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RESUMO 

 

NERES, Jessica Frizon. A configuração do negro escravizado em Úrsula e 
“Assombramento”. 2019. 109 f. Dissertação. (Mestrado em Letras. Linha de 
pesquisa: Literatura, sociedade e Interartes). Programa de Pós Graduação em 
Letras. Pato Branco, 2019. 
 

 

O presente trabalho tem como objetos de estudo o romance Úrsula (1859), da 
escritora Maria Firmina dos Reis e a novela “Assombramento”, de Coelho Netto, 
obras publicadas nos séculos XIX e XX, respectivamente. O propósito central do 
estudo é analisar a configuração do negro escravizado sob a ótica de cada autor, 
observando quais recursos são utilizados para representar o negro e sua 
escravização. Para tanto, a análise buscará focalizar as personagens Túlio e 
Susana, no romance de Maria Firmina dos Reis e a trajetória de Ursulina, na novela 
de Coelho Netto. Para fundamentar esta pesquisa foram utilizados autores que se 
debruçaram sobre os estudos literários, Thomas Skidmore (1976) David Brookshaw 
(1983), Heloisa Toller Gomes (2009), Marília Conforto (2012), bem como, um estudo 
sobre o imaginário social diante da questão de gênero e “raça” de Nancy Leys 
Stepan (1994). Também foram empregados os estudos de José Nascimento Morais 
Filho (1975) e um livro organizado e comentado pelo professor Eulálio de Oliveira 
Leandro (2003) que contemplam a trajetória intelectual dos autores considerados 
nesta pesquisa. No capítulo da análise, utilizam-se autores como Eduardo Assis 
Duarte, Mary Del Priore (2011), David Roas (2014), entre outros, na busca da 
compreensão das discussões presentes dentro das obras. Ademais, é possível 
discutir pontos importantes para os estudos literários brasileiros, as obras analisadas 
oferecem uma perspectiva sobre a figura do negro escravizado numa tentativa de 
contribuir para as discussões acerca de um passado que vem sendo revisitado e 
revisado. 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Sombreamento literário. Voz dos oprimidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

NERES, Jessica Frizon. The configuration of the black enslaved in Úrsula and 

“Assombramento”. 2019. 109 f. Dissertation. (Master's degree in Literature. Research 

Line: Literature, Society and Intersection). Postgraduate Program in Letters. Pato 

Branco, 2019. 

 

The present work has as object of study the novel Úrsula (1859), by Maria Firmina 

dos Reis and the novel "Assombramento" by Coelho Netto, works published in the 

19th and 20th centuries, respectively. The central purpose of the study is to analyze 

the configuration of black enslaved from the perspective of each author, observing 

which features are used to represent the enslavement of the black people. Therefore, 

the analysis will seek to focus on the characters Túlio and Susana, in the novel of 

Maria Firmina dos Reis and the trajectory of Ursulina, in the novel of Coelho Netto. In 

order to support this research, were used authors who dedicate to literary studies, 

Thomas Skidmore (1976) David Brookshaw (1983), Heloisa Toller Gomes (2009), 

Marília Conforto (2012), as well as a study on the social imaginary on the question of 

gender and "race" by Nancy Leys Stepan (1994). Were also indicate out the studies 

of José Nascimento Morais Filho (1975) and a book organized and commented by 

Professor Eulálio de Oliveira Leandro (2003) that contemplate the intellectual 

trajectory of the authors considered in this research. In the chapter of the analysis, 

the authors used were Eduardo Assis Duarte, Mary Del Priore (2011), David Roas 

(2014), among others, in the search of the understanding of the present discussions 

within the works. In addition, it is possible to discuss important points for Brazilian 

literary studies, the works analyzed offer a perspective on the figure of the black 

enslaved in an attempt to contribute to the discussions about a past that has been 

revisited and revised. 

Keywords: Brazilian Literature. Literary shading. Voice of the oppressed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática deste trabalho envolve diversas questões sociais ligadas à 

formação híbrida da sociedade brasileira. A tensão entre as etnias formadoras 

mostram um passado marcado pela segregação do povo colonizado (nativos) e 

escravizado (africanos) por parte dos colonizadores (portugueses). A Literatura, 

como produto do meio em que está inserida, expressa, dentro dos seus recursos, 

esses dilemas sociais e culturais que se manifestam desde os primórdios da atuação 

humana e de suas relações. Nesse sentido, a Literatura Brasileira ocupa uma 

posição superior dentro do escopo deste trabalho, visto que possui um valor 

inestimável para a compreensão do ser brasileiro, na medida em que conserva um 

valor documental, possibilitando uma reflexão sobre a construção da sociedade e 

dos temas a ela ligados. 

A escolha das obras aqui propostas baseou-se na busca por textos que, em 

algum momento, foram esquecidos pelo leitor e/ou pela crítica. Nesse sentido, a 

obra Úrsula (1859) da escritora Maria Firmina dos Reis, possibilita ao pesquisador 

refletir acerca da sua representatividade como escritora negra e, mais do que isso, 

demonstrar as estratégias dentro do texto relacionadas à temática da escravidão 

com a estética romântica, que contextualiza a obra. Da mesma maneira, Coelho 

Netto1, por intermédio da novela “Assombramento” (1924), permite uma comparação 

entre as abordagens, permitindo a compreensão das estratégias utilizadas por ele 

para tratar do tema da escravidão e de seus segmentos.  

Os autores aqui apresentados se diferem em alguns pontos importantes que 

vão, de certa forma, distinguir suas atuações no âmbito literário. Maria Firmina dos 

Reis escreveu de maneira ativa por um longo período de sua vida e produziu dois 

romances, Úrsula (1859) e Gupeva (1861), o segundo, publicado em forma de 

folhetim no jornal literário O Jardim das Maranhenses, bem como publicou diversos 

poemas, contos, entre outras contribuições em vários jornais maranhenses. Assim, 

sua atuação como escritora ficou circunscrita ao domínio local.  

De modo inverso, Coelho Netto pertencia a um grupo de escritores que 

gozaram de um prestígio maior e exerceu seu ofício em um contexto bastante 

                                                           
1 Embora alguns autores já utilizem a forma atualizada (Neto), escolheu-se utilizar a grafia antiga do 

nome do autor, isto é, com dois tês. 
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fecundo que facilitava a visibilidade, pois se trata da capital Rio de Janeiro. Nesse 

período, foi eleito como “Príncipe dos prosadores brasileiros” e contribuiu bastante 

para o arcabouço de obras a respeito da “cidade maravilhosa”. No início do século 

XX sofreu duras críticas dos primeiros modernistas e foi relegado ao esquecimento. 

  A motivação para pesquisar tal tema surge à medida que o contexto propõe 

essa abordagem, uma vez que nos últimos anos as discussões acerca das minorias 

foram se adensando, novas constatações e novos pontos a serem problematizados 

e repensados surgiram. Os excluídos, os oprimidos, os marginalizados, foram 

ganhando espaço e voz para falar por eles mesmos.  

O resgate de uma escritora negra, que fala sobre a escravidão em pleno 

século XIX, antes mesmo da abolição, propõe reflexões tais como: existe a verdade 

na história? Quem escreveu essa verdade? As contribuições de Horácio de Almeida, 

José Nascimento Morais Filho e demais pesquisadores que empreenderam novos 

olhares à escritora, abrem caminhos para afirmar que há muito a ser dito sobre a 

trajetória do país e, certamente, a literatura tem um papel importante nessa 

iniciativa.  

Semelhantemente a essa proposta, tem-se um autor como Coelho Netto, que 

possui crenças a respeito da escrita que em determinado tempo não condiziam com 

os propósitos dos novos escritores, que depreciaram boa parte de sua produção. Os 

escritos de Coelho Netto diziam muito sobre a sua época, sobre o sertão brasileiro, 

como o compilado de contos e novelas Sertão (1896); sobre o Rio de Janeiro por 

meio das obras Capital (1893) e A Conquista (1899), mas o autor também percorreu 

a literatura fantástica produzindo o livro Treva (1906), por exemplo, pincelando 

algumas narrativas com componentes insólitos muitas vezes ligados às crenças 

antigas do sertão, pertencentes, intimamente, à cultura brasileira.  

Há muito que dizer a respeito desses autores e obras. Certamente, este 

trabalho ficará aberto para outras constatações como, por exemplo, a manifestação 

do patriarcalismo em Úrsula (1859), que se relaciona diretamente com o sistema 

escravagista, ou a pincelada gótica que se faz presente em diversos momentos no 

desenrolar dos capítulos desse romance.  

No caso de “Assombramento”, de Coelho Netto, é possível observar como o 

autor constrói o espaço do sertão e a importância desse componente dentro da 

novela. Além disso, outras obras do autor podem dar subsídio para fortalecer seu 

aspecto abolicionista, que foi ocultado das críticas tecidas a ele. Fica evidente que o 
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“silenciamento” de autores e de obras possui fortes relações ideológicas e de poder. 

Nesse sentido, pesquisadores que pertencem às áreas das letras, ciências políticas, 

história, entre outras áreas do conhecimento, possuem um papel importantíssimo no 

resgate de obras sombreadas, buscando compreender quais relações de forças 

levaram as narrativas ao esquecimento.  

O trabalho aqui apresentado segue uma estrutura já estabelecida pelas 

normas que regulamentam as produções acadêmicas: após a introdução, parte-se 

para os três capítulos que formarão o escopo desta análise. O primeiro aponta 

alguns aspectos da Literatura Brasileira no século XIX e início do XX, numa tentativa 

de discutir o contexto histórico e as obras que ali germinaram e se estabeleceram 

como cânone. Desse modo, é possível observar alguns aspectos e estereótipos 

sobre o negro na literatura desse período. O recorte temporal feito no primeiro 

tópico, foi necessário para concentrar as reflexões no período histórico em que as 

obras foram produzidas, além disso, investiga um contorno maior e demanda uma 

pesquisa mais extensa, considerando todos os aspectos relacionados aos períodos 

seguintes.  

Num segundo momento, tem-se um espaço para discutir a respeito dos 

autores e de suas trajetórias. Apresentam-se opiniões críticas, notas em jornais, 

atuações no âmbito social e literário, a fim de compreender os sujeitos por trás de 

suas literaturas. Nessa seção, é possível observar de forma mais sistemática de que 

maneira ocorreu a marginalização desses escritores e quais foram os espaços que 

permitiram a publicações de tais obras. 

Na sequência, parte-se para a análise, que será composta por excertos das 

obras, com o propósito de discutir a questão central que é a figura do negro 

escravizado2 e a sua configuração nas narrativas. Nesse tópico serão consideradas 

as trajetórias das personagens, as relações com os senhores e/ou demais negros 

escravizados, a linguagem, o narrador e como ele se posiciona diante da 

problemática do romance e da novela. Além disso, é possível detectar alguns 

vestígios do pensamento dominante da época. 

Para tanto, foram utilizadas obras referenciais de diversas áreas de 

conhecimentos, sejam elas do campo sociológico, como Casa-grande e Senzala 

                                                           
2 Escolheu-se utilizar o termo “negro escravizado” ao invés de “escravo”. Nesse sentido, há um ganho 
na substituição do termo, uma vez que o primeiro constrói a ideia de opressão desses sujeitos pelo 
processo de escravidão, no lugar do efeito de naturalização da condição servil presente no segundo 
termo. 
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(1933) de Gilberto Freyre; Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento 

brasileiro (1976) de Thomas Skidmore; As marcas da escravidão: o negro e o 

discurso oitocentista no Brasil e nos Estados Unidos (2009) de Heloisa Toller 

Gomes, sejam no campo dos estudos literários, valorizando a literatura na 

construção da história no Brasil como O escravo de papel: o cotidiano da escravidão 

na literatura do século XIX (2012) de Marília Conforto; O negro na obra de Coelho 

Neto (2003) de Eulálio de Oliveira Leandro.  

Além de escritores como Mary Del Priore (2011), David Roas (2014), Eduardo 

Assis Duarte, Edimilson de Almeida Pereira (2010), Uruguay Cortazzo (2010), entre 

outros, que contribuem para as discussões tecidas nas análises. As referências 

foram selecionadas com o propósito de considerar tanto o olhar de escritores 

brasileiros como estrangeiros, a fim de ampliar as compreensões acerca dos 

estudos sobre o negro no Brasil.  

Após os capítulos de análises e discussões, a dissertação se encerra nas 

considerações finais, com o intuito de provocar novas interpretações diante das 

obras apresentadas. O papel do pesquisador se limita a implicar alguns argumentos 

diante das narrativas, mas não cabe a ele fechar a reflexão que as obras carregam. 

Nesse sentido, as análises aqui propostas advêm de uma certa experiência literária 

e acadêmica, e a ampliação desse repertório deve ser cultivada nos anos seguintes 

ao trabalho.  

Desse modo, todas as análises feitas de uma mesma obra são marcadas por 

novas descobertas, como Ítalo Calvino bem afirma “Toda releitura de um clássico é 

uma leitura de descoberta como a primeira”, “Um clássico é um livro que nunca 

terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”, pois cada olhar se debruça em alguns 

aspectos e, ainda, vê essa obra de algum lugar, e esse lugar diz muito sobre as 

experiências do pesquisador, sejam elas leituras, relações e/ou vivências.  
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2 AS CONSTRUÇÕES NARRATIVAS DO NEGRO NA LITERATURA 

BRASILEIRA: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Inicia-se esta incursão pela Literatura Brasileira do século XIX e início do XX, 

com a assertiva de Luis Bernardo Honwana, um escritor moçambicano que 

contribuiu com um texto intitulado “Literatura e o conceito de africanidade”, presente 

no livro Marcas da diferença: as literaturas africanas de língua portuguesa. Honwana 

(2006, p. 18) vê a “Cultura como base comum do ser e estar de uma comunidade e, 

por isso, o chão onde vão ancorar todas as criações e projecções humanas – 

incluindo esta forma particular de conscientização que é a literatura”.  

Neste texto, o escritor trata, de modo geral, a respeito da literatura como 

produto do meio em que é produzida, colocando-se em uma posição favorável à 

literatura como documento histórico que apresentará a realidade de forma 

problematizada pelos olhares dos escritores. Outra preocupação que transparece 

nesse texto é sobre o desaparecimento de dialetos, crenças e costumes da cultura 

brasileira no que se refere à participação dos nativos e dos negros africanos na 

composição cultural. Essa inquietação é constatada também pelos Estudos 

Literários que atuam, como afirma Honwana, na análise das produções literárias e 

de seus aspectos ficcionais, bem como, de forma imbricada, possui registros 

culturais e de época, constituindo-se num instrumento de valor documental.  

