ninguem a pode
escravisar! Nas azas do pensamento o homem remonta-se aos ardentes sertões da
Africa, vê os areaes sem fim da patria e procura abrigar-se debaixo d’aquellas
arvores sombrias do oasis, quando o sol requeima e o vento sopra quente e
abrasador: vé a tamareira benefica junto á fonte, que lhe amacia a garganta
resequida: vê a cabana onde nascera, e onde livre vivera. Desperta pore em breve
d’essa doce illusão, ou antes sonho em que se engolphára, e a realidade oppressora
lhe apparece一 é escravo e escravo em terra estranha! Fogem-lhe os areaes ardentes,
as sombras projetadas pelas arvores, o oasis no deserto, a fonte e a tamareira - foge a
tranquilidade dea choupana, foge a do illusão de um momento, como ilha movediça;
porque a alma está incerada nas prisões do corpo! Ella chama-o para a realidade,
chorando, e o seo chôro, só Deos comprehende! Ella, não se pode dôbrar, nem lhe
pesam as cadeias da escravidão; porque é sempre livre, mas o corpo geme, e ella
soffre, e chora; porque está ligada a elle na vida por laços estreitos e mysteriosos
(REIS, 1975, p.28).
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Através dos detalhes desta passagem podemos retirar alguns pontos importantes sobre

a maneira como Maria Firmina se inscreve no contexto romântico e recorre a esta estética

para construção de seu texto. Primeiramente, é elaborado um cenário de densa descrição da

paisagem africana de modo a criar um quadro imaginário de natureza afável e exuberante para

o leitor, esta mesma natureza escapa a personagem à medida que ele se torna escravizado. A

África correspondente à expectativa de Tulio é o lugar que aguça seus sentidos, espaço físico

que propicia seu sentir. A personagem aponta para a construção de relações familiares tendo

em vista que este lhe é um assunto doloroso, pois na condição de escravizado, foi impedido

seu convívio familiar. Por fim, é criado um discurso de que a África é o lugar de

experimentação da liberdade, idealizada por Firmina a fim de ganhar conotações de pátria.

Aqui a ideia de universalização e unificação serve para positivar o continente africano e

entendê-lo de modo geral como local da liberdade possível, aquela que foi sequestrada.

Tulio é chave de compreensão para a proposta de educação sentimental transmitida

pelo texto, onde o amor e os sentimentos dele resultantes são cruciais para o tipo de

transformação pretendida por Maria Firmina dos Reis para a sociedade. Através destes

sentimentos somadas a bases argumentativas cristãs, a autora constrói meios de persuadir seu

público leitor para a aceitação do romance e possíveis mudanças de comportamento,

convencendo-os de que a escravidão não é condizente ao espírito do tempo, sem contudo usar

de formas imperativas para tal. Em trecho que segue, é proferida uma fala antiescravista por

Tancredo, protagonista branco da obra, que representa a figura de um senhor de posses jovem

e portanto herdeiro de práticas coloniais.

一 dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos. Tulio, meo amigo,
eu avalio a grandesa de dores sem lenitivo, que te borbulha na alma, comprehendo
tua amargura, e amaldiçoo em teu nome ao primeiro homem que escravisou a seu
semelhante. Sim 一<<proseguio>> 一 tens razão; o branco desdenhou a
generosidade do negro, e cuspio sobre a pureza dos seuss sentimentos! Sim, acerbo
deve ser o seu soffrer, e elles que o não comprehendem!! Mas, Tulio, espera; porque
Deos não desdenha aquelle que ama ao seu proximo… e eu te aguro um melhor
futuro. E te dedicaste por mim! oh! quanto me has penhorado! se eu te podera
compensar generosamente… Tulio 一 acrescentou apóz breve pausa 一 oh dize,
dize, meu amigo, o que de mim exiges; porque toda a recompensa será mesquinha
para tamanho serviço (REIS, 1975, p.18, grifos nossos).

A amizade recíproca de Tulio e Tancredo representa um outro patamar de relação

possível entre pessoas negras e brancas naquele contexto. Maria Firmina aponta para um

horizonte de expectativas com intuito de atingir seu público leitor, na esperança de

transformações sociais que almejavam o fim da escravidão. Tulio estranha o comportamento

de Tancredo até então inédito vindo de um senhor, à medida que o escravizado não vivenciara
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outro tipo de relação que não a construída pelos moldes da escravidão e seus consequentes

traumas piscológicos e físicos para a população negra75. Ainda que relate um tratamento

razoável partindo de Luisa B. e Úrsula, a relação de servilidade não é extinta. Sendo assim,

Tulio não sabe, no começo, como se portar com Tancredo do qual, como mecanismo

consciente de defesa,  nutre ressalvas e algum estranhamento.

Apesar da febre, que despontava, o cavalleiro começava a coordenar suas ideias, e as
expressões do escravo, e os serviços, que lhe prestara, tocaram-lhe o mais fundo do
coração. E’ que em seo coração ardiam sentimentos tam nobres e generosos como os
que animavam a lama do jovem negro: por isso n’um transporte de intima e
generosa gratidão o mancebo arrancando a luva, que lhe calçava a destra, estendeo a
mão ao homem que o salvara. Mas este confundido e porplexo, religiosamente
ajoelhando, tomou respeitoso e reconhecido essa alva mão, que o mais elevado
requinte de delicadesa lhe offerecia, e com humildade tocante extasiado beijou-a.
Esse beijo sellou para sempre a mutua amisade que em seus peitos sentiam elles
nascer e vigorar. As almas generosa são sempre irmans (REIS, 1975, p.16).

Os modos servis de Tulio são características impostas por sua condição de

escravizado, e na relação que estabelece com Tancredo, a servilidade é deslocada e reajustada

na construção textual com a finalidade de ganhar uma conotação de benevolência, associada a

caridade cristã, em acordo com a estética romântica e fundamental para a orientação ética do

texto. Ou seja, são atitudes primárias naturalizadas, que seu corpo responde automaticamente,

pois já nasceu em cativeiro, não conhece outra forma de existência que não a de escravizado.

Por isso estranha todo o comportamento de Tancredo, respondendo de forma mecânica, de

acordo com sua condição de escravizado, os atos tidos como inusitados do jovem, se formos

projetar a lógica das relações entre senhores e escravizados, pessoas brancas e negras daquele

contexto.

