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Vozes que resistem: 
Úrsula e A escrava, de Maria 
Firmina dos Reis

RESUMO

Neste trabalho, são analisadas duas obras de Maria Firmina dos Reis, 
o romance Úrsula (1859) e o conto A escrava (1887), tendo em vista 
o lugar de fala da escritora e a sua atitude política, levando em con-
sideração o contexto em que atuou. O referencial teórico-crítico da 
pesquisa confronta estudos de Ribeiro, Glissant, Evaristo, Davis, Alves, 
entre outros. Argumenta-se que as personagens negras são constru-
ídas pelo reconhecimento da consciência e da resistência, compreen-
de-se a crítica antiescravista de Maria Firmina dos Reis como uma for-
ma de denúncia e um modo de conceber o lugar de fala da escritora na 
construção de sua literatura, que é vinculada aos textos que formam o 
campo das Literaturas negras brasileiras.
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INTRODUÇÃO

A primeira obra de Maria Firmina dos Reis é o 
romance Úrsula, publicado originalmente em 1859, 
o qual tem ressaltado nas pesquisas atuais o aspec-
to antiescravista impresso na narrativa, bem como 
o ponto de vista da escritora ao tratar o tema da es-
cravização negra no Brasil. Em 1887, a escritora pu-
blica na Revista Maranhense o conto A escrava, com 
tema semelhante ao do romance de estreia, dando 
destaque às vozes de mulheres e de homens escra-
vizados, conscientes e resistentes contra o sistema 
de opressão vigente até então. Nas obras, é possí-
vel identificar um posicionamento antiescravista no 
contexto do Romantismo brasileiro, como também 
se pode analisar o lugar de fala de onde os textos de 
Maria Firmina dos Reis são construídos ao abordar 
o tema da escravização, em especial seu lugar como 
mulher negra. 

As duas obras trazem o contexto histórico-social 
em que a escritora publicava, assim como práticas 
e costumes do tempo, inclusive das relações so-
ciais estabelecidas entre senhores e escravizados. 
O aspecto da memória e a fala de sujeitos negros 
abordando sua história são igualmente presentes, 
fazendo dessa literatura ponto-chave de discussão 

acerca do lugar de fala e de modos de expressão da 
literatura negra brasileira no século XIX, a partir das 
especificidades desse contexto. 

O campo de estudo dessas literaturas teve 
maior destaque nos últimos dez anos, e especial-
mente após a publicação da coletânea Literatura e 
afrodescendência no Brasil (2011), projeto encabeça-
do por Eduardo de Assis Duarte e Maria Nazareth 
Soares Fonseca. Por meio dessa obra, pode-se co-
nhecer mais a respeito das produções literárias de 
escritores negros desde o século XVIII até a atualida-
de, sendo Maria Firmina dos Reis uma das precurso-
ras da escrita de autoria negra no país. A relevância 
de seus textos passa, entre outros aspectos, pela 
possibilidade de reflexão acerca da escravização 
negra no Brasil e, situados no campo aqui mencio-
nado, abre margens para a compreensão da fissura 
existente entre as produções tidas como canônicas 
e as literaturas que apenas agora surgem com mais 
vigor no cenário nacional, em virtude da mudança 
operada por parte da crítica literária nacional¹.

Em sua produção, percebe-se que Maria Firmina 
dos Reis trabalha a temática da escravização repre-
sentando o personagem negro sob uma ótica po-
sitiva, ancorada na perspectiva de humanização 
desse sujeito, apresentando-o com caráter virtuoso, 

¹ No livro Literatura brasileira contemporânea: um território contestado, Regina Dalcastagné apresenta o cenário da literatura no Brasil por meio de dados 
obtidos em pesquisas com mais de 200 romances que formam grande parte da literatura canônica do país. Nas análises desse material, foi possível 
constatar que a autoria de romances no Brasil é majoritariamente formada por homens, brancos, de meia idade, de classe média, moradores do Sul 
e do Sudeste. O mesmo cenário se repete na análise dos personagens construídos por esses autores em suas obras. A representação de personagens 
negros, como também a autoria negra no Brasil, ocupa um espaço mínimo na literatura nacional, contrastando com a formação populacional do país. 
Por meio de pesquisas como a encabeçada por Dalcastagné e seu grupo de pesquisa, a crítica literária nacional pode assumir outras perspectivas de 
compreensão da produção de literatura, inclusive destacando os sujeitos que as escrevem. Nesse sentido, as literaturas de autoria negra podem ser 
analisadas como vertente da literatura brasileira, como também um contraponto necessário para a reflexão acerca da formação social do país.
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ao passo que também demonstra consciência e re-
sistência em relação ao sistema que o oprime. Essa 
construção se deve, em grande medida, à constitui-
ção de um 'Eu' que narra as experiências, algo que 
permeia seus escritos de maneira a manifestar as-
pectos por muito tempo desconsiderados dos tex-
tos canônicos que tematizam a escravização. 

Tendo isso em vista, neste trabalho propomos 
a análise do romance Úrsula e do conto A escrava, 
observando-se o ponto de vista antiescravista re-
fletido nos escritos de Maria Firmina dos Reis. Este 
estudo está ancorado na perspectiva do campo 
das Literaturas negras brasileiras, atualmente em 
ascensão em virtude do crescimento editorial e de 
análises críticas ancoradas dentro desse campo.² 
O referencial teórico da pesquisa conta com estu-
dos de Djamila Ribeiro (2018), Angela Davis (2018), 
Édouard Glissant (2005), entre outros.

Nas duas narrativas, é possível observar a críti-
ca contra o sistema escravista pautada em diversos 
argumentos, dentre eles o religioso e o cívico, mas, 

sobretudo, é relevante pensar essa construção crí-
tica a partir do lugar de fala das personagens que 
a enunciam, majoritariamente as mulheres negras 
personagens das duas narrativas, notadamente 
Susana e Joana, conscientes e resistentes em rela-
ção ao sistema escravista que se impunha a ambas. 
Maria Firmina dos Reis, em síntese, desloca o confli-
to romântico para segundo plano, a fim de estabe-
lecer parâmetros para a construção de obras que 
denunciam um sistema poderoso do seu contexto 
histórico-social, revelando para o leitor uma percep-
ção da organização social oitocentista como repleta 
de contrastes e violências.