A relação entre etnias, com o advento do descobrimento do Novo Mundo e o 

tráfico de africanos no Brasil, é discutida por Gilberto Freyre. O escritor manifesta no 

primeiro capítulo de Casa-grande e senzala (2003), como os portugueses se 

estabeleceram aqui. Freyre trata de três conceitos-chave para a colonização no 

Brasil, são eles: aclimatabilidade, mobilidade e miscibilidade, a partir dos quais o 

autor apresenta para o leitor um processo de colonização mais atenuado se for 

comparado com o da América hispânica, por exemplo, que manifestou um caráter 

mais voltado ao extermínio e supressão total da cultura colonizada. Era mantida a 

ideia de que os lusitanos cultivaram a colonização mais “adocicada” pelo contato já 

recorrente com povos de etnias diferentes. Nesse caso, a miscibilidade aconteceu 

no Brasil, sustentando a tese central da teoria de Freyre, a miscigenação.  

Diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil a relação inter-racial entre 

portugueses, índios e negros foi uma atitude recorrente, embora Freyre neutralize 

grande parte das tensões sociais e psicológicas no que tange a essa aproximação. 
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Nesse sentido, o que a crítica à “democracia racial” pregada por Freyre aponta, são 

os interesses que rondam essa iniciativa aparentemente paternalista, voltados à 

expansão da conquista lusitana, por meio do aumento populacional que atuasse nas 

funções essenciais à manutenção do poder colonial.  

A troca cultural entre colonizador, colonizado e os sujeitos que sofreram com 

a diáspora forçada, é inevitável, visto que suas expressões não possuem fronteiras e 

são disseminadas por meio de hábitos, crenças, linguagem, danças, culinária, entre 

outras manifestações. Influências indígenas, africanas e portuguesas forneceram 

uma diversidade para o Brasil, entretanto, a posição de conquistador dos 

portugueses permitiu a resistência da apropriação dos costumes indígenas e 

africanos por se distanciarem da cultura europeia. Os nativos expressavam visões 

distintas de sobrevivência, visto que sua jornada de trabalho se baseava em 

planejamento diário, muito distante dos propósitos dos conquistadores, que 

procuravam mão de obra e recursos para a extração e acúmulo de riquezas. Além 

disso, a distribuição do trabalho manual nas tribos, destinando o plantio e colheita às 

mulheres, dificultou a escravização dos povos indígenas e, consequentemente, 

impulsionou a vinda dos negros para tal propósito.  

Os nativos eram vistos de forma exótica pelos intelectuais da época, que os 

entendiam como “bons selvagens”, sendo que estes eram caracterizados como 

dóceis, infantis e inocentes. Nesse sentido, é interessante observar trechos da carta 

de Pero Vaz de Caminha, documento histórico que traz a visão estereotipada 

lançada a priori sobre os indígenas, “Parece-me gente de tal inocência que, se 

homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo 

parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença” (CAMINHA, 2002, p. 12). 

Estava assegurado o caráter do índio, os portugueses os viam como 

desorganizados, desprovidos de tradição e crenças, o que o tornava, dessa forma, 

passivo aos propósitos do colonizador.  

Brookshaw (1983, p. 10), em seu livro Raça e cor na literatura brasileira, 

expõe que os estereótipos “[...] congelam a personalidade, apagam a 

individualidade, dotando o receptor com características que se adaptam ao ponto de 

vista à priori do percebedor em relação à classe social ou étnica, ou, ainda, à 

categoria sexual de sua vítima”. A construção da imagem do índio realizou-se a 

partir de uma perspectiva distanciada e, portanto, torna-se uma visão fragmentada 

que não corresponde, completamente, ao papel que exerceu na formação da 
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sociedade brasileira. Dessa maneira, é importante visitar a literatura visando uma 

reflexão sobre o passado e obtendo estilhaços desse período histórico, com o 

propósito de compreender quais pontos foram cruciais para a construção da 

identidade brasileira hoje, e qual é o lugar do índio e do negro na sociedade. Os 

problemas enfrentados hoje são ressonâncias de uma história desigual e opressora 

diante da diversidade populacional no Brasil. 

Assim, este trabalho segue, em uma de suas linhas, o estudo sociológico de 

Gilberto Freyre, que apresenta uma colonização harmoniosa pelo menos no que 

tange à comparação entre as Américas. Mesmo que isso se confirme em termos 

comparativos, é necessário pontuar as discussões que vieram à tona a partir dos 

anos de 1960 com os estudos do Pós-modernismo, Pós-colonialismo e 

Multiculturalismo, bem como os movimentos sociais em prol das minorias. Nesse 

contexto, começou-se a questionar que verdade estava sendo construída? Por 

quem? Quem são os agentes que observam a realidade e a problematizam?  

Mesmo que, em certa medida, Freyre demonstre ideias à frente do 

pensamento segregado da época, uma vez que enfatiza a contribuição negra e 

mestiça na constituição histórica e cultural no país, o sociólogo segue um viés que 

considera a colonização um mal necessário, tolerando algumas práticas 

exploratórias de um povo sobre outro. Por esse motivo, é importante considerar o 

ponto de vista do escritor, mas sempre obtendo uma contrapartida mais recente que, 

inevitavelmente, releu criticamente as teorias e levou em consideração novos 

contextos e perspectivas sobre o assunto.  

Heloisa Toller Gomes, em seu livro As marcas da escravidão: O negro e o 

discurso oitocentista no Brasil e nos Estados Unidos (2009), faz uma reflexão sobre 

a obra de Gilberto Freyre. A autora defende que o caráter inovador da obra no 

contexto de sua publicação “[...] representou uma ruptura com a abordagem 

cronológica clássica e com as concepções imobilistas da história e teve peso de 

denúncia do atraso que caracterizava os estudos sociais e históricos do Brasil” 

(GOMES, 2009, p. 26). Gomes, no entanto, deixa claro a importância de considerar 

as transformações interpretativas das últimas investigações político-culturais, o que 

permite novas leituras sobre o contorno histórico que interessa a esta pesquisa. 

Nesse sentido, fica mais nítido o apagamento da diversidade cultural no 

Brasil, já que os povos nativos e os negros escravizados foram atingidos por esta 

postura e, severamente estereotipados, embora o índio tenha obtido em 
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determinado momento um status literário maior que a do negro. Este fato é revelado 

por Heloisa Toller Gomes, no quarto capítulo, intitulado “O conveniente ‘bom 

selvagem’, o inconveniente escravo africano”, de seu livro O negro e o romantismo. 

Segundo ela “O índio foi tratado com carinho por poetas e românticos. 

Diferentemente do negro, este o mais das vezes ignorado ou visto com desdém, o 

índio foi o grande tema predileto da primeira geração romântica” (GOMES, 1988, p. 

25). 

 Os nativos do Novo Mundo despertaram olhares de fantasia por conta do 

comportamento, dos hábitos e a relação próxima com a natureza, transformando-se 

em uma figura mítica. Esse imaginário possui forte ligação com as discussões 

europeias sobre o “homem natural”, termo ligado a Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778). O filósofo suíço constitui essa ideia do homem livre, bondoso, piedoso, 

consciente, mas à medida que ocorrem modificações sociais (processo civilizatório), 

este homem, em tese, “puro”, se desfigura. No final do século XVIII, tanto o 

romantismo europeu quanto as ideias de Rousseau, de certa forma, influenciaram o 

romantismo brasileiro. Os escritores acreditavam na construção de uma identidade 

nacional por meio da exaltação da grandiosa natureza brasileira, símbolo mais 

singular do Novo Mundo.  

Nos anos seguintes à Independência, o indianismo se consolidou, social e 

intelectualmente, entre a parcela aristocrática da população. Isto não significa que 

conceberam o índio a partir de uma visão compromissada. De modo inverso, os 

nativos tornaram-se alvos de diversas fantasias por parte dos escritores, e essa 

iniciativa se configura, em partes, em virtude do distanciamento do índio na vida 

cotidiana urbana, tornando-o um sujeito misterioso, e por outro lado levanta a 

hipótese acerca da indiferença no que se refere à cultura indígena e sua real 

contribuição com a população.  

Em diferente situação se encontrava o negro nesse contexto literário, posto 

que vivia mais próximo da população devido a sua situação servil, e este estigma o 

deslegitimava ao posto de “exótico” e, ainda, tornava-o desinteressante aos 

escritores que buscavam uma consciência nacional, vendo-o como inferior diante 

dos nativos. Dessa maneira, o negro foi, severamente, esquecido pelos escritores. 

Este fato se consolida por inúmeros motivos ligados ao regime escravagista, que 

alargava as opiniões a respeito da inferioridade da etnia africana, bem como seu 

deslocamento da constituição social e cultural brasileira.  
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Tendo em vista esse pressuposto, faz-se necessário focalizar a concepção do 

negro que, concomitantemente, sofreu com o tratamento marginalizado por parte 

dos escritores da época, dado que as primeiras manifestações da figura do negro na 

Literatura Brasileira ocorreram no século XVII por meio dos versos satíricos de 

Gregório de Matos, como exemplificam os fragmentos abaixo retirados do texto 

“Negros e mulatos em Gregório de Matos” de Fernando da Rocha Peres (1967, p. 

61), “Contados são os que dão/A seus escravos ensino/E muitos nem de 

comer,/Sem lhe perdoar o serviço”. E ainda, “Que de quilombos que tenho/Com 

mestres superlativos,/Nos quais se ensina de noite/Os calundús e feitiços! [...] O que 

sei é que em tais danças/Satanaz anda metido, E que só tal padre mestre/Póde 

ensinar tais delírios” (PERES, 1967, p. 69).  

Gregório aponta para o tratamento destinado ao negro escravizado da época, 

ao qual era negado até mesmo o básico em troca do serviço forçado, além disso, 

traz, no segundo excerto, o estereótipo das crenças africanas e do negro 

escravizado, relacionados à feitiçaria e à figura de “Satanaz”, respectivamente, 

destacando o pensamento medieval sobre africano como ser maligno. Apesar de 

constatar a presença do negro na escrita do poeta, conhecido como “Boca do 

Inferno”, o tema da escravidão e os sujeitos desse evento obtiveram expressão 

apenas dois séculos à frente, a partir de uma visão estereotipada lançada sobre a 

temática. 

A literatura, como fruto do meio e também peça fundamental para a 

transformação deste meio, manifesta esta condição marginal dada às pesquisas 

feitas sobre o negro e sua trajetória nos caminhos trilhados pela literatura. Domício 

Proença Filho (2004), em seu artigo “A trajetória do negro na literatura brasileira”, 

traça um percurso que contempla duas visões distintas lançadas sobre a 

representação étnica. Proença Filho é incisivo quando afirma que a visão se divide 

em “estereotipada” e “compromissada”, enquanto a primeira percorre quase todo o 

século XIX, a segunda terá ressonância no fim deste século e início do século XX.  

O estereótipo se reflete nas produções “sobre” o negro, nas quais ele é a 

temática e cujo olhar lançado é a partir da “casa-grande”, isto é, da estética branca 

dominante, por outro lado, a visão compromissada dedica-se à literatura “do” negro, 

possuindo um caráter de afirmação cultural, apresentando as contribuições dos 

negros e assegurando a sua integração devida na constituição populacional e 

cultural brasileira. 
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A respeito da África, os portugueses não a enxergavam como uma construção 

histórica importante e rica, pois não tinham conhecimento de nada escrito sobre o 

passado e, por isso, construíram uma ideia errônea sobre essa nação. Heloisa Toller 

Gomes (2009) assinala que as concepções racistas eram implantadas pela 

ignorância reinante na Europa a respeito do território africano, já que o continente 

era conhecido por meio de lendas e mitos e os africanos concebidos como espécie 

de monstros. A exploração marítima lusitana pelos arredores do continente ajudou a 

disseminar uma ideia mais concreta sobre o povo negro, no entanto, intensificou-se 

o olhar depreciativo lançado a eles pelos europeus, justificando o tráfico e a 

escravização desse povo no advento da colonização das Américas.  

Após inúmeras pressões da Inglaterra para o fim do tráfico negreiro, 

gradualmente, as leis foram sendo criadas e, por fim, a Princesa Isabel assinou, em 

1888, um documento que atestava o fim do regime de exploração, entretanto o que 

se observou, foi que o documento nada contribuiu para esse cenário, salientando 

apenas a marginalização desse grupo social. Após longos anos de contribuição 

braçal, os negros escravizados foram fadados à invisibilidade, visto que até próximo 

ao período da abolição da escravatura, não havia preocupação por parte dos 

intelectuais brasileiros com a problemática da etnia, muito menos a entendiam como 

fenômeno social. 

  Um país com uma formação étnica e cultural híbrida, que ignora o fato de 

que a escravidão dos negros africanos, bem como o isolamento das poucas tribos 

indígenas que sobraram acarretaram em grandes problemas sociais, está 

contribuindo para o preconceito localizado nas bases históricas da nação. Essa 

marginalização de povos se agravou com a especulação da libertação dos negros 

escravizados e tornou-se pauta de discussões entre os pensadores da época. O 

século XIX, no Brasil, foi um período de intensas mudanças políticas e sociais 

marcadas pela Independência, pela Abolição da Escravatura e pela Proclamação da 

República.   

Por meio das influências do Positivismo e do darwinismo social, a partir de 

1870 emergiram “soluções” que pregavam o branqueamento populacional, pois os 

intelectuais brasileiros consideravam o fator étnico um ponto importante para 

garantir o desenvolvimento do país, acreditando que “[...] os Estados Unidos eram 

industrialmente poderosos porque eram racialmente superiores, enquanto o Brasil 

com a sua vasta população negra e mista estava destinado ao subdesenvolvimento, 
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a menos que pudesse purificar-se em termos étnicos” (BROOKSHAW, 1983, p. 51).  

Esse imaginário, cultivado pelos intelectuais da elite, permitiu que teorias racistas se 

proliferassem e chegassem ao âmbito da ciência para respaldar tais atitudes.  

Nesse mesmo contexto, o poder patriarcal se mostrou ainda muito sólido e, 

por isso, a questão de gênero também foi alvo de diversas concepções 

preconceituosas. Nesse sentido, Nancy Leys Stepan traz em seu artigo “Raça e 

gênero: o papel da analogia na ciência”, presente no livro Tendências e Impasses 

(1994) de Heloisa Buarque de Holanda, uma discussão bastante interessante no que 

tange ao papel da ciência para a propagação de ideias de discriminação racial. 

Stepan pontua que no final do século XIX, a ciência, apoiada na teoria de seleção 

natural de Darwin, passou a pesquisar sobre a variação humana distinguindo os 

seres entre “raças superiores” e “raças inferiores”, por meio da análise física, como 

medida do crânio e/ou peso do cérebro. Esta ação categorizava grupos com o crânio 

menor e o pouco peso do cérebro, entendendo-os como menos inteligentes e/ou 

pessoas com desvios comportamentais no âmbito social. A autora constata que: 

 

Analogicamente às raças inferiores, a mulher, o desviante sexual, o 
criminosos, os pobres da cidade e os insanos eram, de um modo ou de 
outro, considerados “raças à parte”, cujas semelhanças entre si e as 
diferenças com o homem branco explicavam suas posições inferiores e 
diferentes na hierarquia social (STEPAN, 1994, p. 75). 
 