Essa cena em que Tulio beija a mão de Tancredo 一 imaginem o choque para a

sociedade da época se o movimento fosse contrário e o senhor beijasse a mão do escravizado

一, é uma espécie de fechamento de um acordo implícito entre as duas personagens com que

Tancredo ao tocar a mão de Tulio “(...) descobria com satisfação lealdade, e puresa.” (REIS,

1975, p.16) A constatação de tais qualidades no escravizado para além da tentativa de

humanização deste corpo, confere um plano maior de atribuir ao sujeito escravizado

qualidades compatíveis com o espírito do tempo, e servem como bases argumentativas/

75 “Em geral, a psiquiatria clínica reúne os diferentes transtornos apresentados pelos nossos enfermos debaixo da
rubrica «psicoses reactivas». Ao fazê-lo, dá-se maior importância ao acontecimento que desencadeou a
enfermidade mesmo que, aqui e além, se mencione o papel do terreno em que se produz (a história psicológica,
afectiva ou biológica do sujeito) e do meio. Parece-nos que nos casos aqui apresentados, o acontecimento que
desencadeia tudo principalmente a atmosfera sanguinária, desapiedada, a generalização de práticas desumanas, a
impressão tenaz que têm os indivíduos de assistirem a um verdadeiro apocalipse.” (FANON, 2002, p.264).
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persuasivas para o convencimento de que a escravidão é contrária a estes valores

fundamentais para a condução da boa sociedade.

Tulio, mesmo se abdicando de qualquer recompensa, é alforriado por Tancredo

“Tinha-se alforriado. O generoso mancebo assim que entrou em cavalescença dera-lhe

dinheiro correspondente ao seu valor como genero, dizendo-lhe: 一 Recebe, meo amigo, este

pequeno presente que te faço, e’ compra com elle a tua liberdade.” (REIS, 1975, p.30-31,

grifos do original) que se mostra grato após o agora amigo, o ter salvado da morte. Após

passar alguns dias na casa de Luisa B. para que se recuperasse, Tancredo ajusta sua partida.

Tulio, já alforriado, decide acompanhar o moço em seu regresso. Em trecho que segue, Tulio

está em conversação com Susana e conta a ela que agora na condição de homem livre, escolhe

seguir com Tancredo.

一 Onde vás, Tulio?
一 Acompanhar o senhor Tancredo de *** 一  respondeo o interpelado.
一 Acompanhar o senhor Tancredo!一 continuou a velha com accento reprehensivo
一  Sabes tu o que fazes? Tulio, Tulio!
Depois de pausa, ajuntou:
一 Não sentes saudades desta casa, ingrato?!
一 Não, mãe Susana, não me alcunheis de ingrato. Quantas saudades levo eu de vós!
oh só Deos sabe quanto me pesam ellas!
一 Tu!? - exclamou ella procurando lêr-lhe no fundo do coração os sentimentos, que
o animavam. 一 Tu não levas saudades algumas. Tulio; se as levasses, quem te
obrigaria a deixar-nos?
一 A gratidão!? << respondeu elle com prestesa>> (REIS, 1975, p.89, grifos
nossos).

Já apresentamos que para Susana o sentido de liberdade é pautado em experiências

vividas no continente africano antes do processo de colonização e escravização e que esta

personagem questiona a alforria, a medida que pretende-se devolver a liberdade, algo que foi

retirado de sujeitos que a possuíam. Contudo, Tulio nunca experimentou liberdade alguma

tendo em vista que já nasceu em cativeiro, e se mostra grato por ter sido liberto. Na qualidade

de recém alforriado, afirmamos que Tulio possuía algo que nenhum sujeito escravizado

naquele contexto poderia ter 一 ainda que essa forma de adquirir liberdade seja contestável

一, ele podia fazer escolhas conscientes sobre como conduzir sua vida uma vez alforriado.

Nesse sentido, apontamos que tais escolhas narrativas para esta personagem

corroboram para a aderência do texto perante o público leitor, demonstrando que o

escravizado recém liberto ficava grato com a alforria, sendo um meio de convencimento de

seus leitores, senhores de escravizados, fazerem o mesmo, ou serem convencidos por quem

teve acesso ao romance, sendo assim, uma tentativa de estimular futuras alforrias.

83



Ao questionar Tulio acerca da liberdade adquirida, Susana usa do argumento da

gratidão para interpelar o recém alforriado, sobre este deixar a casa de Luisa B. com que Tulio

aponta não ser um ato de ingratidão, mas uma escolha consciente que provém do mesmo

sentimento de gratidão que agora compartilha com Tancredo.

一 A senhora Luiza B…. foi para mim boa e caridosa, o céu lhe pague o bem que
me fez, que eu nunca me esquecerei de que poupou-me os mais acerbos desgostos da
escravidão, mas quanto ao joven cavaleiro, é bem diverso o meo sentir; sim, bem
diverso. Não troco captiveiro por captiveiro, oh não! troco escravidão por liberdade,
por ampla liberdade! Veja, mãe Susana, se deve ter limites a minha gratidão: Veja se
devo, ou não, acompanhal-o, se devo, ou não provar-lhe até á morte o meo
reconhecimento!... (REIS, 1975, p.90-91).

A construção de Tulio e o desenrolar do enredo que o cerca apontam para a

benevolência e o perdão como sentimentos compatíveis com o “espírito do tempo”. A

proposta de educação sentimental estabelecida por Maria Firmina dos Reis em Úrsula prevê o

compartilhamento da sociedade civil, de sentimentos pulsores capazes de romperem com o

status quo, que, contudo, precisam ser adquiridos em um nível maior de aderência para que

funcionem no plano real. Dentre os inúmeros sentidos possíveis 一 com isso destacamos

aqui que o ódio e a violência proferida pelo povo preto enquanto resposta a colonização não

são descartados 一 Maria Firmina escolheu o amor como fonte redentora em sua proposta

radical de mudança social.

O compromisso com uma ética amorosa transforma nossa vida ao nos oferecer um
conjunto diferente de valores pelos quais viver. Em grande e em pequena escalas,
fazemos escolhas baseadas na crença de que a honestidade, a franqueza e a
integridade pessoal precisam ser expressas nas decisões públicas e privadas (hooks,
2021, p.108).

Tulio não possui as ambições76 de uma sociedade corrompida pelo egoísmo. Embora

seja doloroso todo o processo de escravização, do qual resultou a separação da mãe ainda

criança, e que esses traumas não sejam suavizados ou colocados como narrativa secundária, a

construção desta personagem aponta para o amor como o caminho da resolução. Sendo assim,

Tancredo parece entender que na condição de escravizados, pessoas como seu bom amigo

Tulio, ficariam privadas da experiência do amor, ao passo que lhes eram usurpadas todas as

condições ou características que humanizam o ser.

76“一 Sim, meo senhor Fizeste-me tão feliz, que nada mais ambiciono: e rendendo a Deos graças pela minha
presente ventura, supplico-lhe que vos cubra de benções, e que véle sobre vós a sua bondade infinita.” (REIS,
1975, p.19).
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Desgraçados! que até á hora das trevas e do repouso, á hora em que a brisa geme
apaixonada, como amante, que anhela o ardente halito do seo adorador, em que a
herva escuta o segredo terno da viração em que o cantor da espessura alaga o
plumigero habitante de seo ninho amoroso, um momento de socego e amor lhes é
vedado!
Não ha descanço para o seo corpo, nem tranquillidade para seo espirito desvairado
pelo terror de tantos e tão continuos soffrimentos!
Misero escravo!!!... Tantas dôres ha em seo coração; e nós as não comprehendemos!
(REIS, 1975, p.136).