ANTIESCRAVISMO SOB A ÓTICA DA MULHER 
NEGRA: ÚRSULA E A ESCRAVA

O enredo de Úrsula centra-se em um triângu-
lo amoroso que tem início entre a personagem de 
nome que dá nome ao romance, a menina Úrsula, 
que vive com sua mãe acamada em uma pequena 

² O presente estudo não foca detidamente a discussão acerca desse campo ou dos conceitos que sistematizam as literaturas produzidas por escri-
tores e escritoras negras no Brasil. No entanto, cabe salientar que há três termos mais comuns que identificam a literatura produzida por sujeitos 
negros, são eles: Literatura Afro-brasileira, na concepção de Duarte (2014); Literatura Negro-brasileira, como proposto por Cuti (2010); Literatura 
Negra brasileira, termo largamente utilizado em diversos estudos, referido, inclusive, pelos estudiosos apontados anteriormente, sendo uma de suas 
precursoras Luiza Lobo (1993); e, mais recentemente, Literatura Brasileira de Autoria Negra, proposto por Lívia Natália de Souza (2018), de modo 
a articular com o conceito de escrevivência, de Conceição Evaristo (2009). Entre esses termos, há mistos de unidade e diferenças, ocorrendo certas 
particularidades que as unem, além de especificações políticas. Esses diversos conceitos não são constituídos para apontar ou criar cisões, algo que 
se mostra desnecessário, afinal, na construção de todos esses termos algumas das finalidades são fortalecer um campo de estudo, proporcionar ao 
público leitor o conhecimento das obras e autores que compõem essa literatura no Brasil, assim como propor a reflexão acerca do amplo processo de 
desumanização a que foi/é vítima a população negra no país. Destaca-se, em síntese, que cada um dos conceitos não limita a produção dos autores 
que se identificam com essas literaturas, afinal, eles não precisam ser uma preocupação para os autores ao realizarem sua produção literária, é 
um problema apenas da crítica que se dedica a essas literaturas. A particularização suscitada pelos conceitos promove a ideia de conscientização e 
denúncia, além de agenciarem o questionamento em relação ao cânone tradicionalmente concebido, desconstruindo preceitos previamente estabe-
lecidos em relação à unidade da literatura nacional.



propriedade e Tancredo, bacharel em Direito, que 
foge transtornado de sua casa após ver a morte de 
sua mãe e ser enganado por seu pai. Posteriormente, 
ele é encontrado muito debilitado por Túlio, que o 
salva e o leva para a casa de Úrsula, onde fica sob 
os cuidados da moça e se apaixona por ela. Então,  
Fernando P..., tio de Úrsula e feroz senhor de es-
cravos, apaixona-se pela sobrinha e impossibilita a 
união do jovem casal, assassinando Tancredo e ca-
sando-se com a jovem, que enlouquece em virtude 
dos muitos sofrimentos e perdas. 

Entre esse enredo tipicamente romântico, se-
guem as histórias dos personagens Túlio, afro-bra-
sileiro que vive na propriedade de Úrsula, alforriado 
por Tancredo após salvar sua vida e protetor do ra-
paz diante das armadilhas de Fernando P...; Susana, 
senhora africana que passou pelo processo da diás-
pora e, assim como Túlio, vive com a menina, ambos 
sob a posse de Luísa B..., mãe de Úrsula; e Antero, 
velho africano que vive sob as ordens de Fernando 
P..., responsável por contar alguns dos costumes de 
sua terra natal.

O conto A escrava, publicado em 1887, um ano 
antes da abolição da escravatura no Brasil, no jornal 
Revista Maranhense, também é formado por narrati-
vas sobrepostas, a primeira inicia com uma mulher 

abolicionista em uma festa, conversando com um 
grupo de pessoas sobre a escravização negra no 
país, momento em que recorda uma situação que 
havia passado há pouco tempo, e conta ao grupo de 
modo a argumentar contra o sistema escravista no 
país. Sua história forma a segunda narrativa, na qual 
menciona o encontro com uma mulher escravizada 
muito debilitada, Joana; um feitor que estava a sua 
procura e um jovem negro, de nome Gabriel, filho 
de Joana. Após o encontro, segue a terceira narra-
tiva, na qual Joana conta à mulher abolicionista sua 
história, desde criança, quando viu seu pai ser enga-
nado por um senhor em relação à alforria da filha, 
até a idade adulta, quando tem dois de seus filhos, 
Carlos e Urbano, vendidos a um traficante de escra-
vos, o que a deixa transtornada. Joana, diante dos 
muitos sofrimentos, morre após contar sua história, 
deixando o filho Gabriel sob os cuidados da senho-
ra abolicionista, que concede a alforria ao rapaz e 
um enterro para Joana, apresentando-os ao antigo 
senhor dos dois escravizados, deixando-o furioso.

Nas duas narrativas, sobressaem as vozes das 
duas mulheres negras escravizadas. Analisar as fa-
las dessas mulheres, seja da autora ou dessas duas 
personagens, significa ultrapassar um silêncio im-
posto no que diz respeito ao modo como o negro 

³ A importância das duas mulheres negras é ressaltada desde a capa de algumas das edições publicadas de Úrsula, especialmente a 3° edição, 
de 1988, organizada por Luiza Lobo; a 5° edição, de 2009, sob organização de Zahidé Muzart e Eduardo de Assis Duarte; e a 6° edição, de 2017, 
organizada por Eduardo de Assis Duarte, nas quais pode-se observar o rosto de mulheres negras no primeiro plano, feitas também sujeitos de enun-
ciação. Tanto em Úrsula quando em A escrava, as personagens são responsáveis por situar o leitor em relação ao contexto em que se desenvolvem as 
narrativas, de escravização e violências múltiplas contra as mulheres negras, mas nem por isso marcado unicamente pela submissão, ao contrário, o 
olhar dessas mulheres no texto, assim como nas imagens das capas, inscrevem suas consciências em relação ao processo de desumanização desses 
sujeitos, indicando nesses olhares que as memórias expostas jamais poderão ser esquecidas.
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escravizado era representado nos poucos registros 
literários em que se encontravam até então, tomado 
como sujeito sem voz e prejudicial ao ambiente fa-
miliar.³ Conforme Gomes (1988, p. 29), “A literatura 
brasileira, até o final do século XVIII, prudentemen-
te ignorou o negro. O romantismo oitocentista, por 
sua vez, bloqueou o quanto pôde a sua presença.” 