 Durante o processo sofrido pelo Brasil para dar fim à escravidão, diversas 

opiniões foram se formando a respeito da convivência entre a “raça superior” e a 

“raça” subjugada. A situação de marginalização dos negros não sofreu nenhuma 

alteração pela lei que declarava o fim da escravização de seu povo, pois o estigma 

da servidão os mantinha dependentes de trabalhos servis, com dificuldade de 

acesso à escolarização, submetidos a situações precárias, quando saíram do 

cativeiro, uma vez que não possuíam nenhum capital para recomeçar sua vida. 

Portanto, o predomínio econômico e social permanecia nas mãos dos proprietários.  

Uma das preocupações estava direcionada aos mulatos, a mistura étnica era 

vista como uma iniciativa perigosa, pois representava uma figura que gozava de 

lugares privilegiados em relação ao negro, mesmo carregando o traço do africano, 

visto como inferior. Thomas Skidmore (1976, p. 56), em seu livro Preto no branco: 

raça e nacionalidade no pensamento brasileiro, diz que: 
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[...] o mulato foi a figura central da “democracia racial” brasileira, por ter 
escalado permissivamente – embora com limitações ao cume social mais 
elevado. Os limites sociais da sua mobilidade dependiam sem dúvida da 
aparência (quanto mais “negroide”, menos móvel) e do grau de “brancura” 
cultural (educação, maneiras, riqueza) que era capaz de atingir. 

 

Nesse sentido, é interessante pensar na figura do mulato, que surge, 

principalmente, das relações entre senhores e negras escravizadas. O tratamento 

destinado a eles variava de pai para pai, sendo que muitos acabavam designados à 

servidão e outros eram vendidos, permanecendo na concepção de mercadoria 

humana. Em alguns casos, os mulatos passavam a viver dentro da casa-grande, e 

esta condição permitia uma mobilidade social menos rígida em relação ao negro. 

Esses sujeitos, pertencentes a este entre-lugar, recebiam, em alguns casos, estudos 

e privilégios do pai branco ou escravizavam seus irmãos de cor, por conta de seu 

branqueamento racial e social, permitido pela miscigenação. 

Um bom exemplo está na obra A escrava Isaura (1875), de Bernardo 

Guimarães, que evidencia o espaço alcançado por uma “escrava” de pele branca. 

Além da “liberdade” presente na trajetória de Isaura, é possível sublinhar a questão 

da beleza, sempre mencionada ao se tratar da personagem principal, mas que 

somente era compreendida por se tratar de uma “escrava” branca. Brookshaw 

(1983, p. 29) respalda esta consideração e diz que “Evidentemente, a equivalência 

de negritude com beleza, inocência ou pureza moral era inimaginável pela 

sociedade branca do século XIX”. Como parte de uma consciência cercada de 

preconceito, surgem, então, as generalizações por parte do entendimento precário e 

imaturo sobre a questão racial no contexto brasileiro. Os negros eram, 

imediatamente, relacionados a sentimentos, condutas e ações negativas. 

Em contrapartida, tem-se a reflexão acerca das exceções dessa “regra” 

colocada por Skidmore. Um bom exemplo é Machado de Assis, que se tornou 

escritor referência na literatura brasileira embora fosse descendente de africanos. 

Além de Machado de Assis tem-se José do Patrocínio que era proprietário do jornal 

Gazeta da Tarde, espaço que viabilizou a entrada de escritores idealistas a respeito 

da causa abolicionista e de outros segmentos marginalizados, Patrocínio foi um 

grande líder negro e conquistou um espaço importante na intelectualidade brasileira 

da época. Além dessas personalidades é possível citar Visconde de Jequitinhonha, 

político e advogado brasileiro, que lutou por diversas causas, tais como: a 
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emancipação dos escravos e independência do Brasil, Paula Brito e André e José 

Rebouças, entre outros.  

Embora, muitos empreendimentos realizados pelas figuras históricas citadas 

acima, buscassem abalar as estruturas já consolidadas a respeito da hierarquia 

branca, o que se observa é que as raízes do preconceito, da diferenciação entre 

etnias e o desrespeito pela diversidade formadora do país permaneceu forte, 

marcando a história e a literatura brasileira.   

Nesse momento, volta-se à afirmação inicial de Luis Bernardo Honwana, que 

considera a cultura o berço das manifestações de discursos, sejam eles religiosos, 

políticos ou artísticos, que vão se correlacionar em certa medida, constituindo 

valores e apontando rumos para a nação em que se inserem. Considerando o que já 

foi discutido sobre a formação cultural e populacional brasileira, é interessante 

ingressar na problematização que a literatura fez deste cenário, estabelecendo 

conexões com as épocas mencionadas e fazendo uma ligação com algumas obras 

que manifestam o imaginário que predominava no século XIX.  

A configuração da literatura brasileira, nesse período, apresentou 

personagens fictícios como Lucinda, a mucama, Bertoleza, Rita Baiana, Isaura, que 

povoavam o imaginário dos escritores da época. Assim, as condutas, a linguagem e 

as ações no desenrolar do enredo das estórias, conectavam-se com o espírito 

discriminatório que vagava sobre a camada privilegiada que controlava a 

disseminação de ideias. Sabe-se que, embora haja colonizações distintas no que 

tange às Américas, partiu-se sempre de um plano ideológico comum, ou seja, a 

superioridade do homem branco em detrimento das demais etnias. 

Embora as discussões até hoje levantadas sobre a escrita ficcional a respeito 

da escravidão tenham como principal fonte o olhar, muitas vezes, preconceituoso do 

homem branco, é interessante pensar no escritor em contraposição ao historiador, 

visto que o primeiro fará uma leitura da realidade e a transformará em reflexão, isto 

é, tem o papel de “incomodar” o leitor e chamar a atenção para aquele 

acontecimento, em oposição ao historiador, que busca mostrar o fato em si 

baseando-se em documentos, relatos e testemunhos. Nessa lógica, o escritor 

salienta o preconceito, mas não necessariamente concorda com ele. Para tal 

reflexão leva-se em conta Skidmore (1976, p. 94), que afirma, prudentemente, que 

“Sugerir, agora, que todos os membros da elite brasileira esposavam as teses 

conhecidas como ‘ideal de branqueamento’ seria induzir em erro”.  
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Não obstante, deve-se considerar que não houve ressonância de escritores 

no século XIX que tivessem a plena consciência do sujeito negro no território 

brasileiro, sendo que viviam impregnados pela cultura racista e viam como algo 

natural. Em tempos tão eurocêntricos, é difícil traçar um perfil de produções que 

realçassem positivamente a África. Havia uma consciência de rejeição social, 

escritores afrodescendentes como Luís Gama (1830-1882), Machado de Assis 

(1839- 1908), Cruz e Sousa (1861-1898), faziam parte de um contexto que favorecia 

a produção dentro dos parâmetros da literatura dominante. Apesar disso, esses 

escritores produziram algo significativo, reconhecendo tais condições para o escritor 

afrodescendente. Cruz e Sousa expressam esse sentimento na prosa poética “O 

emparedado”: 

 

Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua 
região desolada, lá do fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, 
Criação dolorosa e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa flagelada 
África, grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos, 
tetricamente fulminada pelo banzo mortal; (CRUZ E SOUSA, 2008). 

 

O autor expressa um sentimento de aprisionamento que se revela na falta de 

espaço para a expressão da arte advinda das heranças africanas, atestando um 

panorama contraditório, se levar em conta que o Brasil possui um número 

significativo de negros e mestiços compondo a população.  A questão social que 

aflora está, metaforicamente, expressa nas paredes que cercam este “homem”, que 

representa o intelectual afrodescendente. Cruz e Sousa referem-se às paredes do 

preconceito, da crítica, da ciência, da ignorância, que o impedem de se mover. 

Diante disso, faz-se necessário uma comparação interessante com os 

Estados Unidos, que cultivou um preconceito adverso do modo brasileiro. Na 

América do Norte onde há uma segregação mais evidente, ratificada por lei, os 

negros uniram-se de forma mais articulada, estimulando o desenvolvimento de 

espaços somente para negros, como negócios dirigidos por negros para negros, 

faculdades, editoras, entre outras organizações autônomas, fortalecendo a 

comunidade afrodescendente.  

Diferentemente, no Brasil, o processo de discriminação é mais velado e, 

devido a isso, postergou o surgimento desses ambientes que permitissem uma 

resistência mais contundente. Essa situação originou-se do mito da democracia 

racial no país, que desconhece o lado negativo dessa relação, aparentemente, 
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paternalista, e permitiu que a luta negra fosse tragada pela mentira sentimental de 

que no Brasil não há preconceito racial. 

Brookshaw (1983) evoca as considerações de C. L. Innes (1978) sobre o 

escritor negro, que possui algumas opções para exercer seu papel social por 

intermédio da literatura no Brasil. Elas giram em torno de exemplos como Luís 

Gama, Machado de Assis, Cruz e Sousa, já citados anteriormente.  Esses escritores 

foram vistos como intelectuais “branqueados” social e culturalmente, visto que não 

apresentavam uma literatura voltada à “africanidade” no Brasil.  

No que tange à atuação de Machado de Assis no âmbito literário, Eduardo 

Assis Duarte (2009) afirma que o escritor brasileiro utilizou uma estratégia nomeada 

“capoeira literária”. Com efeito, as produções machadianas foram vistas como obras 

divorciadas de suas origens étnicas. No entanto, o professor da Universidade 

Federal de Minas Gerais e coordenador do site “Literafro”, disponibiliza material 

significativo para refletir sobre a figura do escritor brasileiro e propõe outra 

perspectiva, apresentando estratégias utilizadas pelos intelectuais afrodescendentes 

no século XIX. Assis Duarte faz alusão à ideia construída da capoeira no território 

brasileiro. Uma luta criminalizada entre os anos de 1890 a 1934, mesmo após esse 

período, culturalmente marginalizada por sua origem africana. A forma que 

encontraram para manter a capoeira “viva” foi, aos poucos, configurá-la em uma arte 

marcial, envolvendo música e dança e dissolvendo o conceito de luta. Assis Duarte 

(2009, p. 28) compara o caminho percorrido por Machado com a capoeira: 

 

[...] a constante necessidade de dissimulação que marca a capoeira 
ascende ao patamar de signo histórico da condição social dos membros da 
diáspora africana no Brasil, em suas relações com o segmento hegemônico. 
Sob a aparente acomodação/aculturação aos valores dominantes, a 
resistência e a subversão contínua desses valores.  

 

O projeto literário de Machado, expressa algumas estratégias do escritor 

afrodescendente em um contexto escravagista no Brasil do século XIX. A “ginga” ou 

“esquivos” são vistos como uma estratégia de sobrevivência associada à capoeira e, 

simbolicamente, à escrita de Machado.  

Já Luiz Gama, apresenta uma identificação publica com o “ser negro”, se 

posicionando contra aqueles discursos hegemônicos que “emparedavam” o 

intelectual afrodescendente. Visto como uma figura emblemática na literatura 

brasileira, uma vez que apresenta um eu lírico negro e exalta a beleza da mulher 
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negra. Além disso, possuía um caráter mais contundente na desconstrução de 

discursos estereotipados e na tentativa de abalar a hierarquia escravocrata. Nesse 

sentido, é interessante observar o excerto da dissertação de mestrado de Jair 

Cardoso dos Santos “Entre as Leis e as Letras: escrevivências identitárias negras de 

Luiz Gama” (2016, p. 44): 

 

A subversão na obra do poeta diaspórico Luiz Gama dá o tom ao seu 
discurso, que é um só: a desconstrução da ordem política, jurídica, social e 
econômica estabelecida que, subalternizando, desigualava a população 
negra, na qual ele se inclui e com a qual ele publicamente se identifica. 

 

Logo, Luiz Gama possui uma trajetória marcada pela segregação, entretanto 

possui uma atuação indispensável para os estudos afro-brasileiros realizados da 

atualidade. Embora seja possível pontuar tais atitudes diante da afirmação cultural 

afro-brasileira, é oportuno afirma que o escritor afrodescendente não obteve o 

mesmo acesso ao âmbito literário e, aqueles que alcançaram essa área restrita, 

eram forçados a produzir de acordo com os preceitos da estética branca dominante 

ou a enfrentar um solo arenoso de difícil locomoção.  

A partir de todos os empecilhos lançados sobre os negros, é notável constatar 

que houve pouca representação desse grupo minoritário na literatura e outras artes. 

Somente a partir de meados do século XX com o surgimento de novas áreas de 

pesquisa como os Estudos Culturais, Pós-colonialismo, o Multiculturalismo e 

organizações sociais como o movimento negro, foi possível resgatar obras 

esquecidas, autores que não foram consagrados pela crítica, mas que tinham um 

valor literário, cultural e étnico importante. 

Tal fato é constatado e legitimado pelo grupo de escritores que hoje compõe 

os Cadernos Negros. Criado em 1977, o livro foi uma grande iniciativa do escritor e 

poeta Luiz Silva, mais conhecido por Cuti, e do ativista e poeta Hugo Ferreira que 

vislumbravam um espaço onde escritores afro-brasileiros pudessem expor suas 

vivências em forma de literatura, abrindo espaço para a chamada “escrevivência”3 

de que Conceição Evaristo fala, ou seja, escrever sobre aquilo que sentiu na pele. 

Pesquisadores dos Estudos Culturais irão trazer essa prerrogativa para discussão. 

                                                           
3 Termo cunhado pela autora e citado pela escritora e jornalista Bianca Santana, doutoranda em 

ciência da informação e mestra em educação pela Universidade de São Paulo (USP) e autora do livro 
Quando Me Descobri Negra (Sesi-SP, 2015), em um texto para o Projeto Ocupação do Itaú que tem 
como principal objetivo de preservar a memória artística de escritores, artistas etc. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/. 
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De fato, a conduta idealizada é de que todas as contribuições literárias fossem 

engajadas e levassem em conta a diversidade de cada país, porém o que essa linha 

de pesquisa e suas ramificações afirmam é que não houve espaço para todos os 

grupos étnicos e sociais no âmbito literário, o que culminou em longos anos de 

apagamento sobre a questão étnica, além do histórico etnocêntrico que se 

estruturou nos países colonizados que ressoam ainda hoje no território brasileiro. 

Tendo em vista essa perspectiva, é imprescindível aludir sobre algumas 

contribuições dos estudos pós-modernos, indagando sobre a verdade e a 

legitimação dos discursos históricos, sociológicos, literários, etc. Nesse momento, é 

interessante pensar quem são os agentes legitimadores do passado? Com quais 

grupos sociais, políticos e étnicos se identificaram? Quais experiências tiveram? 