Esta passagem de Tancredo revela a possibilidade de despertar a consciência dos

senhores quanto à perversidade do regime escravista e as diversas camadas de violência que

recaem sobre o corpo escravizado. Firmina, por meio do romance Úrsula, propõe que a

sociedade brasileira passe por uma educação sentimental, onde o amor, é mote impulsionador

de seu projeto de combate ao racismo, que se utiliza da estética romântica para tal, pode

mudar o comportamento social promovendo a extinção da escravidão como instância máxima

em seu plano. Contudo, talvez pelos entraves legais de seu tempo, onde a instituição

escravidão está no começo de um processo de declínio, a autora propõe, mesmo que não

resolva o problema em sua totalidade, mudanças de trato, que perpassam as condições de

trabalho para sujeitos escravizados.

一 Ah! meo senhor. 一 << exclamou o escravo enternecido>> 一 como sois bom!
continuai, eu vol-o supplico, em nome do serviço que vos presto, e a que tanta
importancia quereis dar continuai, pelo céo, a ser generoso, e compassivo para com
todo aqulle que, como eu, tiver a desventura de ser vil e miseravel escravo!
Costumados como estamos ao rigoroso despreso dos brancos, quanto nos será doce
vos encontrarmos no meio das nossas dores! Se todos elles, meu senhor, se
assemelhassem a vós, por certo mais suave nos seria a escravidão (REIS, 1975,
p.19).

Tulio não experimentou outra vida que não a de escravizado, é nesse sentido que ele

coloca a possibilidade de uma escravidão “mais suave” caso os senhores fornecessem

melhores condições de sobrevivencia para o sujeito escravizado. Tais mudanças ocorrem na

ordem do trabalho, ainda que não se faça uma discussão sobre remuneração, há um esboço de

dignidade. Mesmo levando em consideração o pouco tempo em que viveu com a mãe, e o

afeto que Susana lhe direcionou após a separação, são casos isolados de sentimentos que não

a violência da escravidão, em como Tulio vivenciou as condições de seu tempo, fazendo com

que a gama de sentidos positivos que experimentou, seja restrita e limitada.

Por fim, Tulio é uma personagem complexa e instigante que proporciona ao público

leitor o entendimento das várias camadas de dominação resultantes do processo de

escravização que afetam corpo e mente do sujeito escravizado. Tulio é uma personagem

potente a medida que representa o corpo negro em diáspora e as novas interassões resultantes
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do deslocamento de um novo ser que se funda já colonizado, apresentando sob essa

pespectiva formas possíveis de luta.

2.7 “Maldicto vicio é esse! E que não possa eu vencer semilhante desejo!” 77: A dedicação

de Antero.

Antero se difere de Susana e Tulio à medida que é um escravizado que está às ordens

do comendador Fernando P., antagonista do romance. A seção em que é descrito, ao contrário

das outras personagens escravizadas, que possuem capítulos intitulados com seus respectivos

nomes, é denominada “A dedicação”. Trata-se das passagens finais do romance, onde Tulio é

feito refém por Fernando P. e fica sob os cuidados de Antero, para que dessa forma não possa

ajudar Tancredo e Úrsula.

Antero “um escravo velho, que guardava a casa, e cujo maior deffeito era a affeição

que tinha a todas as bebidas alcoholizadas” (REIS, 1975, p.170), assim como Susana, nasceu

em liberdade no continente africano e rememora, com amargura e desilusão, o tempo em que

era livre e podia estabelecer outra relação com a bebida alcoólica, vista como compensatória

ao fim de longas jornadas de trabalho no campo.

Pois ouça-me, senhor conselheiro: na minha terra ha um dia em cada semana, que se
dedica á festa do fetixe, e n’esse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se,
brinca, e bebe. Oh! lá então é vinho de palmeira mil vezes melhor que cachaça, e
ainda que tiquira (REIS, 1975, p.172).

O trecho citado, parte do momento em que Antero está debatendo com Tulio sobre a

postura do primeiro perante o vício. Tulio estabelece a conversação com a finalidade de

ludibriar Antero para que assim, possa fugir da prisão e encontrar Úrsula e Tancredo.

Contudo, através do diálogo, o velho escravizado demonstra uma plena consciência de si,

assim como do vício. Através da análise da personagem são estabelecidas relações distintas

com a bebida alcoólica: no país africano de origem, beber estava ligado a recompensas após o

período de trabalho ou às celebrações. Em contrapartida, uma vez escravizado, embriagar-se

era visto como uma resolução ou deslocamento possível a realidade da escravidão, onde sua

liberdade fora sequestrada, cujas expectativas são nulas, ao passo que na condição cativa, é

retirada sua humanidade.

77 REIS, 1975, p. 171.
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A personagem é construída amparada por uma personalidade cansada, falida e

decrépita. Por estar sob a agencia do antagonista Fernando P., Antero 一 embora seja de

conhecimento comum sua frequente embriaguez 一 tenta se mostrar ativo e eficiente perante

os olhos do senhor, seus escravizados, ou capangas que estão à serviço, como demonstração

de fidelidade e prontidão.

Em presença dos dous homens de má catadura e feições horrendas, elle mostrou-se
rigido, e atirou com o prisioneiro para um quarto humido e nauseabundo, e mostrou
interessar-se vivamente em cumprir as ordens, que recebera. Depois collocou-se á
porta, qual fiel cão de fila á quem o dono deixou de guarda á sua propriedade
ameaçada por ladrões (REIS, 1975, p.170)

No entanto, ainda que estejam em lados distintos do enredo, é preciso destacar a

camaradagem entre Tulio e Antero “一 Coitado! 一 <<dizia elle lá comsigo>> 一 sua pobre

mãe acabou sob os tractos de meo senhor!... e elle, sabe Deos que sorte o aguarda! Pobre

Tulio!...” (REIS, 1975, p.176). Na tentativa de escapar do local onde está preso, Tulio

estabelece uma conversa com Antero para buscar meios para uma possível fuga. Tendo em

mente a relação que o velho escravizado tem com a bebida alcoólica, Tulio dá dinheiro para

que Antero compre mais cachaça a ponto de o último ficar completamente embriagado e antes

de desmaiar, confessa ao jovem que os dois estão sozinhos na fazenda de Fernando P.

Contudo, sabendo da perversidade do comendador, Tulio forja uma cena de luta, para que não

pareça que Antero tenha sido facilmente enganado e assim, evitar futuros castigos.