Nesse sentido, a escrita de Maria Firmina dos 
Reis encontra-se com a postura mencionada por 
Conceição Evaristo no que concerne a perspectiva 
de desafio na construção dessa literatura: 

Escrever pode ser uma espécie de vingança, às ve-
zes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, 
talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, 
ou ainda, executar um gesto de teimosa esperança.
(EVARISTO, 2005, p. 202).

As narrativas são pautadas na construção de 
modelos sociais de maneira a enfraquecer o siste-
ma escravista na narrativa, desnudando a cruelda-
de com que eram tratados os escravizados, também 
humanos e semelhantes, desconstruindo-se a con-
cepção do sujeito negro como propriedade. 

O romance Úrsula utiliza como argumento an-
tiescravista o aspecto religioso e o civilizatório, de 
forma a construir a imagem do sujeito escravizado 
ao mesmo tempo consciente e manifestando revol-
ta em relação à situação de opressão. Destacando 
os personagens negros da narrativa, o romance da 
escritora maranhense promove a denúncia da es-
cravidão como instituição. No conto A escrava a his-
tória é contada ainda na perspectiva adotada pela 
escritora décadas antes, no entanto, os argumentos 
se voltam para um pensamento social, destacando 

o mal que a escravidão trazia para o país, afirman-
do o negro como vítima desse sistema e a cruelda-
de dos defensores dessa cadeia que perdurava no 
Brasil, como pode ser identificado ainda no início da 
narrativa:

– Admira-me, disse uma senhora, de sentimentos sin-
ceramente abolicionistas; faz-me até pasmar como se 
possa sentir, e expressar sentimentos escravocratas, 
no presente século, no século dezenove! A moral reli-
giosa, 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, 2004, p. 241).

O argumento em favor da moral cívica permeia 
a estrutura narrativa de maneira que recupera o 
contexto de ambiguidade de desejos da burguesia 
local, vivendo em busca de civilidade e de uma vida 
moderna, dado o contexto de ascensão das ideias 
de libertação no mundo europeu, ao mesmo tempo 
que não abdicava do trabalho escravo. No entanto, 
a realidade não obrigava a optar, formando o que 
Roberto Schwarz (1997) denomina de ambivalência 
ideológica das elites brasileiras, formando uma in-
compatibilidade que funcionava para as elites como 
forma de afirmação de seu poder mandonista.

Além disso, seja pelo argumento da moral religio-
sa, seja pela incongruência das ideias que formavam 
a moral cívica, nas duas obras os personagens negros 
são construídos com atitudes que provocavam o re-
conhecimento da sua consciência, desconstruindo-se 
a imagem negativa que pesava nas representações 
desse sujeito. Assim, compreendemos as duas narra-
tivas como projetos que transparecem a percepção 
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antiescravista, podendo ser analisados em conjunto, 
pois complementam-se em relação aos argumentos 
utilizados em favor da causa abolicionista.

Túlio, em Úrsula, e Gabriel, no conto A escrava ins-
crevem ainda no início das duas narrativas o tom es-
colhido para abordar a presença desses sujeitos nas 
histórias. Túlio é um rapaz honrado e forte, que in-
gressa na narrativa, a princípio, para salvar Tancredo. 
Sobressaem em sua descrição a sua bondade e o seu 
caráter, expressos desde a sua fisionomia: 

O homem que assim falava era um pobre rapaz, que 
ao muito parecia contar vinte e cinco anos, e que na 
franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar 
toda a nobreza de um coração bem formado. (REIS, 
2004, p. 22). 

A narradora continua: 

E o mísero sofria, porque era escravo, e a escravidão 
não lhe embrutecera a alma; porque os sentimentos 
generosos, que Deus lhe implantou no coração, per-
maneciam intactos, e puros como a sua alma (REIS, 
2004, p. 23). 

Gabriel, do mesmo modo, traz desde a sua fisio-
nomia o aspecto virtuoso e jamais poderia causar 
medo em quem nele lhe pusesse a vista: 

Era quase uma ofensa ao pudor fixar a vista sobre 
aquele infeliz, cujo corpo seminu mostrava-se coberto 
de recentes cicatrizes; entretanto, sua fisionomia era 
franca e agradável [...] No fundo do coração daquele 
pobre rapaz, devia haver rasgos de amor, e generosi-
dade. (REIS, 2004, p. 247). 

Assim, os dois rapazes são construídos de modo 
a promover a compaixão dos leitores, provocando a 
reflexão acerca das violências impostas pelo sistema. 

Túlio e Gabriel são fontes de atenção das narradoras 
ao abordar a escravização, mas a nobreza e o caráter 
dos rapazes não se limitam apenas aos dois, mas res-
soam a humanidade de todos os sujeitos reduzidos a 
propriedade pelo sistema escravista, configurando a 
crítica à escravização como instituição.

No contexto em que o Úrsula foi escrito, na dé-
cada de 1850, a instituição ainda aparecia prodigio-
sa no Brasil, no entanto, com os movimentos a favor 
da abolição em outros países e a emancipação dos 
escravizados em boa parte do mundo ocidental, na 
década de 1860 o Brasil passou a ser o único Estado 
que ainda conservava o sistema. No entanto, o cli-
ma abolicionista tornou-se mais notável somente 
na década de 1870, quando se desenvolve a crise 
do sistema escravocrata, já próximo da aprovação 
da Lei do Ventre Livre, difundindo-se o reconheci-
mento do enfraquecimento da instituição escravis-
ta no país. Nesse mesmo contexto, os escravizados 
tinham apenas na alforria a possibilidade de serem 
libertos, além das estratégias de subversão. Mas a 
vida como alforriado pouco se diferenciava das con-
cepções do indivíduo escravizado:

Os dados provenientes dos livros da Casa de Detenção 
da Corte oferecem um panorama da situação, suge-
rem o quanto a experiência de liberdade dos negros 
no Brasil do século XIX permaneceu constrangida pela 
força da escravidão. Não se pode subestimar o quanto 
o risco de ser empurrado de volta à escravidão, ou de 
ser reduzido ilegalmente ao cativeiro, pautava o pensa-
mento, a conduta e as estratégias de vida dos negros 
brasileiros naquele tempo. (CHALHOUB, 2012, p. 233).