Linda Hutcheon, em seu livro A poética do Pós-modernismo (1991), traz a seguinte 

visão: “O que a escrita pós-moderna da história e da literatura nos ensinou é que a 

ficção e a história são discursos, que ambas constituem sistemas de significação 

pelos quais damos sentido ao passado” (HUTCHEON, 1991, p.122).  

Nesse sentido, a escritora se apoia na concepção do passado como subjetivo 

e fragmentado, visto que foi construído por indivíduos que detinham uma 

interpretação do mundo de acordo com o seu posicionamento social, ideológico, 

político e econômico. Hutcheon afirma, portanto, que não é possível obter uma visão 

única e sólida sobre o passado em virtude da sua complexidade, impossibilitando 

sua apreensão total, seja por meio das escrituras ficcionais, sociológicas, históricas 

ou outras formas de registros. O que esses caminhos instigantes fornecem são 

visões mais amplas, uma vez que o ato de questionar todas as afirmativas sobre 

essa época possibilita considerar diversos pontos de vistas e buscar novas 

interpretações desse período e das obras literárias.  

Portanto, aonde é possível chegar dentro das ferramentas disponíveis, 

levando em conta a constituição da sociedade brasileira? Após breves 

apontamentos sobre o caráter da colonização do Novo Mundo e de seus 

desdobramentos e, ainda, os lugares destinados aos agentes culturais desta 

sociedade (a tríade étnica), ao lado das questões acima destacadas sobre 

legitimação dos discursos, é possível seguir em frente, trazendo as obras literárias 

que vão traçar um painel da literatura brasileira no século XIX, fazendo coro com 

Marília Conforto, qualificando a obra ficcional como um importante documento 

histórico.  
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2.1 O VALOR DOCUMENTAL DA LITERATURA  

 

 A sociedade brasileira dos anos de 1800 em diante estava impregnada da 

influência da escravidão e da hierarquia social que se instalou desde a colonização, 

tanto no meio rural quanto urbano. Eram evidentes que a exploração do trabalho e a 

condição servil fossem matéria-prima ficcional, estas que foram moldadas a partir 

das estéticas dominantes e que expressou um século de mudanças, contradições 

que se acentuaram à medida que a abolição foi posta como pauta de discussão. 

Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior, Silvio Romero e Nina Rodrigues são alguns dos 

autores que se debruçaram nos estudos sobre a formação étnica brasileira.  

Dentre os pontos destacados estão a questão da miscigenação e as tensões 

culturais que construíram o país. Estas discussões dividiram opiniões quanto ao 

caráter da construção da identidade brasileira. Enquanto Freyre assinala o caráter 

diverso do país, Caio Prado entende a contribuição africana como passiva, vista por 

um viés negativo, que salienta as manifestações culturais como prejudiciais ao 

homem branco (feitiços, conhecimento de ervas venenosas, moral sexual 

desregrada etc.). 

Já Nina Rodrigues, pertencendo à área da medicina, baseou-se em estudos 

de criminalistas para analisar e explicar a inferioridade da etnia africana. Nina 

Rodrigues via esse grupo social com um desenvolvimento intelectual e moral mais 

atrasado que o homem branco (civilizado), vendo os negros como bárbaros. 

Explicava fenômenos sociológicos mediante de fatores biológicos, colocando o 

negro como predisposto à criminalidade. Ao mesmo tempo, o escritor Silvio Romero 

acreditava na homogeneização da sociedade brasileira por meio da miscigenação, 

mas esse ideal escondia o preconceito de cor, pois o “branqueamento racial” visava 

o apagamento do fator étnico africano.  

Além da cor da pele, outros fatores mantiveram o negro à margem da 

sociedade, um deles é o poder exercido pela Igreja Católica que negligenciava toda 

e qualquer crença que se distanciasse dos valores cristãos. Toller (2009, p. 74) 

afirma que “Tal discurso permaneceu, pois, pautado pela escravidão, e a catequese 

do negro se desenvolveu no quadro da família patriarcal, inserida no triângulo ‘casa-

grande, senzala, capela’, a que se refere Gilberto Freyre”, aproximando o poder das 

autoridades religiosas como o patriarca da família. Dentre outras formas de 

segregação, encontra-se o espaço literário, ocupado quase que totalmente pelo 
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homem branco, ofuscando qualquer produção que apresentasse uma visão contrária 

e/ou ameaçadora ao poder étnico, político e cultural. Esse passado atesta grandes 

lacunas da perspectiva do homem e da mulher negra, ocasionando a falta de 

representatividade e, ainda, a escritura estereotipada dos povos africanos. 

Nesse sentido, a obra O demônio familiar de José de Alencar, publicada em 

1857, traz um estereótipo que Domício Proença Filho designa de “negro 

infantilizado”, pois representa um grau elevado de subalternidade e servidão. O 

enredo estabelece uma visão que inferioriza a capacidade do negro, atribuindo-lhe 

apenas ações medíocres, como é o caso da personagem Pedro que, por meio de 

fuxicos, conduz a trama da peça para um maior número de tensões e desencontros 

amorosos.  Eduardo, o primogênito e a figura mais próxima do patriarca da família, 

encerra com seus comentários a visão negativa que a sociedade brasileira possuía 

do negro. 

 

Os antigos acreditavam que toda a casa era habitada por um demônio 
familiar, do qual dependia o sossego e a tranquilidade das pessoas que nela 
viviam. Nós, os brasileiros, realizamos infelizmente esta crença; temos no 
nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha 
conosco as carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma 
parte das afeições da família! Mas vem um dia, como hoje, em que ele na 
sua ignorância ou na sua malícia, perturba a paz doméstica; e faz do amor, 
da amizade, da reputação, de todos esses objetos santos, um jogo de 
criança (ALENCAR, 2003, 89-90, grifo meu). 

 

É importante notar que, aqui, a escravidão é atenuada pela aproximação 

amorosa do negro escravizado com a família, destacado no excerto acima. 

Diferencia um pouco do olhar lançado por outros escritores que defendiam a tese de 

que a escravidão embrutecia a alma do negro e, por isso, o negro escravizado 

tornava-se um sujeito vingativo e perigoso. A peça de Alencar inclina-se à 

conscientização das famílias de que o negro escravizado não é uma boa companhia: 

esta figura é infantilizada e suas ações minimizadas, tornando-as mesquinhas; os 

danos que Pedro causou foram reparados de forma gradual e, por esse motivo, não 

induz a peça a um fim trágico. 

Em contraste com a perspectiva de Alencar tem-se a obra As Vítimas 

Algozes: quadros da escravidão (1869), de Joaquim Manuel Macedo, composta por 

três novelas que retratam personagens negros como algozes de seus senhores. O 

livro traz um discurso abolicionista às avessas, isto é, a abolição é necessária uma 

vez que a convivência entre as etnias é prejudicial aos senhores, pois os negros 
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expostos a tais condições tornam-se seres cruéis capazes de realizar atitudes 

funestas. Dessa forma, o convívio com a escravidão e suas mazelas pode ocasionar 

uma contaminação de valores da classe senhorial. Numa primeira leitura, é possível 

estabelecer algumas atitudes diante do regime escravocrata. A obra não se inclina 

para o lado humano da questão, dado que o que está em jogo não é a integridade 

física e a restituição do direito à liberdade do negro escravizado, e sim da 

preservação do status da classe dominante. 

Além disso, é interessante apontar que a obra possui duas visões que se 

tornam convenientes quando necessárias: o negro é visto sobre as lentes do 

determinismo, se é escravizado em algum momento do percurso, irá se voltar contra 

seu senhor, como aparece nas duas primeiras novelas, ou contra a honra da família, 

como é nítido na última narrativa. Já a camada aristocrática é construída pela ótica 

romântica recheada de características nobres, agindo de forma prudente diante das 

situações vividas com os negros escravizados. 

Há dois pontos importantes a serem retomados nessa discussão: 

inicialmente, como já foi apontado, os escritores sofrem com as influências da época 

e essas relações sociais, políticas, ideológicas, caracterizavam sua literatura. Dessa 

maneira, em um cenário onde o discurso discriminatório e as pesquisas científicas 

afirmavam inferioridade dos negros, é difícil livrar-se das amarras dessas 

interferências. Em seguida, chama a atenção pelo modo como o escritor pretende 

expor os prós do abolicionismo, entende-se essa estratégia a partir do capítulo “O 

Escritor e o Público” presente no livro Literatura e sociedade de Antonio Candido 

(2006, p. 83): 

 

Um autor alemão chega a dizer, neste sentido, que mesmo considerando-se 
a priori metafísico o valor artístico, só de modo sociológico é possível 
elucidá-lo nas suas formas concretas particulares — pois nas sociedades 
civilizadas a criação é eminentemente relação entre grupos criadores e 
grupos receptores de vários tipos.  

 

 Candido afirma que a obra literária não deve ser vista como algo suspenso e 

desvencilhada de seu tempo. Ele assegura que a narrativa mantém relações 

intrínsecas com seus autores, bem como com as condições sociológicas da época 

de sua criação. Candido também destaca a necessidade dos escritores em 

apreender seu público e corresponder a certas expectativas dos leitores e/ou 

editores. Portanto, a escolha das atitudes e a trajetória dos personagens estão 



27 
 

atreladas a uma expectativa, às intervenções do meio em que é produzida e se 

configura, também, em uma estratégia para permitir a circulação da narrativa entre 

os intelectuais e leitores da época. 

 Levando em conta os liames que envolvem a concepção da obra, é 

interessante focar nos personagens de Macedo, a fim de se perceber qual é o 

resgate histórico que trazem para os estudos da literatura. A primeira novela, 

intitulada “Simeão, o criolo”, apresenta ao leitor um negro escravizado que vivia na 

casa dos seus senhores e não compartilhava do sofrimento dos seus irmãos de 

sangue africano, mas como o próprio Macedo constrói, gradualmente, dentro da 

narrativa “Sementeira de venenosos espinhos, a escravidão não pode produzir flores 

inocentes” (MACEDO, 2010, p. 27). Simeão representa aquele que está entre a 

casa-grande e a senzala e, mesmo que desfrute de regalias da classe alta, não pode 

se desligar dos domínios da escravidão, fato este que o leva a articular uma 

vingança e tentativa de assassinato da família que o acolheu, pois não se sentia 

completamente parte da família.  

Nesse sentido, a narrativa seguinte “Pai-Raiol, o feiticeiro”, mantém essa 

linearidade de pensamento sobre o negro escravizado: “o escravo, não nos 

cansaremos de repetir, é antes de tudo natural inimigo de seu senhor; e o escravo 

que é feiticeiro, sabe matar” (MACEDO, 2010, p. 81). Acreditava-se na 

desumanização do negro enquanto escravo que, atrelado ao seu destino, tornava-se 

um homem cruel e, por isso, buscava a conquista da fazenda por meio do 

envenenamento da família que detinha sua posse.  

Esse elemento adicional da cultura africana, ou seja, o conhecimento dos 

benefícios ou malefícios de ervas, raízes, folhas e frutas, era visto com lentes 

preconceituosas e os negros escravizados relacionados com a imagem de 

feiticeiros, pois conseguiam por meio das plantas enlouquecer, “amansar” e até 

matar seus senhores. Esse ponto levanta outra questão clara na novela, o olhar 

cerrado para as contribuições culturais que o negro escravizado trouxe para o Brasil, 

atestando que “o negro d’África, reduzido à ignomínia da escravidão malfez logo e 

naturalmente a sociedade opressora, viciando-a, aviltando-a e pondo-a também um 

pouco asselvajada, como ele”. (MACEDO, 2010, p. 77). 

A terceira e última novela que compõe o livro de Macedo, “Lucinda, a 

mucama” mostra a relação da filha dos senhores, a pequena Cândida, com a 

mucama Lucinda. As atitudes perversas da mucama influenciam, negativamente, as 
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ações da inocente garota branca, manchando a honra da família. O nome Cândida 

traz a ideia de pureza e inocência, porém, por meio do contato com a sua mucama 

caracterizada como pervertida, a garota muda de atitude e passa a agir contra a 

educação que recebera dos pais. Macedo sintetiza essa ação com última frase do 

sétimo capítulo “As águas do charco inundaram a fonte pura” (MACEDO, 2010, p. 

168). 

 Assim, tanto a obra de Alencar, que se refere ao negro escravizado como 

demônio familiar, quanto o conjunto de novelas de Macedo, expõem a ideia de que o 

negro é perigoso e, por ser vítima da escravidão, torna-se, em algum momento, 

algoz de seus senhores. 

No mesmo contexto tem-se a obra A escrava Isaura (1875) de Bernardo 

Guimarães, já mencionada anteriormente. Esta narrativa conta a história de Isaura 

dos Anjos, filha da mulata Juliana com o feitor branco Miguel. A jovem escravizada é 

descrita com a pele branca como marfim e destaca-se pela sua beleza, mas a sua 

situação de escravizada se consolida à medida que sua descendência africana 

determina o espaço social que ela pode ocupar. Nesse caso, a obra levanta duas 

questões relevantes: a primeira diz respeito ao seu entre-lugar enquanto mestiça, 

vivendo sobre o estigma da escravidão, mas usufruindo de algumas regalias 

vedadas aos demais negros escravizados e, a segunda, sobre o “branqueamento” 

por meio da miscigenação e, ainda, o “branqueamento cultural” atribuído à 

personagem que se comporta, de alguma maneira, como uma sinhazinha, ao 

apresentar a habilidade de tocar piano, por exemplo, algo inimaginável aos negros e 

mestiços da época. 

A discussão fervorosa sobre o “branqueamento” surgiu mediante de uma 

análise entre a população mestiça brasileira e o ideal de pureza étnica nos Estados 

Unidos, que possuía um preconceito mais intrincado, tornando a população bipartida 

entre brancos e negros. Os intelectuais da época viam a população estadunidense 

como superior, por não cultivar a miscigenação, uma vez que a relação direta entre 

etnias diferentes era considerada perigosa e traria benefícios apenas para a “raça 

inferior”, visto que receberia os “benefícios” da “raça superior” branca. Fato que se 

revela no deslocamento da personagem Isaura, que transita nos interstícios dos 

“círculos de poder” nomeados por Roberto Reis (1987). 

Por este ângulo, é possível perceber que houve também pequenas 

expressões contrárias ao pensamento vigente, demonstrando uma visão que se 
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destoava das demais. Um bom exemplo está na poesia de Castro Alves, que buscou 

hastear a bandeira da liberdade dos negros escravizados por meio de seu poema “O 

navio negreiro”, compilada na obra Os escravos (1986). Conhecido como “poeta dos 

escravos”, o escritor foi um dos primeiros intelectuais da época a expor o que havia 

de mais bárbaro no regime escravista. O poema foi publicado, pela primeira vez, por 

volta de 1869, peculiarmente quase vinte anos depois da promulgação da Lei 

Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico de negros a fim de escravizá-los, o que de 

fato não cessara nos anos seguintes à lei.  