O negro previra a explosão de cholera do commendador, quando de volta de sua
trahidora embuscada, e reclamando o preso, só encontrasse Antero embriagado, a
prisão aberta, e a sua victima fóra do alcance da sua ira. Naturalmente o
commendador vendo Antero preso no tronco, acreditaria que se dera uma lucta entre
elle e o prisioneiro, e que aquelle, velho e sem forças, fôra subjugado e preso, e que
assim tolhido e sem socorro algum, vira-lhe a fuga, sem poder siquer opor-lhe a
menor resistencia.
Tulio não se enganou - o seo estrategema salvou o velho escravo (REIS, 1975,
p.174-175).

Por ambos compartilharem a experiência do cativeiro, as duas personagens

compadecem uma da outra e não querem se prejudicar. Esta forma de condução da narrativa

pode nos levar a acreditar na fraternidade de pessoas escravizadas entre si, característica que

contribui para a humanização destes sujeitos no romance.

Percebemos que na construção de Antero há uma tentativa de demonstração de

serviços, de atividades ligadas a forma idealizada do criado supermasculino, como nos aponta

Nkosi (2014), geralmente ligada ao escravizado homem. Para essa construção, há a introdução
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de uma masculinidade forjada, pautada em características de força física ilimitada e virilidade.

Contudo, em Antero, ainda que quando esteja sóbrio ou na presença do senhor e seus

empregados, o escravizado tente performar desta forma, seu corpo velho, bêbado e cansado já

não responde a estes estímulos, fazendo com que os modos sejam artificiais, espécie de

caricatura do que poderia ter sido um dia78.

A ideia do criado supermasculino está relacionada a construção colonialista e ocidenal

de masculinidade, pautada em concepções fechadas e fixas que atribuem ao modelo

masculino hegemônico, leia-se, branco, pertencente à elite e heteronormativo79, como força de

controle perante as mulheres e aqueles entendidos como “outros” homens. Em diálogo com

Eldridge Cleaver (1971), Nkosi (2014, p.79) aponta para a sociedade de classes e a

“esquizofrênica” divisão do trabalho ocidentais, com sua estrutura racializada, cujo polo

masculino dominante, exerce controle sobre os demais membros da sociedade mediante a

separação entre mente (razão) e corpo (emoção), sendo a figura do Eu hegemônico associada

ao grupo detentor da razão, portanto destinados a serem administradores, enquanto os demais

segmentos da sociedade, entendidos como portadores da emoção, são marginalizados e cuja

população negra está relegada à base de sustentação do trabalho.

Em uma sociedade racista, o homem negro traz a escravidão impressa em seu corpo
e com ela os diversos atributos associados aos criados supermasculinos. O negro,
mesmo que não saiba disso, mesmo que tente buscar outras significações e
corporeidades, será visto e terá que de uma forma ou de outra dialogar com estas
expectativas (FAUSTINO [NKOSI], 2014, p.81).

No padrão hegemônico masculino anula-se a mobilidade e plasticidade próprias às

identidades, não levando em consideração o atravessamento de outras categorias sociais que

inferem diretamente nas múltiplas possibilidades de ser homem em sociedade, ligadas a

classe, região, geração e para a análise de Antero, a raça. Assim como não há uma forma

única de masculinidade, também são múltiplas as masculinidades negras, que contudo, devido

aos mecanismos racistas de deformação do sujeito, ficam condicionadas a performar no

estereótipo, a medida que na sociedade racializada “O negro é um homem negro.” (FANON,

2008, p.26).

79 “Os genocídios/epistemicidios do ‘longo século XVI’ foram fundantes para a criação de um lugar epistêmico
que instituiu uma falsa universalidade fundada na autoimagem do europeu, branco, masculino e heterossexual.”
(ASSUNÇÃO; MIRANDA, 2021, p.18-19).

78“A luta vitoriosa de um povo não consagra somente o triunfo dos seus direitos. Procura, aliás, para esse povo
densidade, coerência, homogeneidade. Porque o colonialismo não fez outra coisa senão despersonalizar o
colonizado. Esta despersonalização ressente-se igualmente no plano colectivo ao nível das estruturas sociais. O
povo colonizado vê-se reduzido, então, a um conjunto de indivíduos que não encontram a sua razão de ser, senão
em presença do colonizador.” (FANON, 2002, p.313).
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As concepções trazidas por Nkosi podem ser associadas a personagem Antero, a

medida que nos fazem questionar sobre as construções das masculinidades relacionando-as à

saúde do homem negro, devido as múltiplas camadas de afetação de seu corpo mediante as

heranças da escravidão, atravessadas pelo racismo, corroborando para a contrução de uma

identidade fixa, esterotipada e com resquícios coloniais. Em nossa leitura de Antero,

compreendemos que existe uma mudança no padrão de consumo de bebida alcoólica que se

difere da experiência no continente africano daquela imposta após o processo de escravização.

Enquanto escravizado, Antero passa a beber como escape efêmero a sua condição.

Nesse sentido, entendemos o tornar-se alcoolista80 como mecanismo de biopoder, projetado

por um Estado racista, que patologiza o consumo alcoolico enquanto forma de aniquilação de

corpos negros, que devido ao desamparo também de classe, tornam-se mais sucetíveis a

letalidade do consumo uma vez transformado em vício.

Que mao vicio em verdade, pae Antero… sempre a fumar, e a beber. Não vos
envergonhaes de semilhante procedimento? Que conceito fará de vós o senhor
comendador?!
一 Que conceito? 一 <<interrogou o velho desappontado>> 一 que conceito! E’ o
unico vicio que tenho; e ainda por conserval-o não prejudiquei a ninguem. Que te
importa que beba. 一 << acrescentou com voz que queria dizer: não tens coração>>
一 por ventura pedi-te algum dinheiro para fumo ou cachaça?一 e dizendo afagava a
cabeça vazia com um desvelo todo paternal, como que arrependido de tal-a
despresado, a ella, a sua companheira constante.(REIS, 1975, p.172, grifos nossos)

Em pesquisa81 realizada em dezembro de 2010, em uma UBS (Unidade Básica de

Saúde), na cidade do Rio de Janeiro, onde buscava-se diagnosticar o padrão de consumo de

81 A pesquisa Padrões de consumo de álcool e fatores associados entre adultos usuários de serviço de
atenção básica do Rio de Janeiro, RJ, Brasil foi realizada por meio de parceria entre o hospital do câncer,
Departamento de Enfermagem e Saúde Pública Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e o Departamento de Biologia do Instituto Oswaldo Cruz. Dos 1.016 adultos cadastrados que
atendiam aos critérios de inclusão (idade entre 20-59 anos) e exclusão (indivíduos com incapacidade
mental/cognitiva e gestantes) do estudo, 307 indivíduos foram sorteados para participarem da pesquisa. As
variáveis consideradas para a caracterização sociodemográfica eram: “sexo, faixa etária, cor da pele,
escolaridade, situação conjugal, situação trabalhista, renda per capita e religião”, e as variáveis de saúde:
“tabagismo, autoavaliação de saúde e acompanhamento de doença crônica na UBS.” De acordo com as
respostas, foram estipuladas seis zonas de risco, sendo a de número um considerada baixo risco, e a de número
seis apontando um consumo de provável dependência.
“Vale ressaltar, no entanto, que o conceito de consumo problemático de álcool não se aplica somente ao
consumidor abusivo ou ao dependente, pois há outros padrões de consumo que podem causar riscos substanciais
ou nocivos para o indivíduo. Entre eles, a situação de beber muito todos os dias, repetidos episódios de
intoxicação, beber de forma que cause prejuízo físico ou mental e o ato de beber que resulte na pessoa se tornar
dependente. O consumo problemático de álcool, portanto, pode se estender em um processo contínuo, desde um
padrão de beber excessivo até a dependência, ou seja, em um continuum.” (ABREU; GRIEP; JOMAR, 2014,
p.28).