Para as mulheres negras, o contexto não era di-
ferente, somando-se a isso a percepção dessas mu-
lheres como libertinas:
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Ser liberta não eximia as mulheres no ônus de viver 
em uma sociedade escravista. As forras enfrentavam 
inúmeros preconceitos, eram acusadas de ‘levar vida 
airada’, de não ter moral. Eram constantemente abor-
dadas pelas autoridades como se fossem escravas 
fugidas e algumas chegavam a ser presas várias ve-
zes, amargando processos judiciais para comprovar o 
seu status de liberta. Muitas chegaram mesmo a ser 
raptadas, reescravizadas e revendidas como escravas. 
(DIAS, 2012, p. 377-378).

Esse contexto pode ser recuperado nas nar-
rativas de Maria Firmina dos Reis, desde a escra-
vização como sistema econômico producente até 
as lutas pela emancipação, ocorridas em diversas 
frentes, inclusive pela resistência dos escraviza-
dos, ainda que, em certa medida, o romance e 
o conto apresentem a vida dos escravizados de 
maneira quase eufemística em certas passagens, 
o que, talvez, deva-se ao caráter moralizante das 
narrativas, como forma de buscar a conscientiza-
ção dos leitores acerca das violências praticadas 
contra os negros, ora amenizando as palavras, 
ora mostrando de maneira mais enfática como 
determinadas violências aconteciam. A hipótese 
levantada compreende que a percepção da escri-
tora acerca do sistema escravista, externada nas 
construções narrativas em que deixa entrever 
esse contexto oitocentista, deve-se, em grande 
medida, ao lugar de fala de Maria Firmina dos Reis 
como mulher negra. 

Djamila Ribeiro (2017) apresenta o conceito de 
lugar de fala especialmente a partir do diálogo com 
textos de Patrícia Hill Collins e sua teoria do ponto 
de vista feminista, pelo qual destaca o lugar de fala 

como lugar social, considerando o indivíduo e suas 
vivências, mas pensando nas relações estabelecidas 
entre o indivíduo e os grupos sociais aos quais per-
tence. Em relação aos sujeitos negros e seu direito à 
fala e à escuta dessas falas, a escritora destaca que 
"quando pessoas negras estão reivindicando o di-
reito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à 
própria vida.” (RIBEIRO, 2017, p. 43). A afirmação vai 
de encontro à realidade social que exclui a mulher 
negra e suas vivências da sociedade, estabelecen-
do um lugar de dupla marginalização que há muito 
tempo vem sendo contestado.

Maria Firmina dos Reis é parte desse grupo de 
mulheres negras que tiveram suas vozes negadas 
ou esquecidas por muito tempo, ressurgindo no 
atual contexto de legitimação desses discursos e da 
tentativa de reconstrução histórica. Assim, ao pen-
sarmos o lugar de fala da escritora, pensamos em 
seu lugar social como mulher negra, que ecoa em 
seus textos literários, entendendo que 

o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas 
de poder existir. Pensamos lugar de fala como refu-
tar a historiografia tradicional e a hierarquização de 
saberes consequente da hierarquia social. (RIBEIRO, 
2017, p. 64). 

As narrativas de Susana, em Úrsula, e Joana, no 
conto A escrava ressoam o viés histórico do perío-
do e possibilitam observar algumas das práticas do 
sistema, seja no sequestro de africanos como mão 
de obra escravizada, seja na venda dos filhos de mu-
lheres escravizadas, tornando mais forte a denúncia 
contra a instituição, como na fala de Joana, reme-
morando a venda de seus filhos:



– Por Deus, por Deus, gritei eu, tornando a mim, por 
Deus, levem-me com meus filhos!
– Cala-te! gritou meu feroz senhor. – Cala-te ou te farei 
calar.
– Por Deus, tornei eu de joelhos, e tomando a mão do 
cruel traficante: – meus filhos!... meus filhos!
Mas ele dando um forte empuxão, e ameaçando-os 
com o chicote, que empunhava, entregou-os a alguém 
que os devia levar... (REIS, 2004, p. 257).

Ambas as personagens trazem, no bojo de suas 
narrativas, a “inversão da ordem do colonizador” 
(LOBO, 1993, p. 175) e outros parâmetros no que diz 
respeito às temáticas abordadas em suas histórias, 
ancoradas no que Lobo (1993, p. 193) denomina de 
“dimensão rememorativa do passado”, no caso das 
personagens, um passado em continuidade den-
tro de seus contextos de fala. A narrativa de Joana 
encontra-se com a narrativa de Túlio no romance 
Úrsula, no entanto, neste último sob a perspectiva 
do rapaz que foi separado de sua mãe ainda jovem. 
Túlio foi separado de sua mãe por conta do ciúme 
de Fernando P... pelo modo como sua irmã Luísa 
B... mantinha amizade com a escravizada. Assim, 
ele compra a mãe de Túlio entre as muitas dívidas 
do esposo de Luísa, com o objetivo de separá-la do 
filho e submetê-la a maus-tratos até sua morte:

– Minha mãe – continuou o jovem negro – era a escra-
va predileta de minha senhora: essa predileção cha-
mou sobre ela parte do ódio que Fernando P... votava 
à sua irmã. Deveis saber que esse homem amaldiço-
ado comprou as numerosas dívidas, que meu senhor 
legou à órfã, e à sua viúva, com o intuito tão somente 
de reduzi-la ao último extremo de miséria, como a re-
duziu. [...] – Pois bem – prosseguiu Túlio, com voz lagri-
mosa – minha desgraçada mãe fez parte daquilo que 

ele comprou aos credores, e talvez fosse ela mesma 
uma das coisas que mais o interessava. Quando ela 
se viu obrigada a deixar-me, recomendou-me entre 
soluços aos cuidados da velha Susana, aquela pobre 
africana, que vistes em casa de minha senhora, e que 
é a única escrava que lhe resta hoje! Minha mãe previa 
a sorte, que a aguardava; abraçou-me sufocada em 
pranto, e saiu correndo como uma louca. (REIS, 2004, 
p. 167-168).

A perspectiva do eu, que perpassa parte signi-
ficativa da produção literária de Maria Firmina dos 
Reis, aparece na voz dos personagens trazendo a 
expressão da escrevivência a partir da temática da 
escravização, demonstrando o enfrentamento aos 
senhores, representados em Úrsula pelo persona-
gem Fernando P..., homem “afeito a mandar, e por 
isso julgava que todos eram seus súditos ou seus 
escravos” (REIS, 2004, p. 178), que tem suas ordens 
questionadas e seu poder desestabilizado, assim 
como em A escrava o senhor é posto como cruel 
e responsável pelos sofrimentos da personagem 
Joana, que denuncia seu comportamento.