Ao observar a voz do eu lírico do poema de Castro Alves, “’Stamos em pleno 

mar...Dois infinitos/Ali se estreitam num abraço insano/Azuis, dourados, plácidos, 

sublimes.../Qual dos dois é o céu? Qual o oceano?...” (ALVES, 1986, p. 85), nota-se 

que a perspectiva lançada sobre o cenário apresentado é de fora dos porões, já que 

há uma contemplação da natureza que cerca a navegação. Coelho Netto em “O 

Navio Negreiro”, afirma que “Amanhece, anoitece, o sol surge, as estrelam cintilam – 

e sempre é noite, noite negra no porão do navio” (LEANDRO, 2003, p. 42).  

O poema de Alves, portanto, não contempla a voz dos negros acerca dos 

acontecimentos ali no convés, entretanto, o olhar possui um teor de engajamento à 

medida que salienta o caráter violento do escravismo, sublinhado por Alves ao 

nomear como “quadro de amarguras”. Em seguida o olhar é voltado sobre os 

peculiares personagens da história, o eu lírico os caracteriza como “tétricas figuras”, 

na tentativa de expressar o horror que era ou que representava o Navio Negreiro – 

ele é colocado quase como uma aparição grotesca e tenta infundir o terror no leitor, 

além de relatar alguns acontecimentos no convés da embarcação “[...] Em sangue a 

se banhar/Tinir de ferros...estalar de açoite.../Legiões de homens negros como a 

noite,/Horrendos a dançar...” (ALVES, 1986, p. 88), destacando o assombro diante 

dos horrores sofridos pelos africanos. 

O que este poema expressa é uma pequena mudança na apresentação da 

escravidão, aqui o ambiente enfatizado não é o Brasil nem a África, mas sim a 

transição dos negros escravizados, corroborando com a própria atitude do poeta que 

introduz o outro lado da escravidão que não marcava presença nas produções do 

século XIX. O eu lírico do poema não compartilha daquela exploração, por isso ele 

clama para os céus “Senhor Deus dos desgraçados!” (ALVES, 1986, p. 89) e, nas 

próximas estrofes, demonstra em suas palavras descontentamento com tais 

atitudes. “Existe um povo que a bandeira empresta/P’ra cobrir tanta infâmia e 
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cobardia!...” (ALVES, 1986, p. 93), destacando a vergonha que é para um país 

carregar em suas bases históricas o regime da escravidão e, ainda, permanecer por 

longos anos como o único território que ainda mantinha a exploração de mão de 

obra escrava. 

 Embora, o poeta anuncie fatos da escravidão pouco explorados, como é o 

caso da vinda ao Brasil nos navios de forma desumana, e se coloque contrário à 

barbárie, Domício Proença Filho (2004) faz uma ressalva interessante sobre o 

poema quanto à menção dos “heróis do Novo Mundo”, estes papéis são entregues 

apenas a “Andrada! arranca este pendão dos ares!” e a “Colombo! fecha a porta de 

teus mares!” (ALVES, 1986, p. 93). Proença Filho aponta a falta de menção ao 

Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência escravista, o que deixa fissuras no 

texto, permitindo a influência dos ideais da época, e finaliza “Apesar do seu 

empenho consciente e do seu entusiasmo, o poeta não consegue livrar-se, nos seus 

textos, das marcas profundas de uma formação desenvolvida no bojo de uma cultura 

escravista” (PROENÇA FILHO, 2004, p. 164).  

O que esse ponto revela são questões valiosíssimas no que tange às grandes 

discussões sobre a representação das minorias travadas hoje no âmbito acadêmico. 

Além disso, salienta a necessidade da criação de espaços destinados aos assuntos 

étnicos, pois o que é possível notar que há um sombreamento de personagens 

negros importantes na história e, consequentemente, uma visão unilateral dos 

episódios narrados. Linda Hutcheon discute como a questão da história é 

problemática, pois ao mesmo tempo em que o estudo do passado é importante e, 

muitas vezes, determinante para se compreender o presente, este mesmo 

constructo humano, esse discurso, tal qual a literatura, é questionado quanto a sua 

veracidade. Hutcheon (1991, p. 131) indaga “Como é que [um dado fenômeno 

histórico] entrou no sistema denominado história, e como é que o sistema da 

redação histórica obteve um autêntico poder discursivo?”.  

Da mesma forma, a literatura pode ser questionada quanto à subjetivação dos 

acontecimentos históricos, compreendendo como “restos textualizados” que serão 

considerados para a compreensão deste passado, todavia, não terão total 

credibilidade na construção verdadeira desses eventos. A literatura abre caminhos 

para refletir sobre quem tinha a oportunidade de expor o seu ponto de vista sobre a 

realidade, uma vez que se percebe que os oprimidos que são tematizados não 

dispõem dessa ferramenta de resistência. O quadro de personagens que são 
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expostos no século XIX evidencia a literatura “sobre” o negro e demonstra a 

carência de escritores afrodescendentes circulando no âmbito literário, para que 

esse panorama fosse construído de maneira mais plural, correspondendo com a 

situação cultural do Brasil.  

Compreende-se o quanto a análise desses textos que possuem um caráter 

documental muito forte, como Conforto (2012) afirma, podem apresentar duas 

facetas que merecem ser explanadas. É difícil afirmar até que ponto os textos 

reproduzem o que se manifestava na época, ou seja, crenças de que os africanos 

escravizados eram inferiores aos brancos ou de que os índios eram sujeitos 

passivos e aculturados e, até que ponto o papel do intelectual prevalece nos textos 

contestando aquela realidade, fazendo com que o leitor reflita sobre os 

acontecimentos.  

 No decorrer do século XIX, as opiniões sobre o caráter da literatura brasileira 

foi se diversificando, José de Alencar, Joaquim Manuel Macedo e Bernardo 

Guimarães ainda figuravam como referências entre os romancistas no Brasil. Com 

efeito, já se ouviam vozes contrárias sobre a necessidade de novas perspectivas um 

pouco distantes das obras com traços idealistas, estas mais voltadas à análise e à 

observação, além de opiniões que defendiam a construção de uma literatura cabocla 

que se apoiasse em elementos próprios do país como o índio e a sua relação com a 

natureza, expelindo as influências de outros contextos literários. 

 Muito embora as influências de fora ocorressem de modo a anular alguns 

elementos típicos do país e fossem contra os anseios de alguns escritores, essas 

correntes novas vindas da Europa, inevitavelmente, penetraram no âmbito literário e 

começaram a aflorar entre escritores. O realismo tornou-se o novo conceito entre os 

escritores, que se afastaram do prisma sentimento-natureza para a observação da 

realidade que os rodeava, deslocando-se do tipo representativo para o indivíduo. 

Lucia Miguel-Pereira discute, em seu livro História da literatura brasileira: Prosa de 

ficção (1950), especificamente no primeiro capítulo “Ecos românticos, veleidades 

realistas”, sobre essa mudança de perspectiva entre os intelectuais brasileiros a 

partir de 1870. A autora trata a respeito de José de Alencar, um dos autores que 

dominava as produções das narrativas românticas com expressão no indianismo.  

 

O desabafo de Franklin Távora contra o predomínio de José de Alencar, 
excessivo e injusto, era entretanto explicável como expressão de revolta 
contra a mesmice literária em que patinávamos; e, apontando a observação 
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– o contato consciente com a vida – como o único meio de progresso, o 
então jovem escritor traduzia a orientação dos melhores espíritos do seu 
tempo, aproveitava a experiência dos maiores romancistas mundiais. 
(MIGUEL-PEREIRA, 1950, p. 28). 

 

Embora existisse já esse contraponto contra os anos do predomínio do 

Romantismo, faltaram escritores prestigiados que atuassem como líderes para 

impulsionar esse movimento literário que prometia uma renovação literária. Por isso, 

Miguel-Pereira salienta que esse processo foi lento e ocorreu de modo indireto, não 

interrompendo velhos hábitos e preconceitos aclimatados. 

É certo que os escritores não gostariam de ver nas suas produções literárias 

as mazelas de uma sociedade cujo regime escravocrata impregnava as relações 

econômicas e sociais e refletiam um país com diversos problemas envolvendo a 

camada mais pobre do país. Os preceitos românticos acabavam por mascarar essa 

realidade, ajustando-se ao estado de espírito da parcela privilegiada que ditava as 

regras. Por esse motivo, o Realismo e o Naturalismo se manifestaram com mais 

ressonância apenas no fim do século. Como referência a esta tendência, há O 

Cortiço (1890) de Aluísio Azevedo, que vai apresentar elementos desconsiderados 

pela literatura, como as engrenagens internas de uma comunidade pobre, 

tematizando o trabalho, visto até então como degradante e destinado apenas aos 

descendentes de africano. 

A narrativa de Aluísio Azevedo apresenta duas personagens interessantes 

que podem ser discutidas pelo olhar estereotipado, muito comum entre os romances 

de grande circulação na época: Bertoleza e Rita Baiana. Estas personagens 

femininas e negras mantêm uma relação amorosa com homens brancos e a 

trajetória desses parceiros é diretamente influenciada por essa aproximação. 

Enquanto João Romão ascende socialmente transformando seus hábitos e 

vestimentas e se ajustando à alta sociedade, sua parceira Bertoleza permanece com 

os mesmo trajes e condutas animalizadas do início do romance, o que demonstra 

alguns empecilhos para a sua mobilidade social. A seguir tem-se um trecho que 

apresenta alguns aspectos ligados ao pensamento discriminatório disseminado no 

imaginário brasileiro da época: 

 

Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos de sua ambição a ideia 
mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem! E não podia 
pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-lo 
ameaçadora e sombria; ali estava como documento vivo das suas misérias, 



33 
 

já passadas mas ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia 
ser suprimida, porque era tudo que havia de mau na vida dele! Seria um 
crime conservá-la a seu lado! Ela era o torpe balcão da primitiva bodega. 
(AZEVEDO, 2011, p. 200, grifo meu). 

 

Nesse trecho, Aluísio Azevedo mostra sua capacidade criativa em representar 

as personagens, bem como os extratos sociais a que pertencem. O trio, Bertoleza, 

João Romão e Zulmira, vão representar uma relação de interesses. A negra 

escravizada, que representa “o documento vivo das suas [João Romão] misérias”, 

se configura na força de trabalho que o português utilizou para guardar dinheiro e 

alçar voo para uma camada superior a qual pertencia, metaforizando a escravidão 

como base de toda a riqueza acumulada pelos colonizadores. Por sua vez, João 

Romão e Zulmira representam uma elite que se constitui por meio de status (títulos 

de nobreza) de posse da família Miranda, que vivia de fachada e, o dinheiro 

acumulado por meio de pequenos roubos, muito trabalho e racionamento nos gastos 

de posse de João Romão. Nesse sentido, a aproximação entre eles representa a 

ascensão de ambos para um novo extrato social.  

Para a leitura de Rita Baiana, parte-se das contribuições de Affonso Romano 

Sant’Anna, que em O canibalismo amoroso: o desejo e a interdição em nossa 

cultura através da poesia (1993), aponta dois termos que diferenciam as mulheres 

brancas das mulheres negras, isto é: “mulher-flor” e “mulher-fruto”. Embora Affonso 

Romano de Sant’Anna tenha feito uma pesquisa sobre a mulher na poesia romântica 

e tenha se referido à poesia neoclássica para contrapor à configuração de mulher 

branca e negra, é possível se valer desses comentários, sendo que são pertinentes 

às figuras apresentadas em seguida. Nesse aspecto, a narrativa de Aluísio Azevedo 

fornece dois exemplos bastante significativos. Piedade, mulher branca, esposa da 

personagem Jerônimo, descrita da seguinte forma: 

 

[...] teria trinta anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um 
castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos, cara cheia, 
fisionomia aberta; um todo de bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos 
olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e 
natural. (AZEVEDO, 2011, p. 55). 

 

A descrição de Piedade foge um pouco da mulher idealizada, ou seja, não é 

concebida por meio de uma visão onírica e inalcançável, mas a personagem destaca 

a imagem de esposa, do lar, forte para encarar as atribuições do casamento. 
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Sant’Anna compreende a mulher branca como aquela que é apresentada à 

sociedade e que provê os filhos para a continuidade da família. Por este ângulo, 

tem-se a seguinte analogia: “[...] como se a mulher branca estivesse no jardim da 

casa e a mulher escura no pomar” (SANT’ANNA, 1993, p. 27).  

O segundo exemplo é Rita Baiana, a mulher negra compreende o espaço do 

pecado e do prazer, uma vez que apenas satisfaz as necessidades carnais do 

homem que, desde a colonização, cultivava relações extraconjugais permitidas pelo 

seu status dentro do poder patriarcal. Na descrição de Rita Baiana percebe-se uma 

mudança significativa nos atributos destinados a ela:  

 

No seu farto cabelo, crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um 
molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E 
toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e 
plantas aromáticas. Irrequieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, 
respondia para a direita e para a esquerda pondo à mostra um fio de dentes 
claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce 
fascinador. (AZEVEDO, 2011, p. 61, grifos meus) 

 

 

Sob a ótica de Sant’Anna é possível apontar algumas escolhas lexicais que 

remetem ao conceito de “mulher-fruto” ou “mulher-comível”, a menção ao 

“manjericão”, “baunilha”, “odor sensual”, “plantas aromáticas” apontam para um 

caráter sensualista da visão lançada sobre a mulher. É preciso ativar uma gama de 

sentidos para apreciar a mulata em sua totalidade, nesse jogo literário e erótico. 

Além disso, a menção ao “rijo quadril” “atrevido” limita a descrição ao seu corpo, 

tornando-a objeto.  

Nessa perspectiva, Rita Baiana é, no romance, um dos elementos chave para 

a decadência da personagem Jerônimo, apresentado como ligado às tradições 

portuguesas e voltado a sua família. No entanto, após a mudança para o cortiço, 

compreendendo o fator do meio como determinante para a constituição do homem, 

Jerônimo passa, progressivamente, a ser contaminado com as influências a sua 

volta, deixando sua cultura, “abrasileirando-se”: de trabalhador vira indolente, troca a 

broa pela farinha, o vinho pela cachaça, o bacalhau pela carne-seca, o chá pelo 

café, troca Piedade por Rita Baiana e, finalmente, de homem honesto e trabalhador, 

ele se torna um assassino, pois mata Firmo, amante de Rita Baiana. É possível 

perceber também a atuação da personagem Rita na trajetória de Jerônimo neste 

excerto: 
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Mas Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia, do que aquela música 
embalsamada de baunilha, que lhe entontecera a alma; e compreendeu 
perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes e 
cheirosos da mulata, principiavam a formar um ninho de cobras negras e 
venenosas, que lhe iam devorar o coração. (AZEVEDO, 2011, p. 78). 