80 Optamos pelo uso do termo ‘alcoolista’ em substituição do pejorativo ‘alcoólatra’ que denota a simples
idolatria ao álcool pelo dependente, como se fosse uma escolha ou opção. Compreendemos que o alcoolismo não
é uma condição social (embora estigmatize pessoas alcoolistas, sobretudo indivíduos pobres, sem amparo estatal)
e é considerado como uma doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) conforme o consumo excessivo
de bebidas alcoólicas desencadeia uma série de reações patológicas no dependente.
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álcool entre os usuários adultos da unidade de saúde, dentre as variáveis utilizadas, de gênero,

vínculo empregatício, religião, estado civil etc. nos interessa o recorte de raça, que apontou:

Indivíduos negros e/ou mestiços apresentaram níveis mais elevados de consumo
problemático de álcool neste estudo. Em pesquisa realizada em 2005 no Brasil com
5.040 indivíduos de ambos os sexos de todas as regiões do país, ser da cor branca
mostrou-se como fator de proteção para o consumo regular de álcool.
Acredita-se que os resultados do presente estudo sejam reflexos das iniquidades
raciais em saúde, expressas pelos diferenciais nos riscos de adoecer e de morrer,
originados de condições heterogêneas de existência e de acesso a bens e serviços. As
desigualdades nos indicadores de saúde entre a variável raça/cor de pele remetem,
portanto, aos determinantes sociais de saúde como um fator influente na pior
condição de saúde para negros comparados aos brancos28, no caso do presente
estudo, o consumo problemático de álcool (ABREU; GRIEP, JOMAR, 2014, p.34).

Nos valemos deste estudo específico tendo em vista que no III Levantamento Nacional

sobre o uso de drogas pela população brasileira (LNUD), de 2017, último realizado no

Brasil, 一 uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Fiocruz一, desconsiderou-se o fator

cor/raça para sua avaliação82. Ao negar a realidade racial do consumo de álcool entre a

população brasileira e não considerar o quesito cor/raça como critério avaliativo, se

invisibiliza o número de pessoas negras alcoolistas no Brasil, e, uma vez sem esta dimensão,

não se torna medida de Estado a criação de políticas públicas voltadas ao tratamento

adequado da dependência alcóolica, sendo contrário ao plano de Política Nacional de Saúde

Integral da População Negra: uma política do SUS (2013), que prevê:

No Brasil, existe um consenso entre os diversos estudiosos acerca das doenças e
agravos prevalentes na população negra, com destaque para aqueles que podem ser
agrupados nas seguintes categorias: a) geneticamente determinados 一 doença
falciforme, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, foliculite; b) adquiridos
em condições desfavoráveis 一 desnutrição, anemia ferropriva, doenças do trabalho,
DST/HIV/aids, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, abortos sépticos,
sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos mentais
(derivados do uso abusivo de álcool e outras drogas); e c) de evolução agravada ou
tratamento dificultado 一 hipertensão arterial, diabetes melito, coronariopatias,
insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses (WORKSHOP..., 2001). Essas
doenças e agravos necessitam de uma abordagem específica sob pena de se
inviabilizar a promoção da equidade em saúde no País83.

83 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política do SUS. Ministério da Saúde,
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa - 2. ed.- Brasília:

82 No que concerne ao tópico 4.1. Uso de álcool: “são apresentadas as estimativas do número de pessoas e da
prevalência do uso de álcool na vida, nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias, mantendo a mesma estrutura do
questionário utilizado no I e II Levantamentos domiciliares sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil (2001,
2005), e grande parte de inquéritos internacionais. Estes números e prevalências são apresentados para a
população de pesquisa e, em seguida, são desagregadas por sexo, faixa etária, nível de escolaridade e domínios
geográficos da amostra.”
III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. BASTOS, Francisco Inácio
Pinkusfeld Monteiro; BONI, Raquel Brandini de; COUTINHO, Carolina Fausto de Souza; REIS, Neilane
Bertoni dos; VASCONCELLOS, Mauricio Teixeira Leite de (orgs.) FIOCRUZ, 2017, p.78, grifos nossos.
Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/34614/1/III%20LNUD_PORTUGU%C3%8AS.pdf .
Acesso em: janeiro de 2022.
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Compreendemos que há uma construção simbólica sobre o homem negro, amplamente

difundida pela cultura ocidental e que se vale das mais variadas formas de expressões

artisticas como veículos contudores, pautada nos arquétipos do homem negro bêbado,

violento e sexualizado, cuja historicidade é passível de ser acompanhada cronologimente a

partir dos marcos da colonização, escravidão e os desdobramentos do racismo. Para a análise

de Antero, nos detemos a construção de sua personalidade alcoolista, elaborados por Maria

Firmina dos Reis, no texto de Úrsula (1859), e notamos a tradição linear que acompanha a

imagem do homem negro pautada em estereótipos equivocados perpetuados pela cultura. Nos

chama a atenção que, por vezes, o relato da obra literária se confunde com a experiência

social destes sujeitos, demonstrando a linha tênue entre a ficção e realidade cuja arte que se

engaja politicamente pode representar.

Ressaltamos que a construção de Antero, através da sensibilidade do texto Úrsula, é

uma estratégia discursiva para evidenciar um problema social e histórico, o alcoolismo, que se

apresentava dessa forma no contexto de Maria Firmina, e é relatado no romance como

resultado nefasto, promovido pela desumanização racista que a escravidão perpetuava sobre

pessoas pretas. A entrada de Firmina nesta temática poderia ser via catolicismo, como uma

condenação moral ao alcoolismo. Nas narrativas sobre a personagem Antero é criado um

divisor crítico que concerne na experiência com bebidas alcoólicas antes e depois da

escravização. Na mesma medida, há um debate sobre as relações com o trabalho, tanto em

Antero como em Susana, que destacam as construções possíveis no continente africano que se

opõem ao trabalho compulsório estruturado em uma sociedade escravista.