As narrações de Joana e Túlio encontram eco em 
histórias de mulheres negras que foram separadas 
de seus filhos, prática recorrente no período, seja 
para tornar as mulheres amas de leite das crianças 
dos senhores, seja para torná-las escravas no lar 
ou na lavoura, tornando seus filhos próximos das 
crianças dos senhores de modo a poder servi-los 
ou colocando-os igualmente no trabalho da lavoura 
ainda crianças, assim, ambos ficavam sob domínio 
dos senhores. A separação dos filhos torna-se mais 
frequente no período de proibição do comércio de 
escravizados, em meados do século XIX; com o fim 
do tráfico, a transferência de cativos para outras 
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regiões do país tornou-se um meio para continuar 
o abastecimento do sistema. O Maranhão, como 
detentor de grande mão de obra de escravizados 
no período posterior à proibição do tráfico, foi uma 
das principais províncias para esse comércio inter-
provincial, o que contribuía para a desestabilização 
das famílias dos escravizados, como sucede para a 
personagem Joana. Segundo Cristiane Jacinto:

A venda significava uma ruptura ainda mais radical 
quando os escravos eram direcionados para outras 
localidades ou províncias. E isso não era improvável, 
posto que o Maranhão se tornara, a partir de 1846, 
uma das fontes de abastecimento do tráfico interpro-
vincial de escravos. Ser vendido para outra província 
ou mesmo para o interior podia significar, na maioria 
dos casos, a separação definitiva de seus familiares 
e de toda uma rede de solidariedade construída no 
cativeiro. Nesse cenário, o momento da venda não 
era traumático apenas para os que partiam, os que 
ficavam também se desesperavam diante das separa-
ções. (JACINTO, 2016, p. 79).

Esse tipo de prática gerou resistências entre os 
escravizados, na busca por manterem as organiza-
ções familiares, bem como estratégias para mini-
mizarem as consequências do momento traumáti-
co da separação, ocorrendo casos em que a mãe, 
algumas vezes liberta, tendo em vista as possibili-
dades de comprarem sua alforria, novamente se 
submetia à escravização para poder acompanhar 
os seus filhos. No caso de Joana, o trauma provoca 
o desespero da personagem, que busca resistir por 
meio da fuga em virtude dos castigos excessivos a 
que era submetida. As consequências dessa proibi-
ção do tráfico modificam o papel da mulher negra 

escravizada nas fazendas, situação que não ocorreu 
apenas no Brasil. Além do tráfico interprovincial, 
a capacidade de reprodução das mulheres negras 
passou a ser mais valorizada, pois a criança se tor-
naria igualmente propriedade do senhor. Angela 
Davis, tratando sobre essa prática nos Estados 
Unidos, ressalta:

Nas décadas que precederam a Guerra Civil, as mu-
lheres negras passam a ser cada vez mais avaliadas 
em função de sua fertilidade (ou da falta dela): aquela 
com potencial para ter dez, doze, catorze ou mais fi-
lhos era cobiçada como um verdadeiro tesouro. Mas 
isso não significa que, como mães, as mulheres ne-
gras gozassem de uma condição mais respeitável do 
que a que tinham como trabalhadoras. A exaltação 
ideológica da maternidade – tão popular no século XIX 
– não se estendia às escravas. Na verdade, aos olhos 
de seus proprietários, elas não eram realmente mães, 
eram apenas instrumentos que garantiriam a amplia-
ção da força de trabalho escrava. [...] Uma vez que as 
escravas eram classificadas como 'reprodutoras', e 
não como 'mães', suas crianças poderiam ser vendi-
das e enviadas para longe. (DAVIS, 2016, p. 19).

Desse modo, justifica-se o fato de as súplicas de 
Joana não terem sido ouvidas, afinal, seu papel como 
mãe não era reconhecido no contexto do comércio de 
escravizados, tendo em vista sua posição e a de seus 
filhos como mercadorias na visão dos senhores e trafi-
cantes. A separação ocorria, assim, como motivo para 
a sustentação da instituição escravista, bem como do 
comércio, pois, mesmo com a proibição do tráfico, ou-
tras estratégias surgem para mantê-lo, seja por meio 
do tráfico interprovincial, seja por meio dos tráficos 
ilegais e desembarques clandestinos, que continua-
ram ocorrendo após 1831 (CHALHOUB, 2012).



As histórias de Joana e Túlio encontram seme-
lhanças, ainda, no modo como veem em alguns dos 
personagens brancos, aqueles dotados de compai-
xão pelos escravizados, a visão de como poderia ser 
uma nova sociedade, baseada, em Úrsula, na rela-
ção mais branda entre senhor ou escravizado ou, 
em A escrava, na não escravização, tendo em vista 
a concepção negativa indelével ao sistema que, se 
poderia ser extinguido, afinal, havia quem resistisse 
e quem lutasse contra ele, deixaria suas marcas na 
população escravizada. 

Em relação a Tancredo, Túlio afirma: 

Costumados como estamos ao rigoroso desprezo dos 
brancos, quanto nos será doce vos encontrarmos no 
meio das nossas dores! Se todos eles, meu senhor, se 
assemelhassem a vós, por certo mais suave nos seria 
a escravidão. (REIS, 2004, p. 29), 

pensamento confirmado pela narradora: 

E o negro dizia uma verdade: era o primeiro branco 
que tão doces palavras lhe havia dirigido; e sua alma, 
ávida de uma outra alma que a compreendesse, trans-
bordava agora de felicidade e de reconhecimento. 
(REIS, 2004, p. 29). 

A relação dos dois personagens é baseada na 
gratidão mútua, especialmente de Túlio, que dedica 
sua vida ao mancebo após este conceder-lhe a al-
forria, sendo o lado dessa relação que mais sofreu 
com as armadilhas de Fernando P..., mas a amizade 
entre os dois transborda na narrativa a possibilida-
de de uma relação harmônica, ainda que o sujeito 
escravizado, nesse momento, fosse representado 
como aquele que mais sofre nessa cadeia, inclusive 
quando um bom senhor cruza seu caminho.