 

Nessa passagem Aluísio Azevedo resgata dois arquétipos de mulheres 

sedutoras para referir-se à visão lançada sobre a mulher negra naquele contexto. O 

primeiro arquétipo fica claro, quando observamos a citação “nada mais ouvia, do que 

aquela música embalsamada de baunilha”, aqui, o poder da música remete às 

sereias que possuíam um canto que enfeitiçava os homens e os atraíam para a 

morte. O segundo está ligado à descrição dos cabelos como “cobras negras e 

venenosas”, aludindo sobre a figura da Medusa e sua capacidade de transformar em 

pedra aquele que olhasse para ela. Da mesma forma, a figura de Rita é relacionada 

a características negativas e prejudiciais para a integridade dos valores portugueses 

representado pela personagem Jerônimo. 

Outro grande autor que contempla uma perspectiva do negro é Monteiro 

Lobato. Apesar de suas produções adentrarem o século XX, existem alguns 

elementos que demonstram a forte influência das discussões do século XIX e que 

são pertinentes ressaltar, como por exemplo, a Tia Anastácia, personagem das 

histórias do “Sítio do Pica-pau Amarelo”, uma senhora negra que exerce uma função 

servil, relacionada com o trabalho doméstico e braçal, na casa de Dona Benta, 

representando os ecos da escravidão. Conforto (2012) trata a respeito de muitas 

concepções escravagistas que permaneceram no bojo da sociedade brasileira e 

uma delas era a visão senhorial acerca do trabalho manual, este sempre executado 

pelo negro escravizado, portanto “O trabalho manual, de onde provinha a riqueza 

senhorial, era visto como degradante, ‘coisa de negro’”. (CONFORTO, 2012, p. 24). 

Interessante destacar que Monteiro Lobato foi um intelectual que se 

pronunciou sobre o advento da abolição e considerava essa convivência entre 

brancos e negros na sociedade um tanto perigosa. Brookshaw (1983, p. 69) destaca 

que “Como muitos de seus contemporâneos, Lobato não defendia a miscigenação, 

na verdade ele a atacava abertamente, imputando o subdesenvolvimento industrial 

brasileiro à inferioridade racial e ao mulatismo”. 

Nessa perspectiva, é relevante mencionar a obra Urupês (1918) de Monteiro 

Lobato, composta por diversos contos a respeito de personagens peculiares da 



36 
 

sociedade brasileira, como o caboclo, o negro e moradores comuns do espaço rural. 

Lobato estampa figuras pouco exploradas no âmbito literário, porém suas produções 

sofreram diversas interpretações negativas, como no caso de Jeca Tatu, o 

protagonista do conto que dá nome ao livro, personagem nada idealizado, que trazia 

características negativas como a preguiça, atestada pelo modo de vida que levava 

no meio rural, plantando apenas para a subsistência. Além disso, deixa claro o 

desleixo total do Jeca tatu com a sua higiene pessoal, distanciando-o do ideal de 

civilização.  

Além da personagem, que se aproxima muito da configuração do índio no 

imaginário intelectual da época, pelo modo peculiar que vivia, tem-se nesse livro a 

narrativa intitulada “Bocatorta” que apresenta um protagonista negro transfigurado 

por deformidades e posto na categoria de monstro assustador em virtude de suas 

atitudes peculiares. O caráter desse conto aproxima-se muito do território da 

literatura insólita, que trabalha com acontecimentos peculiares e despertam as mais 

variadas atitudes do leitor diante do texto. A personagem negra é associada a 

acontecimentos ruins como o roubo de animais das fazendas, além de 

acontecimentos sinistros, como o caso dos túmulos revirados que apresentavam 

indícios de ser obra de um ser que não era deste mundo: 

 

–Porcos têm sumido alguns. Uma leitôa rabicó e um capadete malhado dos 
"Polancham", ha duas semanas que moita. Para mim – ninguém me tira da 
cabeça - o ladrão foi o negro, inda mais que essa criação costumava se 
alongar das bandas do brejo. Eu estou sempre dizendo: é preciso tocar de 
lá o raio do maldelazento. Aquilo, Deus me perdoi, é bicho ruim inteirado. 
Mas não "querem" me acreditar... (LOBATO, 1977, p. 101). 

 

Dentre todas as suposições que surgem no conto a respeito de Bocatorta, a 

sua feiura horrenda é o primeiro ponto de suspense que a narrativa articula, pois os 

personagens principais decidem ir até onde o negro morava e a atmosfera de medo 

criada em torno da personagem Cristina indica fatos premonitórios, pois ela sentia 

arrepios e um tipo de “mal pressentimento” sobre a ideia daquela viagem. De fato, 

todas as histórias macabras e o caráter monstruoso do negro ficam suspensas até o 

fim da narrativa, quando se confirma a conduta de Bocatorta. Essa articulação é 

conduzida também pelo imaginário recheado de superstições que é fértil nas regiões 

rurais no Brasil da época, como o próprio conto enfatiza: “A gente da roça duma 

folha d'embauva pendurada no barranco faz logo, pelo menos, um lobisomem e três 
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mulas-sem-cabeça. Esse caso do cemitério: um cão vagabundo entrou lá e arranhou 

a terra. Aí está todo o grande mistério!” (LOBATO, 1977, p. 104). 

 A visão construída nesse conto é do negro deformado fisicamente e, ainda, 

maligno em suas atitudes, pois ao final da trama os personagens de fato presenciam 

a violação do túmulo de Cristina para que Bocatorta sacie seus desejos necrófilos. 

Lobato retoma a visão ancestral do período medieval, em que os negros eram 

associados ao diabo, não obstante a figura do diabo era representada pela cor preta 

ou vermelha sustentando essa aproximação. A produção de Monteiro Lobato 

permite afirmar que a consolidação de estereótipos e visões distorcidas dos negros, 

caboclos, índios, entre outros agentes marginalizados, permaneceu por longos anos 

e se apresentou em diferentes contextos de produção, cada um motivado pelas suas 

relações estabelecidas nos âmbitos sociais, intelectuais, de classe, entre outras 

fontes de relações que cultivavam.  

Ademais, o painel traçado aqui pontuando alguns personagens, obras e 

autores do século XIX e até mesmo início do XX, como é o caso de Monteiro Lobato, 

provoca a reflexão sobre essa linearidade de perspectivas que, como Candido 

(2006) destaca, vai suprir as necessidades do público leitor, que nada mais era, no 

século XIX, do que a elite branca da época. É indispensável pontuar a escolha do 

recorte histórico de aproximadamente cem anos que este trabalho vai buscar 

articular. A delimitação é sensata pela quantidade de obras que esse período 

comporta e, ainda, pelas mudanças afloradas nos anos de 1900 adentro, 

necessitando, assim, de mais fôlego para tratar desse século. Além disso, esse 

breve painel abre-se para a apresentação do caráter transgressor das obras que 

serão analisadas neste trabalho, principalmente no que tange à autora Maria Firmina 

que publicou seu romance contendo uma visão distinta daquela implantada no 

século XIX e início do XX, isto é, de que o afrodescendente marcado pelo estigma 

da escravidão pertence a uma etnia inferior, que representa o retrocesso e é a prova 

viva de um passado escravocrata que trouxe inúmeros problemas econômicos e 

sociais.  

O olhar do oprimido é desconsiderado com recorrência entre os romances da 

época, o que diferencia da iniciativa da autora que abre caminho para que os 

personagens negros exponham seus sentimentos perante sua situação servil. Já em 

“Assombramento” (1924), de Coelho Netto, tem-se a oportunidade de observar 

elementos constitutivos da narrativa que se diferenciem das demais, no caso dessa 
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narrativa, trabalhar com o tema da escravidão evocando o gênero fantástico. Além 

disso, o escritor maranhense denuncia, nas entrelinhas de sua narrativa, algumas 

sequelas deixadas pela relação de dominação entre homem branco (senhor) e os 

negros escravizados, sobretudo, a mulher negra. Todas essas contribuições farão 

parte da análise proposta nos próximos capítulos de modo complementar ao que já 

está sendo estudado em relação à representação étnica na Literatura Brasileira.  

 

 

2.2 ESPAÇO LITERÁRIO: COMO SE CONQUISTA?  

 

Quando se reflete sobre o esquecimento ou a inviabilização de algum autor, 

tangenciam-se as discussões tecidas sobre o conceito de cânone, que estabelece 

pressupostos para a constituição da Literatura Brasileira. Nesse ângulo, permite-se 

uma primeira hipótese, bem genérica, sobre o poder do cânone. Falar de cânone no 

Brasil é algo complicado, porque envolve inúmeras questões, tais como a 

colonização, a escravidão em suas raízes, o preconceito velado, o patriarcalismo, 

diferenças entre gênero, classes e etnias. Todos esses assuntos influenciam de 

modo contundente a cultura brasileira, que nada mais é do que o berço da literatura. 

Essa interação entre contexto e literatura acontece de forma mútua, enquanto o 

meio influencia na produção literária, a literatura promove transformações na 

sociedade a partir da visão dos intelectuais.  

A origem da palavra cânone é grega kanón, que nomeava uma vara que 

servia de referência como unidade de medida. Na Língua Portuguesa, adquiriu um 

significado geral para indicar regra, norma e/ou preceito. Na prática, o termo 

presente na literatura é amenizado, pois indica obras que são referência para um 

período, temática ou estilo literário, mas o que se apresenta em variados estudos 

acerca de obras esquecidas, é que tudo que fugisse ao modelo, à regra ou norma 

estabelecida, era parcial ou completamente esquecida pelos meios de comunicação, 

pela crítica e, consequentemente, pelo público leitor. 

Nesse sentido, é oportuno perguntar: quem estabelecia essa regra? 

Retomam-se, novamente, as questões listadas anteriormente como sendo decisivas 

para delinear a tradição literária brasileira. A primeira discussão apresentada nesta 

pesquisa, articula alguns apontamentos sobre a colonização e a escravidão, que 

deixaram bem claros o lugar do negro e do índio dentro da sociedade, portanto é 
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interessante pensar, por que a temática do negro foi tão negligenciada e, quando 

abordada, apoiou-se em estereótipos. Da mesma maneira, o nativo foi modificado 

pela ação do colonizador, que não revelou interesse pela sua cultura, crenças e 

costumes. Assim, a temática torna-se um item bastante importante para a circulação 

da obra. Como ela é apresentada? Qual a visão que será propagada para o leitor?  

Além disso, tem-se o grupo social a que o escritor pertence. Este fator, por 

muito tempo, limitou certos indivíduos de contribuírem com as suas perspectivas 

diante da realidade brasileira. Nesse caso, pode-se evocar o lugar de Maria Firmina 

dos Reis, mulher, negra e descendente de negros escravizados. A questão de 

gênero é o primeiro entrave na carreira literária da escritora maranhense, visto que a 

educação destinada às mulheres limitava os espaços por elas percorridos, sendo 

que suas atribuições permaneciam ao domínio doméstico, qualquer instrução fora 

desses moldes era inimaginável no período de atuação de Maria Firmina. Aquelas 

que se aventuraram em escrever perambularam pela margem e muitas morreram 

sem conseguir, ao menos, publicar suas produções. 

 Observando os pontos levantados é interessante percorrer um artigo de 

Zahidé Muzart, “A questão do cânone”, em relação à escrita de autoria feminina. 

Embora a autora discorra sobre as escritoras femininas, o ponto se estende ao 

escritor de modo geral. A professora de Literatura Brasileira da UFSC afirma que 

existem várias perspectivas para olhar essa discussão. Uma delas, mais atual, está 

no poder das universidades, o poder dos grupos de pesquisas e, sobretudo, o poder 

do eixo Rio/São Paulo/Minas. Escritores que vivem nos grandes centros têm maior 

possibilidade de frequentar determinados círculos de influências, o que facilita a 

circulação do nome e das suas produções. Ademais, as Universidades, que são 

formadoras de novos leitores, escritores e pesquisadores, acabam por perpetuar a 

leitura das obras canonizadas. Para Zahidé Muzart, obras canônicas são 

importantes, mas não devem ser as únicas estudadas.  

Outra questão relevante são as editoras que também ditam regras para 

publicações e traduções, o que expande a discussão para o conhecimento de obras 

importantes de outros países como do continente africano, da América Latina etc. 

Esse contato com as literaturas advindas de outras culturas, certamente, enriquece 

o fazer literário, expande as experiências diante da realidade e permite conhecer 

outros contextos por intermédio dos olhos de outrem. 
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Outra questão que esbarra na trajetória de Maria Firmina é discutida por 

Edimilson de Almeida Pereira em seu artigo “Territórios cruzados: relações entre 

cânone literário e literatura negra e/ou afro-brasileira”. Pereira alude a respeito da 

dificuldade de escritores negros de atravessar todas essas barreiras para ganhar 

visibilidade. Pereira (2010, s.p.) observa que:  

 

[...] além de enfrentarem os desafios próprios do fazer literário, se dão conta 
de que sua atividade se estende para o território da vida real. Ou seja, ao 
participarem de simpósios, oficinas, debates e outros eventos, colocam em 
cena suas visões sobre a realidade brasileira e, mais especificamente, 
sobre as relações dessa sociedade com os indivíduos afrodescendentes. 
Não por acaso, na crítica ao modelo literário hegemônico e ao sistema 
editorial esses autores e autoras ressaltam o desinteresse de tais setores 
por uma vertente literária que punge as feridas sociais do país.  

 

No que se refere à temática, tanto Maria Firmina quanto Coelho Netto, 

apresentam em suas produções, as questões que envolvem o advento da 

escravidão. Essa postura voltada à causa abolicionista contribuiu para a 

marginalização das obras que, como Edimilson Pereira afirma, “punge as feridas 

sociais do país”. No caso de Maria Firmina, a situação se agrava, pois, além da 

temática de sua obra, do gênero feminino o qual se identifica, tem-se a etnia a qual 

pertence à escritora. Portanto, três fatores determinantes para a ocupação de 

espaços na época. Nesse sentido, a forma mais eficaz de permitir o acesso a esses 

escritores foi a criação de espaços que tratam especificamente sobre a literatura 

afro-brasileira, com a participação de escritores afrodescendentes que debatam 

sobre a temática do negro e desconstruam algumas visões que já haviam se 

consolidado. 

 Muzart (1995, p. 86) chama a atenção sobre a irregularidade na exclusão das 

obras:  

 

[...] quando lendo os textos de algumas canônicas e algumas esquecidas, 
não podemos muito bem dar razões dessas preferências. Estilo? Temas? 
Mais pós-modernas, menos? Mais preocupadas em escrever sobre coisas 
que estão na moda? Preferindo, em certa época a assim chamada 
“literatura de corpo” na esteira de Hélène Cixous, por exemplo? O porquê 
da canonização é complexo e ligado a muitos fatores, inclusive um que eu 
chamaria de mesmice, o da facilidade: perseguir o estudo das mesmas 
autoras já consagradas, já canonizadas. Não se arriscar por mares nunca 
dantes navegados...  
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 Não há, portanto, uma receita para seguir, são vários fatores que oscilam de 

uma época a outra, gênero literário, estilo, influências, cenário que utiliza em suas 

obras, entre tantas amarras que envolvem a consagração de certa obra e o 

esquecimento de outra. Essa manipulação sobre o que pode ou deve ser acessado 

pelos leitores, está arraigada na sociedade, desde a colonização há a imposição de 

elementos culturais, da formação de língua local e, especialmente, qual 

conhecimento será propagado e qual será de propriedade apenas de uma parcela 

da sociedade, esta, geralmente, masculina, branca e de classe alta. O que esse 

tópico permite refletir é sobre quais amarras permearam a trajetória dos escritores, 

bem como na tentativa de inscrever a participação na cena literária brasileira. 