Hamilton Borges dos Santos, professor, escritor e membro da Reaja ou será mort@,84

elaborou um texto cujo objetivo é, enquanto homem preto, falar diretamente para outros

homens pretos. Dentre os temas abordados, destaca-se a transformação do ato natural de

consumir bebidas alcoólicas, partindo de um livre gosto, e se tornar um alcoolista. Santos,

84 Sem vínculo partidário ou construção como ONG, a REAJA é uma organização baiana, cujo intuito é a luta
contra a necropolítica, através da causa antiprisional e pela reparação aos familiares de vítimas do Estado, sendo
presente nos sistemas prisionais.
Atuando também no corpo editorial, a Reaja busca publicar e fazer traduções de textos de pessoas pretas.
“Ao longo desses anos temos construído uma poderosa plataforma de debates, denúncias, fortalecimento, difusão
de ideias e práticas. Somos uma escola, uma referência. Ao tomarmos uma iniciativa ela tem se replicado por
vários locais do país, ainda que nem sempre exista o reconhecimento de nossa didática, você verá a Reaja em
cada ação comunitária, criação de escola preta, horta comunitária, nas defesas de teses e dissertações, na criação
de editoras e em muitas falas e escritos que se espalham e renovam a cena política preta.”
Disponível em: https://reajaeditora.com.br/ Acesso em: maio de 2021.

Editora do Ministério da Saúde, 2013, p.15, grifos nossos. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf Acesso em: janeiro
de 2022.
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através de um discurso objetivo e direcionado, aborda o excesso de bebida alcoólica entre a

população masculina preta, e que está subentendido para além do mero consumo.

Não dá pra chamar de sadio essa quantidade de álcool que nós ingerimos. Gastamos
dinheiro com álcool para nos alegrarmos entre nós, mas as estatísticas não mentem!
O álcool nos deixa mais tristes, melancólicos, vulneráveis e violentos. A bebida nos
coloca como algozes de nossa própria gente. Nós, através do álcool, temos perdido
tudo, temos destruído nosso futuro, temos adoecido de maus físicos e psicológicos85.

O autor argumenta o tornar-se alcoolista enquanto parte de uma postura forjada,

mediante à sociedade racista, que impõe modos deturpados de vida aos homens pretos, dentre

eles ser vítima constante do consumo desenfreado e sem sentido. Assim, ao nos depararmos

com a narrativa presente no texto de Úrsula, acerca de Antero, estabelecemos um longo

histórico, onde o hábito de beber transforma-se em vício inalterável à realidade fatídica na

qual estes homens estão submetidos, nos alertando sobre a condição destrutiva em que se

realiza.

O velho esteve por algum tempo recolhido em si mesmo; depois levantou-se, pegou
de uma cuia e tractou de lançar-lhe dentro o que quer que era que estava em uma
cabaça. Mas esta estava completamente vazia. Antero arremessou-a para longe de si
com certo ár de despreso, suspirou, e depois disse:
一 Maldicto vicio é este! E que não possa eu vencer semilhante desejo! (REIS, 1975,
p.171).

Nesta passagem de Antero, é possível apreender que o velho escravizado tinha plena

consciência de si, bem como do vício e das atitudes compulsórias que desprendia a partir de

então, assim como afirma não mais poder lidar sozinho com seu desejo desenfreado, a medida

que há uma constatação de que não se trata mais de um mero consumo. Antero, na condição

de um homem negro alcoolista, pode ser associado com outros homens negros da cultura

brasileira, como o caso da litetatura que se confunde com os relatos da vida real do jornalista

e escritor Lima Barreto (1881-1922), que passou por algumas internações em manicômios no

começo do século XX, como tentativa frustrada de o curar do vício também em álcool.

Em sua última internação, Barreto elaborou partes do livro Diário do Hospício -

cemitério dos vivos (1953), divididas em duas seções, que consistem respectivamente no

diário que o autor portava durante sua estadia no Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e

obra de ficção pautada em sua vivência, ambas foram publicadas em conjunto postumamente.

Lima Barreto foi internado em 25 de dezembro de 1919 e lá permaneceu até 02 de fevereiro

85 SANTOS, Hamilton Borges. Entre nós , Homens Pretos: Pedagogia ao Pé da Orelha. Teia dos povos. 08, jan,
2021. Disponível em: https://teiadospovos.org/entre-nos-homens-pretos-pedagogia-ao-pe-da-orelha/ Acesso em:
maio de 2021.
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de 1920 (GENS; OLIVEIRA, In.: BARRETO, 1993, p.11), com que o autor pôde observar

atentamente a rotina da clínica, seus pacientes e funcionários.

Não me incomodo muito com o Hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão
da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco; mas
devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades da
minha vida material, há seis anos, me assombram, de quando em quando dou sinais
de loucura, delírio (BARRETO, 1993, p.23).

Assim como Antero, nas passagens do Diário do Hospício, Lima Barreto relata ter

plena consciência de que não está louco e que o problema que enfrenta com álcool é

decorrente das diversas privações que o autor possuía em sentido econômico. Ainda que

tratem de lugares distintos temporalmente e por uma questão de narrativa ficcional em Antero

versus relato autobiográfico em Lima Barreto, a temática do álcool relacionada ao mundo da

exploração do trabalho revelam uma linha tênue, que coloca o homem negro a mercê de um

dos diversos mecanismos de necropolítica do Estado racista.

Pois bem 一 << continuou o velho>> 一 no meo tempo bebia muitas vezes;
embriagava-me, e ninguem me lançava isso em rosto; porque para sustentar meo
vicio não me faltavam meios. Trabalhava, e trabalhava muito, o dinheiro era meo;
não o esmolei. entendes? (REIS, 1975, p.172).

Antero considera relevante ponderar que em liberdade, bebia por seu próprio custeio e

que isso não era problema para as pessoas de seu convívio. A personagem associa o ato de

beber como recompensa ao trabalho. Para nós, há o entendimento de tornar-se alcoolista, para

a população negra pobre, enquanto lugar comum, estratégica e perversamente planejado pelo

projeto colonial racista e seus desdobramentos na sociedade contemporânea, como

mecanismo de destruição/ biopoder operante sobre o corpo do homem negro.

Pessoas negras que, na condição de alcoolistas, sem amparo do Estado, sem integração

trabalhista, são depositadas à margem da sociedade, ocupando um lugar abaixo dos

trabalhadores(as), podendo ser inseridas no que a teoria marxista chama de

lumpemproletariado (subproletariado) não possuindo dimensão econômica. A ambiguidade

dessa categoria, por não terem nenhum referencial de valor, as colocam como sujeitadas a

qualquer tipo de negociação com o Estado e com a sociedade civil. Contudo, uma vez

despertada suas consciências, como nos aponta Frantz Fanon:

O lumpen-proletariat constituído e pesando com todas as suas forças sobre a
«segurança» da cidade, significa a podridão irreversível, a gangrena, instaladas no
centro do domínio colonial. Então, os rufiões, os vadios, os desempregados, os
operários sem trabalho, lançam-se na luta de libertação como bons trabalhadores.
Esses desempregados, desclassificados, encontrarão, pelo canal da acção militante e
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decisiva, o caminho da nação. Não se reabilitam em relação à sociedade colonial,
nem através da moral do dominador. Pelo contrário, assumem a sua incapacidade
para penetrar na cidade a não ser pela força da granada ou do revólver. Esses
desempregados e esses sub-homens reabilitam-se em relação a si próprios e à
história. Também as prostitutas, as criadas que ganham dois mil francos, as
desesperadas, todas e todos que oscilam entre a loucura e o suicídio se reequilibrarão
quando actuarem e participarem de maneira decisiva na grande procissão da nação
que desperta (FANON, 2002, p.134).