Em A escrava, Joana, antes de contar a história 
que a levou ao encontro com a senhora abolicionis-
ta, questiona quem era aquela mulher: 

Quem é vossemecê, minha senhora, que tão boa é pra 
mim, e para meu filho? Nunca encontrei em vida um 
branco que se compadecesse de mim; creio que Deus 
me perdoa os meus pecados, e que já começo a ver 
seus anjos. (REIS, 2004, p. 253).

Diferente de Túlio, mesmo reconhecendo a bon-
dade da senhora, Joana teme o futuro incerto, tanto 
para ela, que logo morreria, quando para seu filho 
Gabriel, que, abandonado à própria sorte, voltaria 
para as mãos do senhor Tavares, o que motiva o pe-
dido de Joana: 

– Ah! Minha senhora, começou de novo mais reanima-
da – apadrinhe Gabriel, meu filho, ou esconda-o no 
fundo da terra; – olhe se ele for preso, morrerá de-
baixo do açoite, como tantos outros, que meu senhor 
tem feito expirar debaixo do azorrague! Meu filho aca-
bará assim. (REIS, 2004, p. 255). 

A personagem, conhecendo a posição social da 
mulher abolicionista como pertencente às socieda-
des em favor dos escravizados, encontra nela uma 
esperança.

Assim, o conto segue a tônica antiescravista ini-
ciada anos antes, fortalecida por outros argumen-
tos e possibilidades para a emancipação dos escra-
vizados. Se no contexto de Úrsula predominava a 
alforria como forma de libertação, que não oferecia 
ao escravizado qualquer proteção social, estando 
sempre sob o risco de voltar à escravidão, pois “os 
libertos tinham direitos civis limitados. A legislação 
muitas vezes se referia a eles e aos escravos em 
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conjunto.” (MOTT, 1988, p. 36-37), em A escrava, os 
clubes abolicionistas seriam mais um ponto de esta-
belecimento de uma sociedade sem a escravização. 
Essas histórias de Túlio e Joana acerca das muitas 
faces da instituição escravista ainda ressoam cada 
uma dessas violências e resistências que marca-
ram a vida de tantos sujeitos negros, assim como 
ainda ecoam como marcas presentes na sociedade 
contemporânea.

Outra face do sistema é revelada por Susana, 
em Úrsula, voltada para a memória anterior à che-
gada no Brasil. A personagem surge apresentada 
pela narradora, no capítulo IX, intitulado “A preta 
Susana”, que marca a importância dessa persona-
gem na narrativa, revelando as relações estabele-
cidas no comércio de escravizados. No entanto, na 
voz da velha africana, um passado mais distante 
toma forma, o ponto zero de conhecimento de cada 
um desses sujeitos como escravizados: o sequestro 
no continente africano e tráfico para o Brasil. Ainda 
que Susana relembre seu convívio familiar, a felici-
dade e a liberdade, todas essas boas lembranças 
são sufocadas nos dias transcorridos após o se-
questro para a América. 

Susana aparece como uma negra idosa, "boa, 
e compassiva”, vestindo alguns pedaços de teci-
do que cobriam um corpo com “pernas magras, e 
descarnadas”, trajando ainda “um lenço encarna-
do e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíssimas 
cãs” (REIS, 2004, p. 112), assim, a personagem se 
diferencia da representação comum da mulher 
negra na literatura canônica, como objeto sexual 
sujeito aos desejos masculinos, para ser introdu-
zida na história como memória corporificada de 

sujeitos escravizados que passaram pelo trauma 
do tráfico e pela viagem nos navios tumbeiros, o 
desembarque em terra estranha e violências que 
os submetiam ao trabalho forçado. Conforme 
Dias (2012, p. 360):

Para as mulheres de origem africana que viveram 
como escravas nas grandes propriedades rurais 
do Brasil, sobreviver já era uma vitória. Distantes 
de suas redes familiares originais, elas constituíam 
minoria no plantel de escravos, majoritariamente 
masculino. No Brasil, vistas mais como mercadoria 
do que como seres humanos, essas mulheres foram 
obrigadas a trabalhar e sobreviver em condições ex-
tremamente precárias, que incluíam se submeter a 
constantes maus-tratos, além da violência inerente 
ao sistema escravista.

Susana representa a voz e a memória conscien-
te de alguém que passou por algumas das mais 
traumáticas experiências advindas da escravização, 
o sequestro do convívio familiar, e de sua condição 
humana, para o estabelecimento no Brasil como 
propriedade. É nesse ponto que se torna visível a 
experiência de desapossamento, seja de sua terra, 
de seus costumes, de sua família. O passado pode 
ser reconstituído apenas pela memória dos sujeitos 
que passaram pela travessia, cabendo refletir, en-
tretanto, o quanto cada uma das lembranças que 
traziam poderia ser entenebrecida ou apagada a 
cada balanço provocado pelo mar, que marcava 
as muitas violências ocorridas no ventre do navio 
negreiro.

Conceber a personagem Susana como memória 
corporificada traz a perspectiva das marcas presen-
tes, sendo essa mulher a representação ficcional do 
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momento que essas marcas principiam suas escri-
tas no corpo negro, inscrevendo a

dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberda-
de [que] foram sufocados nessa viagem pelo horror 
constante de tamanhas atrocidades (REIS, 2004, p. 
117). 

A travessia no navio negreiro, a cada dia trans-
corrido, assinala a supressão das possibilidades de 
retorno ou de liberdade, mesmo que a busca por 
ela esteja ainda presente pelas atitudes de rebeldia 
ainda no navio negreiro. Na narração, Susana apre-
senta ao leitor cada momento que demarca sua ex-
periência, vista na singularidade de sua percepção, 
mas ecoando muito além dela:

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros 
de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto po-
rão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos, e 
de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à 
vida passamos nesta sepultura até que abordamos as 
praias brasileiras. Para caber a 'mercadoria humana' 
no porão fomos 'amarrados' em pé e para que não 
houvesse receio de revolta, acorrentados como os 
animais ferozes das nossas matas, que se levam para 
recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água 
imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má 
e ainda mais porca: vimos morrer ao nosso lado mui-
tos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. 
É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a 
seus semelhantes assim e que não lhes doa a cons-
ciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos! 
Muitos não deixavam chegar esse último extremo – 
davam-se à morte. Nos dois últimos dias não houve 
mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. 
Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e 
breu fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte os 
cabeças do motim. (REIS, 2004, p. 117).