Nesse momento, chama-se a atenção, novamente, para Maria Firmina dos 

Reis que, por ser negra e mulher, possui uma experiência social e histórica muito 

importante para sua escrita, além de utilizar seu romance, contos, poemas etc. como 

lugar de reflexão a respeito dessa experiência. Sobre Coelho Netto, apesar de 

representar o sujeito mestiço em virtude de suas heranças étnicas, não fica 

evidente, pelo menos no material consultado, que o pertencimento ao grupo social 

marginalizado possa ter provocado impedimentos ao seu acesso ao meio literário. O 

que fica claro é que a sua conduta abolicionista, ligada a uma preocupação com o 

povo africano escravizado em solo brasileiro, não é considerada no que tange às 

problemáticas locais. Veríssimo, Mário de Andrade, entre outros intelectuais, 

apontaram como uma das principais “falhas” na produção de Coelho Netto a falta de 

comprometimento com a constituição de uma literatura brasileira, desprendida das 

influências lusitanas e mais próxima da realidade do país, mas não mencionaram a 

respeito das obras que tratem do espectro da escravidão. 

Como já afirmado anteriormente, a literatura possui um papel social muito 

importante. Marília Conforto em sua dissertação “O escravo de papel: o cotidiano da 

escravidão na literatura do século XIX” argumenta sobre o valor documental da 

literatura e apresenta um painel da escravidão no século XIX por meio de romances. 

Compreende-se que a literatura possui um valor documental valioso, que o papel do 

intelectual, na maioria das vezes, se concentra na problematização da realidade e 

de suas mazelas, mas é oportuno observar o contraponto que Pereira (2010, p. 2) 

tece em seu artigo: 
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[...] as relações entre a literatura e a sociedade não se resumem à 
reduplicação que uma pode fazer da outra, mas se desdobram a partir dos 
vínculos de interdependência que estabelecem entre si. Por essa razão, as 
maneiras de definir as formas literárias podem variar de um período para 
outro e, não raro, dentro de um mesmo período coexistem modos 
diferenciados de percebê-las e praticá-las. As tensões decorrentes desse 
quadro dão origem às diferentes tendências literárias; estas, uma vez 
legitimadas pelo discurso de determinados grupos, se exprimem como 
realidades sociais espelhando (com modificações e interferências) os 
conflitos e as tentativas de negociação que desenham o rosto da sociedade 
e das práticas literárias.  

 

O que fica claro é a importância da reflexão do passado sob o olhar desses 

escritores que, embora impregnados pelo seu tempo, estão carregados de 

ideologias próprias que permitem uma visão mais ampla, embora fragmentada do 

passado. Entretanto, em outros momentos do texto o autor provoca uma reflexão 

sobre a literatura afro-brasileira que começou a se delinear de maneira mais visível 

em meados do século XX, evidenciando que o cânone pode exercer uma força 

excludente, visto que as produções filiadas à cultura afrodescendente no Brasil não 

tiveram muito espaço.  

O autor aponta dois grandes motivos para essa marginalização: “[...] a 

primeira relacionada ao desinteresse pelas poéticas de base oral; e, a segunda, à 

rejeição do discurso dos autores e autoras que se auto definiram como negros para 

denunciar as injustiças sociais” (PEREIRA, 2010, p. 2). Um país com bases de 

dominação europeia não poderia fugir desses moldes no que tange às 

manifestações literárias. Os sujeitos que marcaram presença na Literatura Brasileira, 

em sua maioria, pertenciam à classe privilegiada, por isso produziam sob as 

influências europeias vistas como modelos a serem seguidos.  

Nesse ângulo, os escritores aqui expostos passaram por enfrentamentos para 

levar seus escritos a público. Maria Firmina por ser mulher, negra, cruzou diversas 

barreiras impostas pela sociedade: educação, recepção de suas produções pelos 

meios de comunicação, atitudes voltadas às necessidades sociais como a fundação 

da primeira escola mista e gratuita do Brasil e, ainda por meio de sua literatura, 

trouxe uma nova configuração do negro e dos episódios da escravidão para transitar 

sobre tantas visões estereotipadas.  

Coelho Netto foi estigmatizado por alguns “vícios” da escrita que não 

agradavam aos críticos e teve seu valor literário indevidamente reconhecido. Ao que 

parece, as linhas de frente que delineavam o caráter da Literatura Brasileira estavam 

impregnadas de ideologias próprias, estas interferiam diretamente na avaliação das 



43 
 

obras que germinavam em solo brasileiro. Tudo que fugisse à regra estava fadado 

ao esquecimento, aos ataques de escritores que disputavam o mesmo espaço e a 

desqualificação da obra como referência àquele momento histórico.  

Ademais, o que se observa é que a questão do cânone é, demasiadamente, 

complexa, uma vez que permite que o crítico, dotado de poder e de certo prestígio, 

esqueça alguns autores e obras que poderão ser resgatados depois. Mas, além 

disso, deixa claro que a vida social do escritor facilita sua permanência na história 

literária, sua posição social, política, as preferencias estéticas, ou seja, para se 

estabelecerem no cânone, é preciso se submeter a diversas condutas sociais e 

ideológicas, as quais certamente, guardadas às proporções, foram ignoradas pelos 

escritores abordados neste trabalho. 
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3  MARANHENSES SIM SENHOR 

 

A questão do apagamento literário de obras que atestam a trama étnica do 

Brasil apresenta uma gama significativa de discussões, constatações e 

comprovações, porém cabe ao pesquisador da área de Literatura trazer a lume 

autores, obras e temáticas pertinentes à representação das minorias, salientando 

aspectos valiosos de suas produções, apontando possíveis influências e estratégias 

na escrita de suas narrativas em uma tentativa de preencher as lacunas históricas e 

literárias deixadas por um passado hierarquizado. É por esse ângulo que este 

trabalho se encaminha buscando apresentar autores como Maria Firmina dos Reis, 

que possui rastros em alguns manuais de literatura, porém não gozou de uma 

visibilidade considerável e, no caso Coelho Netto, que foi sendo gradativamente 

apagado das referências críticas da época.   

Este capítulo contempla algumas reflexões sobre os autores, traçando um 

perfil de cada um por meio de livros que abrangem aspectos da literatura de cada 

época histórica. Será utilizado também um dossiê sobre Maria Firmina dos Reis, 

elaborado por José Nascimento Morais Filho (1975), um livro organizado e 

comentado pelo professor Eulálio de Oliveira Leandro (2003), que resgata textos de 

Coelho Netto que apresentam relação com a causa abolicionista e, ainda, 

dissertações que se debruçaram com afinco sobre a trajetória intelectual desses 

autores. 

Entendendo-os como autores distintos em vários aspectos, é desafiador 

articulá-los neste trabalho, a fim de expor questões tanto sociais como literárias que 

condicionam a produção intelectual dos escritores. Separados por décadas e 

marcados por intensas mudanças nos âmbitos econômico, político, social e cultural, 

pela virada do século XIX para o XX. Ambos possuem um percurso literário difícil 

que provocou, dentre tantos efeitos, o aparecimento acanhado nos manuais de 

literatura, o esquecimento das obras em sebos e a baixa circulação entre os 

pesquisadores acadêmicos até final do século XX, estes que, em certa medida, 

auxiliam na propagação de obras esquecidas ou pouco estudadas. 
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3.1 MARIA FIRMINA DO REIS: PRIMEIRA ESCRITORA AFRO-BRASILEIRA  

 

Maria Firmina dos Reis desempenha um papel importante na construção da 

literatura brasileira. Embora seja dona de um passado literário marcado pelo 

esquecimento, Maria Firmina dos Reis teve, na atualidade, novas edições de suas 

obras publicadas: Úrsula e o conto “A Escrava” vieram a lume nos anos de 1975, 

pelo historiador e bibliófilo paraibano Horácio de Almeida, que descobriu a obra 

inaugural, publicada originalmente em 1859 em um sebo na cidade do Rio de 

Janeiro. Desde então, apareceram mais edições do livro: em 1988 idealizada pela 

Editora Presença, de Luiza Lobo, em parceria com o Instituto Nacional do Livro, por 

ocasião do centenário da abolição da escravatura; e de 2004, em decorrência de um 

projeto de reedição das obras literárias de escritoras brasileiras do século XIX que, 

inclusive, deu origem à Editora Mulheres, criada pelas pesquisadoras Zahidé Muzart, 

Susana Funck e Elvira Sponhol.  

Em 2009 essa mesma editora, em parceria com a Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, publicou uma reimpressão de Úrsula, em comemoração 

aos cento e cinquenta anos da primeira edição do livro. Esta edição vem 

acompanhada de um excelente posfácio elaborado pelo professor Eduardo de Assis 

Duarte (UFMG): "Maria Firmina dos Reis e os primórdios da ficção afro-brasileira". 

A partir dessa descoberta e da publicação do fac-símile de Horácio de 

Almeida em 1975, novos empreendimentos foram motivados. Um deles foi a 

recuperação de documentos e escritos de Maria Firmina pelo professor, poeta e 

jornalista maranhense José Nascimento Morais Filho, além de uma intensa pesquisa 

na Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, em busca dos jornais locais 

publicados na época da atuação de Maria Firmina como escritora recorrente nesses 

meios de comunicação. O livro elaborado por Morais Filho conta com poemas, 

composições musicais, fotos, notas sobre a produção da escritora que apareceram 

nos jornais, bem como informações de grande valor escritas em forma de diário – 

este capítulo intitulado “Álbum” traz breves relatos de passagens vividas por Reis, 

contados e datados por ela; o material revela ainda traços íntimos da autora que 

contribuem para a compreensão do seu fazer literário como um todo. 

Além de recursos internos (mesmo que escassos), o livro do jornalista traz 

aspectos externos valiosíssimos para a compreensão das amarras que envolviam a 

trajetória da escritora. Diante da iniciativa de aventurar-se no espaço literário, o 
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jornal A verdadeira Marmota (1861) expressa certo reconhecimento a respeito dessa 

atitude pouco comum entre as mulheres: “Raro é ver o belo sexo entregar-se a 

trabalhos do espírito, e deixando os prazeres fáceis do salão propor-se aos afãs das 

lides literárias” (MORAIS FILHO, 1975, s.p.). Maria Firmina tornou-se uma 

personalidade maranhense que abriu caminho para que outras mulheres deixassem 

de seguir o padrão de vida matrimonial, tornando-se “governanta” da própria casa, 

onde a instrução fora desses moldes não era obrigatória.  

Igualmente, em outras regiões do Brasil, havia mulheres que buscavam a 

emancipação do papel social imposto a elas, almejando o direito de igualdade. 

Dionísia de Faria Rocha, do Rio Grande do Norte, que utilizava o pseudônimo de 

Nísia Floresta, introduziu as ideias da autora Mary Wollstonecraft (1759-1797), 

quando traduziu o livro Vindications for the rights of woman e o publicou em 1832. 

Ainda nesse ano, publica o livro de sua autoria, intitulado Direitos das mulheres e 

injustiça dos homens. Em 1838, já viúva e com dois filhos, parte para o Rio de 

Janeiro, onde funda o Colégio Augusto, pois acreditava na importância da educação 

para a mudança de consciência das mulheres. Além disso, contribuiu para jornais, 

viajou para a Europa, tornando-se muito apreciada por lá. Sua trajetória foi possível 

pelo fato de pertencer a uma camada mais privilegiada, mas essa circunstância não 

diminui o valor de sua consciência diante das imposições sociais e culturais sobre a 

mulher brasileira (TELLES, 2004). 

Na mesma linha, seguiram, Ana Barandas, de Porto Alegre, que escreveu 

Ramalhete ou flores escolhidas no jardim da imaginação e publicou em 1845; 

Narcisa Amália, de São João da Barra, Rio de Janeiro, considerada uma das 

pioneiras das letras, pulicou um livro de poemas, com um título bem sugestivo, 

Nebulosas (1870), a poeta escreveu muito em jornais como O Rezendense, Diário 

Mercantil, A Família e fez parte do corpo de redatores de O Garatuja, um outro jornal 

de Resende (TELLES, 2004). 

Essas mulheres, que estiveram à frente da luta pelo espaço político, social e 

cultural, abriram caminhos para outras tantas escritoras isoladas em suas casas. 

Foram atitudes que plantaram sementes em várias regiões do Brasil para uma nova 

perspectiva da mulher. Nísia Floresta, Maria Firmina dos Reis e Narcisa Amália, do 

mesmo modo que a escritora e jornalista Júlia Lopes de Almeida e Narcisa do 

Amaral, foram imprescindíveis para a construção do imaginário da mulher hoje na 

sociedade. 
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Naquela época os espaços percorridos pelas mulheres eram restritos às 

paredes do lar e, comumente, às igrejas. A educação seguia parâmetros que lhes 

moldavam para o casamento, tais como tarefas domésticas, bordados, leituras para 

fins religiosos, limitando a atuação em outras áreas que não a doméstica. Diferente 

dessa situação, havia privilégios ao sexo masculino, que possuíam acesso facilitado 

a espaços de poder como a política, o poder exercido dentro da família, espaços de 

comunicação como o literário e o jornalístico, por exemplo.  

Nesse sentido, Maria Firmina erigiu-se contra uma imposição fortíssima de 

seu tempo, o que encorajou outras mulheres a se desvencilharem das amarras que 

as prendiam no espaço doméstico. Vale reconhecer que sua atuação como 

professora concursada do estado do Maranhão lhe forneceu uma posição de 

prestígio, permitindo uma melhor inserção na sociedade da época. 

Seja como for, os jornais de circulação local abriram as portas para a sua 

produção. Entre declarações condescendentes, alguns jornais olhavam a obra da 

escritora como um “diamante” a ser lapidado. O Jornal do Comércio publica em 

agosto de 1860 a seguinte notícia: 

 

OBRA NOVA – Com o título ÚRSULA publicou a Sra. Maria Firmina dos 
Reis um romance nitidamente 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, revela muito talento 
na autora, e mostra que se não lhe faltar animação 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 da novela escrita não desse todo o 
desenvolvimento a algumas cenas tocantes, como as da escravidão, que 
tanto pecam pelo modo abreviado com que são escritas. A não desanimar a 
autora na carreira tão brilhantemente ensaiou, poderá para o futuro, dar-nos 
belos volumes. (MORAIS FILHO, 1975, s.p., grifos meus). 