Em trecho que segue, Lima Barreto narra uma das consultas que teve no sanatório.

Naquele contexto, Barreto possuía algum reconhecimento perante o público enquanto escritor

literário, ainda que em vida a literatura não o tenha fornecido prestígio, tampouco meios para

o escritor conduzir-se financeiramente através de seu trabalho artístico.

Não me achou muito arruinado e, muito polidamente deu-me conselhos, para reagir
contra meu vício. Oh! meu Deus! Como eu tenho feito o possível para extirpá-lo e,
parecendo-me que todas as dificuldades de dinheiro que sofro são devidas a ele, e
por sofrê-las, é que vou à bebida. Parece uma contradição; é, porém, o que se passa
em mim. Eu queria um grande choque moral, pois físicos já os tenho sofrido,
semimorais, como toda a espécie de humilhações também. Se foi o choque moral da
loucura progressiva de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de
realizar o ideal que tinha na vida, que me levou a ela, só um outro bem forte, mas
agradável, que abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa imunda
bebida que, além de me fazer porco, me faz burro.
Não quero morrer, não; quero outra vida. (BARRETO, 1993, p.32, grifos do
original).

O autor afirma a relação do vício com suas dificuldades econômicas, e que devido a

ausência de seguridade financeira recorre a bebida como solução para suas aflições. O relato

de Lima Barreto também aponta para a preocupação que o escritor parecia ter com os demais

membros de sua família, no que pode ser compreendido como uma transmissão hereditária de

consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, nomeada, patologizada e tratada como loucura, ao

relatar o mesmo problema com o pai, Barreto nos alerta para a genealogia do consumo.

Quando a narrativa da arte e do real se misturam a ponto de se confundirem, podemos

retirar interpretações possíveis sobre a sociedade que vão além da apreciação estética. A

cronologia de patologização do vício para a população negra pobre é propagada pela cultura,

assim como Antero e Lima Barreto, situação semelhante ocorria com os atores Grande Otelo

(1915-1993) e Mussum (1941-1994), ao interpretarem papéis estereotipados86 no cinema e

86 “Não escapando à regra da maioria das chanchadas, o filme [A dupla do barulho (Carlos Manga, 1953), com
Grande Otelo no elenco] é de um conservadorismo a toda prova. Não falta sequer a representação estereotipada
do negro como desprovido de razão adulta, moleque, bêbado etc.” (CARVALHO, 2013, p.87).
CARVALHO, Noel dos Santos. Imagens do negro no cinema brasileiro: o período das chanchadas. CAMBIASSU
– EDIÇÃO ELETRÔNICA Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da Universidade
Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 São Luís - MA, janeiro/junho de 2013 - Ano XIX - Nº 12 ,
p.87.
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televisão brasileiros, cabendo a maestria dos atores se sobressaírem a banalidade das tramas a

que eram sujeitados.

Os atores não são passivos diante dos personagens. No caso dos atores negros, eles
resistem subvertendo os papéis estereotipados e diminuindo assim os prejuízos
raciais (BOGLE, 1972, SOHAT & STAM, 1995). Tomados dessa perspectiva, os
filmes são interessantes sistemas abertos às disputas por representação. Os
roteiristas, diretores e produtores não têm o controle total da representação,
especialmente no que se refere à construção do personagem e encenação. É como se,
em determinadas situações, atores negros atuassem contra o roteiro esquemático,
subvertendo-o. Ou seja, um ator negro como Grande Otelo ou Mussum, mesmo
fazendo papéis subalternos ou cômicos podem “roubar a cena” e somar ao
estereótipo seu talento, ultrapassando-o (CARVALHO, 2013, p.86).

Novamente ressaltamos o histórico da patologização do homem negro, relacionada ao

consumo de bebidas alcoólicas enquanto política de Estado; a semelhança em Antero, Lima

Barreto, Grande Otelo, Mussum e tantos outros homens negros, anônimos e de conhecimento

popular, com suas respectivas distâncias temporais e tendo em vista a separação da narrativa

ficcional, e do autor que se vale da sua experiência real pra construir a obra artistica, não pode

ser encarada como mera coincidência. Apontamos o racismo, as imposições sociais dele

resultantes, a marginalização das pessoas negras, o não acesso a direitos mínimos, de saúde e

cidadania como forma de aniquilação destes sujeitos.

95



Considerações finais:

Se no contexto do século XIX, às ciências, a literatura, as sociabilidades, enfim, os

discursos eram embasados pelo racismo, haviam formas de defesa, respostas e refutações que

podiam se manifestar nestas mesmas áreas através de posturas efetivas de combate, de modo a

demonstrar, diversos meios de luta e resistência sobretudo da população negra, que não foi

passiva ao projeto colonial.

Mulheres negras se mostraram e se mostram como agentes ativas na produção cultural

e de conhecimento, embora existam mecanismos de poder com a finalidade de afastá-las

desses fazeres. Ao analisarmos a trajetória de Maria Firmina dos Reis enquanto professora e

como escritora literária fica evidente a ruptura constante com a estrutura racista dominante,

assim como uma consciência de si e de seus semelhantes, embora a história da literatura tenha

a esquecido durante muito tempo e que a historiografia tenha anulado a potência de suas

escrevivências87 como possibilidade de um olhar sobre a história do Brasil em seu contexto.

A literatura negro-feminina narra os universos que permeiam a constituição do Ser

negro. Maria Firmina, enquanto descendente da diáspora africana e inconformada com a

realidade social de pessoas que se assemelhavam a ela, se incumbiu de narrar os cenários da

escravidão por meio de um romance, cuja a pretenção era fornecer, através de bases

argumentativas/ persuasivas sólidas, formas de combate ao racismo. Reivindicando seu lugar

de autora, ela descreve as mazelas do sistema escravista vigente apontando para um horizonte

de transformações radicais. Dessa forma, ao tratar de literaturas produzidas por mulheres

negras, estamos falando de subjetividades que não podem ser pensadas de forma dissociada

de seu contexto geopolítico.