O mar e a travessia tornam-se, então, tema na 
literatura de Maria Firmina dos Reis, sob a pers-
pectiva da escravização, sob a ótica da mulher ne-
gra escravizada. Susana rememora o momento da 
travessia no navio negreiro, tema ainda presente 
na literatura negra brasileira, como forma de lem-
brar o momento em que a escravização é consu-
mada. Na passagem em destaque, três menções 
de Susana são aqui consideradas para análise: a 
metáfora do navio como sepultura e o reconheci-
mento do desapossamento impresso na narração; 
o suicídio como prática de insurreição desde o 
navio negreiro; a opressão contra as insurreições, 
também desde o navio negreiro. Os três excertos 
podem ser compreendidos como o caminho da es-
cravização negra no Brasil, desde o seu início com 
o sequestro de homens e mulheres do seu país de 
origem, até as violentas repressões, seja em con-
textos de auge da instituição no país, seja nos mo-
mentos que antecedem e marcam o seu declínio, 
no qual a rebeldia e as estratégias de subversão 
dos escravizados tornam-se mais frequentes, as-
sim como cresce a violência das ações contra os 
negros insurretos. Assim, o cotidiano da população 
escravizada no Brasil era uma extensão do navio 
negreiro, constantemente repetida.

Édouard Glissant (2005) menciona a travessia 
no navio negreiro, e esse lugar em específico, como 
aquele onde a vida do sujeito escravizado é tomada 
pelo mais profundo desapossamento, de suas ori-
gens, de suas famílias, de seus costumes, porque 
os africanos escravizados e trazidos para a América 
são o que ele denomina de migrantes nus que, di-
ferentemente dos migrantes armados e familiares, 



que trazem suas posses, cultura, língua, elementos 
que o caracterizam, chegam despojados de tudo, 
cabendo apenas o papel da memória para a recons-
tituição e reconfiguração de suas vivências, mas não 
– jamais será novamente – da mesma maneira de 
quando foram sequestrados, conforme o autor:

se examinarmos as três formas históricas de povo-
amento, perceberemos que ao passo que os povos 
migrantes da Europa, como os escoceses, os irlan-
deses, os italianos, os alemães, os franceses, etc., 
chegam com suas canções, suas tradições de família, 
seus instrumentos, a imagem de seus deuses, etc., 
os africanos chegam despojados de tudo, de toda e 
qualquer possibilidade, e mesmo despojados de sua 
língua. Porque o ventre do navio negreiro é o lugar 
e o momento que as línguas africanas desaparecem, 
porque nunca se colocavam juntas no navio negreiro, 
nem nas plantações, pessoas que falavam a mesma 
língua. O ser se encontrava dessa maneira despojado 
de toda espécie de elementos de sua vida cotidiana, 
mas também, e sobretudo, de sua língua. (GLISSANT, 
2005, p. 19).

O sentimento e a constatação da perda de ins-
trumentos e elementos que significavam suas vidas 
são, no ventre do navio negreiro, distantes cami-
nhos sobre os quais o reencontro se fazia cada vez 
mais improvável, daí a imagem da sepultura, lugar 
onde se concentra a impossibilidade de reversão, 
cabendo a reflexão, proposta pela própria persona-
gem, em relação às concepções do período sobre o 
caráter humano de homens e mulheres negras, de-
sapossados, também, de sua humanidade, enquan-
to lhes era imposta a condição de 'mercadoria hu-
mana' e propriedade, transportados em condições 
que mais se assemelhavam à de 'animais ferozes 

das nossas matas', acorrentados e despidos de seus 
gêneros como humanos.

A violência com que era feita a travessia no ven-
tre do navio negreiro provocava, entre outras for-
mas de resistência, o suicídio, prática recorrente 
não apenas nesse lugar, mas realizada por homens 
e mulheres negras com o intuito, muitas vezes, de 
“fugir de situações de opressão que viviam”, assim 
como seria uma forma de “lesar o senhor” (MOTT, 
1988, p. 31), caracterizando a oposição máxima à 
escravização. No navio negreiro, os suicídios pode-
riam ser a escolha de homens e mulheres negras 
– e enfatiza-se o caráter de escolha não para marcar 
que havia possibilidades diversas, mas com o intui-
to de reconhecimento de cada um desses sujeitos 
como possuidores de autonomia em relação aos 
próprios corpos, fazendo do suicídio uma ação po-
lítica contra a escravização –, uma escolha que tor-
naria a travessia o momento último da tentativa de 
retorno, porque o suicídio 

Era frequente entre os escravos nascidos em algu-
mas regiões da África, pois acreditavam que depois 
de mortos iriam retornar para lá. Alguns chegaram a 
fazer pacto de morte na esperança deste encontro fu-
turo. (MOTT, 1988, p. 31), 

cabendo, assim, a esperança remanescente 
como uma das motivações dessa prática, fato que 
fazia da África o lugar que permanecia no imaginá-
rio como a terra-mãe, um lugar de repouso.

Tanto os suicídios quanto as mortes ocorridas 
por outros motivos, resultando na entrega dos cor-
pos ao mar, faziam das águas cemitérios de cor-
pos negros. Assim, “No fundo do mar, repousam 
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depositados os corpos dos mortos nos navios, de-
senhando uma trilha de esqueletos no trajeto equi-
valente às rotas.” (ALVES, 2014, p. 93), formando a 
lembrança de um período que, vistas as inúmeras 
tentativas de apagamento, ainda repercutem sob 
outras formas, para outros sujeitos, ainda que 
distantes ou pouco ouvidas. A reflexão sobre essa 
lembrança presente pode ser feita a partir de tex-
tos atuais, como o poema “Recordar é preciso”, de 
Conceição Evaristo (2017, p. 11):

O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos
A memória bravia lança o leme:
Recordar é preciso.
O movimento vaivém nas águas-lembranças
dos meus marejados olhos transborda-me a vida,
salgando-me o rosto e o gosto.
Sou eternamente náufraga,
mas os fundos oceanos não me amedrontam
e nem me imobilizam.
Uma paixão profunda é a boia que me emerge.
Sei que o mistério subsiste além das águas.

O mar é ainda objeto da criação poética, assim 
como ressalta a perspectiva da memória e da lem-
brança como algo importante para trazer de volta cer-
tos períodos e histórias. Essa lembrança da travessia 
ou do desapossamento não é inerente à figuração do 
mar na poesia, tampouco a materialidade do navio 
tumbeiro, como o é na narrativa de Maria Firmina dos 
Reis, ao contrário, o mar torna-se elemento de vida, é 

nele que a emersão também se torna possível, ainda 
que seja preciso recordar as memórias que subjazem 
no intervalo que nos distancia desses outros tempos, 
que nos distancia da narrativa de Susana, mas que tra-
zem a mensagem do ser que “eternamente náufraga”, 
pois o mar e a travessia transatlântica não são lem-
branças passíveis de serem apagadas.⁴ Aqueles que 
se deram à morte, ou que por algum motivo deixa-
ram a vida na imensidão do mar, de alguma maneira, 
ainda podem ser lembrados como corpos políticos, 
também memórias corporificadas, bem como adver-
tências contra as violências e força propulsora para a 
reação, tendo em vista que o mar já não amedronta 
ou imobiliza, tampouco as violências cotidianas contra 
a população negra.

O medo, advindo dos castigos a que era sub-
metida a população de negros escravizados, era 
construído como ferramenta de controle contra in-
surreições. Presente desde os anos iniciais da escra-
vização negra, a violência contra aqueles que vozea-
vam ou iam contra a ordem dos senhores e feitores 
foi responsável pelas marcas de crueldade que fi-
caram estampadas na fronte desses sujeitos. Em 
Úrsula, ela aparece na narração de Susana no navio 
negreiro, assim como no tratamento de Fernando 
P... aos cativos de sua propriedade: 

O comendador P... derramava sem se horrorizar o 
sangue dos desgraçados negros por uma leve negli-
gência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida, 

⁴ Lana Leal destaca que “o navio negreiro enquanto útero ou ponto zero da formação cultural do Caribe e, por extensão, das Américas, deixam traces 
tanto no corpo quanto no inconsciente dos sujeitos negros, mesmo que estes não tenham vivenciado a travessia no navio. É o conhecimento dessas 
traces que possibilitam as manifestações de novos comportamentos políticos, sociais, econômicos, sexuais e religiosos, minando as normas sedutoras 
expandidas pelo discurso hegemônico colonial.” (LEAL, 2016, p. 40).



por falta de inteligência [...] mas ele via-os expirar 
debaixo dos açoites os mais cruéis, das torturas do 
anjinho e do cepo e outros instrumentos de sua mal-
vadeza, ou então nas prisões onde os sepultava vivos. 
(REIS, 2004, p. 118).

A própria Susana foi vítima dessas violências: “E 
eu também os sofri, como eles, e muitas vezes com 
a mais cruel injustiça” (REIS, 2004, p. 118). A violên-
cia que a levou à morte foi dada pela sentença de 
Fernando P... para prendê-la acorrentada, em situa-
ção de cativeiro análoga à do navio negreiro: 

Encerrem-na em a mais úmida prisão desta casa, po-
nha-se-lhe corrente aos pés, e à cintura, e a comida 
seja-lhe dada quanto baste para que eu a encontre 
viva (REIS, 2004, p. 192), 

castigo este dado como punição por preta 
Susana não ter lhe dado as informações de que 
precisava em relação ao paradeiro de Úrsula e 
Tancredo.

Em A escrava as situações de violência são nova-
mente trabalhadas, primeiramente a partir de Gabriel: 
“Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado; porque 
saí do serviço, antes das seis horas, hei de ter trezen-
tos açoites” (REIS, 2004, p. 248), além de Joana, no já 
mencionado momento de perda de seus filhos em 
meio à violência para que os deixasse ir com os co-
merciantes de escravos, atestando que as mulheres 
negras “sustentavam o terrível fardo da igualdade em 
meio à opressão”(DAVIS, 2016, p. 31), sendo a elas re-
querida a mesma força de trabalho dos homens, as-
sim como sofriam os mesmos castigos.  

Assim, é estabelecida pelas narrações de Susana 
e Joana a atitude política de Maria Firmina dos Reis 

pelo viés antiescravista. O lugar de fala da escritora, 
que possivelmente conviveu com mulheres e homens 
escravizados, pode ser analisado em suas narrações, 
bem como sua percepção como sujeito na construção 
das duas histórias, assumindo o papel de denuncian-
te das práticas da instituição escravista, de maneira a 
atacar o sistema, ao tempo em que sensibilizava o lei-
tor em relação ao caráter humano de homens e mu-
lheres negras a que era imposta a escravização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas de Maria Firmina dos Reis, por um 
lado, adequam-se ao modelo romântico, ao trazer 
como foco central o triângulo amoroso em torno de 
três personagens brancos ou a posição de uma senho-
ra abolicionista. Mas também distancia-se dessa tradi-
ção ao introduzir a voz e a história dos personagens 
negros como fonte vital das narrativas, transgredindo 
discursos negativos, valorizando a ancestralidade afri-
cana e rompendo com o eixo da tradição do romance 
romântico em relação ao papel do sujeito negro, abor-
dando a temática da escravização pelo olhar piedoso, 
assim como de consciência em relação à humanidade 
desses sujeitos a partir da escuta de suas histórias.

Analisar o lugar de fala de Maria Firmina dos 
Reis coloca a autora maranhense no rol de escrito-
ras negras que trazem para a narrativa um posicio-
namento social e atitudes políticas em que se iden-
tifica como mulher negra. Por meio das obras Úrsula 
e A escrava, afirma-se um pensamento étnico que 
desestabiliza o sistema de opressão, além de, como 
menciona Evaristo (2014), subverter as noções 
de dominador e dominado, fazendo deste último 
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consciente das práticas de opressão e igualmen-
te consciente de estratégias para subvertê-lo. Em 
Úrsula e A escrava sobressaem as vozes de mulhe-
res negras que abordam a escravização de maneira 
a condenar a instituição e exteriorizar sua revolta 
contra a opressão, contando suas próprias histórias 
e resistindo contra as imposições do período.

Maria Firmina dos Reis é, ainda, uma das re-
presentantes do que hoje é compreendido como 

Literatura Negra Brasileira, apresentando em suas 
narrativas um ponto de vista antiescravista que 
subverte as representações tradicionais do sujei-
to negro na literatura nacional. As tendências de 
pesquisa nesse campo das literaturas negras brasi-
leiras podem, assim, perceber o crescimento e as 
transformações dessa literatura pensando desde o 
contexto proibitivo do século XIX, no qual a escritora 
maranhense atuou, até os escritos atuais.  
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