Construir suas cartografias literárias possibilita, inclusive, reconhecer que, por muito
tempo, a sua ausência na historiografia literária e em cenários culturais e acadêmicos
deveu-se à falsa inexistência de sua autoria e ao apagamento de suas tessituras.
Além disso, permite reconhecer que, embora alijadas de cenas literárias, autoras
negras tatuam, em sua palavra literária, o indizível de si (nós) com formações
discursivas de outros dizeres e narrativas de si (nós), por vezes, transgressoras, a
cada tempo histórico e de suas existências individuais e coletivas. Como exercícios
de resistências, em suas palavras literárias, por vezes, ecoam e transitam um eu que
se quer nós (SANTIAGO, 2019, p. 12-13, grifos nossos).

A obra Úrsula se mostra como chave de compreensão para a leitura do passado pela

forma como aborda o sistema patriarcal escravista. Este romance é um veículo condutor para

87 “Foi meu primeiro experimento em construir um texto ficcional con(fundindo) escrita e vida, ou, melhor
dizendo, escrita e vivência. Talvez na escrita de Becos, mesmo que de modo quase inconsciente, eu já buscasse
construir uma forma de escrevivência” (EVARISTO, 2018, p.11).
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a representação não estereotipada de pessoas escravizadas dentro do Romantismo brasileiro,

visto que o modo como estas personagens foram construídas demonstram não só a

preocupação de Maria Firmina dos Reis com o tema da escravidão, como também apresenta

um discurso antirracista através da humanização de corpos escravizados, propondo medidas

de combate, podendo ser lido como um projeto de futuro marcado pela visão da pessoa negra

autoinserida no contexto nacional.

Analisar a autora sobre a perspectiva da história permite compreender as

circunstâncias de sua escrita, bem como as possibilidades de atuação política no tempo em

que Maria Firmina produziu o romance, e então problematizar os motivos de sua

invisibilização questionando o cânone literário.

O romance funciona como representação do corpo negro e de uma identidade cultural

pautada em um olhar diaspórico sobre África. O repertório linguístico e de imagens fogem à

estereotipagem por destoar do discurso da hipersexualização e subserviência. Maria Firmina

dos Reis e Úrsula correspondem a um rico e vasto repertório artístico-intelectual, sendo assim

acessar, pesquisar e difundir este material é uma obrigação ética da historiografia brasileira e

do ensino de história que se comprometem minimamente com a pluralidade de discursos e

sujeitos em suas narrativas; é reparar um longo hiato que impossibilitou principalmente à

população negra, a apreciação de uma narrativa histórica que não as colocam apenas como

escravizadas, bem como ter o conhecimento de uma mulher negra professora e escritora da

literatura brasileira.

Não possuímos mecanismos que possam mensurar em níveis quantitativos a produção

artístico-intelectual negra no século XIX, as quais foram apagadas da historiografia literária

que cobre os oitocentos, contudo, podemos afirmar que pessoas negras não existiram somente

na condição de escravizadas, e dentre as mais variadas formas de expressão desses sujeitos, o

que cabe à História é a normalização da presença de pessoas negras enquantos agentes nos

tempos.

A análise do romance demonstra o quão complexa poderia ser a postura dos sujeitos

escravizados e as inúmeras medidas que poderiam tomar perante a escravidão, com três

personagens escravizadas distintas entre si, contudo interligadas devido aos caminhos

forçados a que foram conduzidas pelo cativeiro, o texto nos oferece narrativas plurais de luta

contra a escravidão, por meio das personagens escravizadas, que são enunciadas por elas

mesmas.

Dentre as mais variadas formas de combate ao racismo, projetando o fim da

escravidão, Maria Firmina dos Reis escreveu um romance antiescravista e de combate ao
97



racismo e o publicou no ano de 1859, cuja estratégia de convencimento de seu público leitor

foi a elaboração de uma proposta de educação sentimental pautada no amor, escolhido como

elemento retórico discursivo para a realização das mudanças que almejava para a sociedade.

A autora se mobilizou no espaço romântico se valendo de mecanismos estéticos e dos

principais valores lançados pelo Romantismo, como bases argumentativas persuasivas, mas

não imperativas, que poderiam funcionar enquanto estratégia de convencimento para os

receptores do romance.

Nas relações entre o ato e a pessoa, o discurso, como ato do orador, merece atenção
particular, tanto porque o discurso, para muitos, é a manifestação por excelência da
pessoa, quanto porque a interação entre orador e discurso desempenha um papel
muito importante na argumentação. Querendo ou não, utilizando ou não
pessoalmente ligações do tipo ato-pessoa, o orador se arrisca a ser considerado, pelo
ouvinte, vinculado ao seu discurso. Essa interação entre orador e discurso seria
inclusive a característica da argumentação, opostamente à demonstração. No caso da
dedução formal, o papel do orador é reduzido ao mínimo; ele aumenta à medida que
o contexto, as intenções e o fins adquirem importância (OLBRECHTS-TYTECA;
PERELMAN, 1996, p.361).

Na construção de Úrsula há uma relação de camaradagem entre as personagens

escravizadas, sendo construído um discurso de fraternidade perante aqueles que compartilham

uma vivência forçada em comum, serem sujeitados ao cativeiro. Nesse sentido, há uma

proposta de reorganização destes indivíduos, sob a nova condição em diáspora, a fim de

traçarem estratégias em conjunto para sobreviverem assim como alterar o estado de coisas.

Entendemos o ódio como importante ferramenta no confronto ao racismo, um

sentimento pulsor e ativo, contudo, Maria Firmina dos Reis, em Úrsula, escolheu o amor

enquanto mecanismo de luta revolucionário. A proposta de educação sentimental presente no

texto, através do ethos do amor, antevê a possibilidade de conciliação interacial, temática que

se faz relevante na contemporaneidade. Maria Firmina se mobilizou no contexto romântico

com características próprias, dando protagonismo aos afetos em seu texto, encarando-os como

possibilidade de redenção e mudanças efetivas em meio a sociedade patriarcal escravista.

Pessoas negras e pobres não são colocadas na qualidade de sujeitos da recepção, à

medida que, projetados pelos mecanismos excludentes do cânone literário, não se pensa a

literatura em sentido popular. Antonio Candido aponta para a extensão dos direitos humanos

ao também acesso pela população pobre aos bens culturais. O autor evidencia a capacidade de

fabular, projetar, sonhar que não escapa a nenhum ser humano em suas atividades cotidianas.

Neste pressuposto, entende a literatura como direito universal fundamental ao equilíbrio

social.
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Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos
diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade
universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo
fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta
do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa
humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de
desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de
negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível
quanto no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos (CANDIDO,
2011, p.188).

Nossa leitura de Úrsula, assim como o que nossa pesquisa conseguiu alcançar sobre a

trajetória de Maria Firmina dos Reis, confirmam que a autora concebia o amor como direito

essencial ao ser humano, interditado àquelas(es) que foram escravizadas(os). Sendo assim, a

literatura analisada sob o viés da história, tendo como foco investigativo a historicidade de

Firmina e do romance, são entendidas neste trabalho como instrumento de educação e

revolução, cujo texto é manifestação de uma agenda política do Romantismo.
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