 

 É certo que na análise de uma obra deve-se levar em conta seu contexto e 

compreender as relações de forças que permeiam a escrita de cada autor, observar 

seu local de fala permite analisar qual a perspectiva que ele utiliza para 

problematizar a realidade. Assim, as notas contidas nos jornais da época se valem 

de análises mais superficiais, não havendo, portanto, uma avaliação crítica acerca 

dos recursos utilizados na narrativa, do valor da escrita de uma mulher, negra, 

maranhense, ou da representatividade da escritora. A indicação de leitura exposta 

anteriormente não reconhece ou até mesmo não revela o pioneirismo dessa 
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escritora no que tange à autoria feminina e ao tema da escravidão que, até então, 

era praticamente ignorado em decorrência do espírito nacionalista que impregnava 

as produções, numa busca pela consolidação da identidade literária pautada na 

figura do índio. 

 Tendo em vista que as últimas edições (2004 e 2009) publicadas do romance 

Úrsula estavam esgotadas até mesmo nos sebos virtuais, a Editora PUC Minas 

lançou, em 2017, a sexta edição do livro, acompanhado do posfácio “Úrsula e a 

desconstrução da razão negra ocidental” de Eduardo de Assis Duarte. A iniciativa 

por si só já é significativa, mas o que importa observar é como uma produção do 

século XIX com moldes marcadamente românticos parece atingir em grande escala 

o público do século XX. Nota-se que o resgate de escritoras como Maria Firmina dos 

Reis, que utilizaram estratégias para balizar as censuras e olhares cerrados sobre 

suas produções, favorece a valorização das produções desse âmbito. É preciso 

olhar para trás, reconhecer os esforços que foram feitos e integrá-los na luta atual, 

que já possui um espaço valoroso no âmbito acadêmico.  

A postura militante de Reis, que contribui muito para os estudos afro-

brasileiros, está relacionada ao espaço dado aos personagens negros dentro do 

romance Úrsula (1859): a escritora destina o capítulo nove do romance, “A preta 

Susana”, e o quatorze, intitulado “O regresso”, para apresentar a perspectiva dos 

negros escravizados diante da realidade exploradora que os oprimia. Há trechos 

sobre a liberdade gozada no território africano, a passagem do continente ao Novo 

Mundo nos porões dos navios e os momentos de tortura passados nas fazendas em 

que trabalharam. Entende-se que dar corpo e voz a personagens negros e, ainda, 

contemplá-los com história e memória, distanciam da visão construída do negro 

como mercadoria humana.   

Todos esses atributos, somados aos grupos de minoria a que a escritora 

pertence, fortaleceram a busca por sua obra. Nesse sentido, Luiza Lobo (1993) 

alude sobre o surgimento da literatura afro-brasileira a partir do momento que o 

negro passa a criar sua própria “escritura”, além disso, afirma que: “[...] privilegia-se 

a sua oportunidade e não a sua qualidade [...] O critério estético, portanto, tem de 

ser posterior á própria afirmação da literatura negra” (LOBO, 1993, p. 223). Leva-se 

em conta que o fac-símile que reavivou o romance de Maria Firmina veio ao público 

já no fim do século XX, mas o seu valor histórico e literário permite que novas 
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edições sejam publicadas e esgotadas, a fim de revisitar esses fragmentos da 

história até então ignorados. 

O livro Maria Firmina dos Reis: fragmentos de uma vida (1975) de José 

Morais Filho, deixa explícito o caráter da escritora logo na primeira frase na 

apresentação: “E ela que, durante a Vida, foi história e fez história, somente agora 

entra para a História!...” (MORAIS FILHO, 1975, s.p.). O autor reconhece o valor da 

obra desta escritora que representa a mulher, o negro e o povo maranhense por 

intermédio de sua atuação intelectual e social.  

Além de escritora, Maria Firmina assumiu o papel de professora com apenas 

vinte e dois anos, quando foi a única a ser aprovada em um Concurso Estadual para 

uma cadeira de Instrução Primária, na Vila de Guimarães em 1847. É efetiva no 

quadro do magistério maranhense até 1881, quando se aposenta e funda a primeira 

escola mista e gratuita, uma revolução na área do ensino. Esta ação causou espanto 

nos moradores da região, visto que a distinção entre as funções exercidas pelos 

homens e pelas mulheres começava nos primeiros anos de escola. Consciente do 

seu papel de escritora, professora e mulher diante da sociedade, dedica-se a dar 

aulas para as crianças, filhos de lavradores e donos de terras da região. Segundo as 

palavras de Morais Filho (1975, s.p. grifo do autor) ela era, portanto, “[...] a MÃO, 

que, providencial, surgia para proteger os desamparados e levantar os caídos!...”. 

Diante disso, surgem questões que envolvem a condição periférica de Maria 

Firmina dos Reis dentro da sociedade. Nascida em São Luís, capital da província de 

Maranhão, sabe-se que não tinha muitas posses, não vivia na condição de escrava, 

mas era descendente de negros escravizados, levando consigo o estigma do 

sistema escravagista. Aos cinco anos mudou-se para a Vila de São José de 

Guimarães, onde morou com uma tia que possuía uma situação financeira um pouco 

melhor, e esse amparo foi fundamental para o acesso aos primeiros estudos. Essa 

oportunidade foi agarrada por ela: aprendeu e resolveu repassar todo o 

conhecimento que possuía às crianças para as quais lecionou. 

No capítulo “Álbum”, presente no livro de Morais Filho (1975), o leitor pode ter 

acesso a uma série de depoimentos fragmentados da escritora a respeito de suas 

vivências. Em diversos momentos, Maria Firmina menciona sobre perdas em sua 

vida (morte de amigos ou pessoas próximas). Os depoimentos acompanham uma 

pincelada poética bem singular da escritora, talento que transparece no romance 

Úrsula (1859). Contudo, Luiza Lobo em seu livro Crítica sem juízo (1993), no tópico 
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“Auto-Retrato de Uma Pioneira Abolicionista”, apresenta um olhar sensível e 

compara Maria Firmina com a situação da protagonista do romance Úrsula:  

 

Esse espírito de conformismo diante das frequentes mortes das crianças 
que adota, o fracasso amoroso, a morte de parentes e a partida de entes 
queridos que viajam de Guimarães, ao longo de sua vida, revelam, na sua 
pessoa, o mesmo espírito de reclusão que leva a personagem Úrsula a 
abrigar-se num convento, após a morte da mãe, enquanto esperava se 
casar com Tancredo. As causas dessa melancolia marcam a existência e o 
seu estilo, típico do mal du siècle. (LOBO, 1993, p. 231). 

 

Destaca-se um relato datado de 2 de fevereiro de 1861:  

 

[...] Não. Tentar contra os meus dias, seria um crime contra Deus, e contra a 
sociedade; mas almejo a morte. Perdoai-me Deus de misericórdia! Mas a 
vida é-me assaz penosa, e eu mal posso suportá-la. O mundo é áspero e 
duro; mas não me queixo do mundo nem de pessoa alguma [...]. (MORAIS 
FILHO, 1975, s.p.). 

 

Esse trecho permite refletir sobre quais enfrentamentos Maria Firmina 

precisou protagonizar. Embora tenha obtido acesso aos estudos e, por isso, 

possuísse uma ferramenta muito valiosa para a militância, certamente, a escritora 

teve uma vida penosa de grandes batalhas no sentido de minimizar a desigualdade 

para os seus. O primeiro passo para uma atuação social ativa foi aos 22 anos, 

quando iniciou sua carreira no magistério. Ser professora lhe fornecia o primeiro 

meio de propagação de sua visão, a partir de suas experiências como mulher e 

negra em um país que enxergava esses representantes sociais como inferiores na 

hierarquia social, esta formada no cerne do sistema escravagista e reforçada pelo 

patriarcado. 

Além de atuar como professora, Maria Firmina inicia uma carreira paralela no 

âmbito literário: no ano de 1859 publica a primeira edição do romance Úrsula sob o 

pseudônimo “Uma Maranhense”, indicando a autoria feminina e rompendo com as 

barreiras impostas pelo patriarcado, abrindo espaço entre os diversos escritores 

homens de seu tempo. Nessa obra, a autora aborda a questão da escravidão 

contemplando o ponto de vista do oprimido, atitude que norteará suas produções 

posteriores. 

No ano seguinte, em 1860, colabora com um poema em A Imprensa contendo 

somente as iniciais de seu nome M.F.R. Para Morais Filho (1975), essa atitude 

configura-se mais como proteção do que modéstia, numa tentativa de se manter 
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anônima, assim sua estreia no campo das letras seria de modo gradual, a fim de que 

a autora pudesse, num primeiro momento, tatear o terreno em que posteriormente 

pisaria. Em resposta a publicação do poema, o jornal A Imprensa publica a seguinte 

nota em 19 de outubro de 1861: 

 

Os versos de Maria Firmina dos Reis indicam uma imaginação cheia de 
vivacidade da parte da autora; muita leitura e gosto, e do doce perfume dos 
sentimentos saídos do coração sem ensaio nem afetação. De há muito que 
todos conhecem os talentos e habilidades da autora de Úrsula, assim não 
causou estranheza as poesias que mandou para o Parnaso. (MORAIS 
FILHO, 1975, s.p.). 

 

 Nesse momento, o perfil da autora começa a se delinear entre os jornais de 

circulação, e ela passa a contribuir, assiduamente, no jornal literário A Verdadeira 

Marmota, e colabora também com a Antologia poética em Parnaso Maranhense e O 

Jardim das Maranhenses. Este merece um destaque por indicar autorias femininas, 

sendo nele que Maria Firmina inicia a publicação do romance Gupeva, republicando 

essa narrativa em 1863 no jornal Porto Livre e, em 1865, no jornal Eco da 

Juventude. Seus poemas foram compilados em um livro intitulado Cantos a Beira-

mar em 1871, por meio do Publicador Maranhense. Além de poemas, em 1887 

contempla os leitores com o conto “A Escrava” na Revista Maranhense. A escritora 

se fez presente até 1903 nesses espaços de comunicação impressa da época 

(MORAIS FILHO, 1975, s.p.). 

 Outro dado valioso está no tópico “Composições musicais” do livro de Morais 

Filho (1975), que contém letras de músicas compostas pela autora, algumas delas 

de caráter popular e folclórico como “Auto de Bumba meu Boi”. Além do “Hino à 

Mocidade”, “Rosinha”, “Canto de Recordação”, entre outras. Dentre estas citadas 

está o “Hino da Libertação dos Escravos” composto em 1888, em ocasião de 13 de 

maio, dia da abolição da escravatura no Brasil; com um caráter voltado à perspectiva 

do negro escravizado, o hino evidenciava essa conquista como o dia da liberdade, 

referindo-se à escravidão como uma cadeia que havia sido quebrada. E finaliza, 

“Aqueles que antes oprimias,/Hoje terás como irmão!” (MORAIS FILHO, 1975, s.p.), 

acreditando que a segregação racial iria cessar diante de tal conquista. 

 Após longos anos de dedicação intelectual e social no intuito de construir uma 

sociedade mais justa e igualitária entre as etnias e os gêneros, ocupando um lugar 

relevante no cenário cultural maranhense no século XIX, a escritora ficou por mais 
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de um século esquecida, por conta de um “silenciamento” ideológico vindo das 

classes dominantes que guiavam os caminhos para a consolidação da 

intelectualidade cultural brasileira (ZIN, 2016). A emergência de escritores depende 

de um número considerável de variáveis difíceis de encaixá-las: o talento do autor 

deve ser considerado num primeiro momento, outro fator é o geográfico, que se 

apresenta como a vitrine das produções. No caso do Brasil a diferença é bem 

acentuada, se levar em conta a cidade de São Paulo em relação com áreas mais 

isoladas no interior do estado do Maranhão, somente para indicar um exemplo.  

 Embora São Paulo tenha sido considerada o centro das manifestações 

culturais, o Maranhão oitocentista não deixou de fomentar a intelectualidade. A 

criação do jornalismo político e literário permitiu a circulação de textos importantes 

para o desenvolvimento cultural e político da província, uma vez que exerciam 

grande influência sobre a opinião pública. Nota-se pelo número de jornais com os 

quais Maria Firmina contribuiu que houve uma grande proliferação desse meio de 

comunicação na região. No início houve uma intensa agitação, periódicos abriam e 

fechavam, havia publicações desorientadas, mas com o passar do tempo a 

imprensa maranhense alcançou certo grau de maturidade e passou a ocupar um 

lugar de prestígio.  

O crescente número de periódicos e a produção em grande escala de autores 

ligados às letras e ao fazer científico deu vida a uma antologia intitulada Parnaso 

Maranhense (1861), na qual se nota o surgimento numeroso de escritores 

maranhenses na época. Esse ambiente efervescente possibilitou a propagação de 

educação e cultura aos cidadãos maranhenses, Zin (2016, p. 32) afirma que “[...] 

nesses periódicos, havia uma proposta de estabelecer uma escrita que fosse feita 

de forma simples, acessível e envolvente, mas sem banalizar os conteúdos 

apresentados, com o intuito de angariar cada vez mais novos leitores”.  

Tendo em vista o crescimento no âmbito intelectual maranhense na época em 

que Reis foi escritora ativa, questionam-se quais os caminhos percorridos por ela 

para trazer à lume sua literatura. Sabe-se que Maria Firmina possui parentesco com 

Francisco Sotero dos Reis, que se destacou como uma personalidade histórica, visto 

que auxiliou no alargamento da atividade letrada da época e fortaleceu o 

pensamento político e cultural voltado para o contexto maranhense. Apesar do laço 

de sangue entre ambos, não há indícios de que Maria Firmina dos Reis tenha 

convivido com seu primo e nem de que ele tenha facilitado o seu ingresso na área 
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das letras. Seja como for, Sotero dos Reis, por ter fundado uma série de jornais e 

revistas, criou condições para que personalidades maranhenses, incluindo Maria 

Firmina, direcionassem suas habilidades para o universo da escrita (ZIN, 2016). 

Os jornais configuravam-se como vitrines da produção cultural local e, por 

isso, divulgavam escritoras e anunciavam obras, emitindo notas a respeito da 

produção feminina. Entre suas declarações, algumas críticas se faziam presentes, 

embora estivessem embasadas em uma análise mais superficial e breve. Maria 

Firmina se fez presente em diversos anúncios nos anos seguintes à publicação de 

Úrsula (1859). Como destacado anteriormente, O Jornal do Comércio anunciou a 

publicação do primeiro romance abolicionista brasileiro escrito por uma mulher negra 

com alguns pontos de indiferença, porém A Moderação publicou no mesmo mês o 

seguinte comunicado: 

 

ÚRSULA – 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 não será desfavorável 
à nossa distinta comprovinciana. (MORAIS FILHO, 1975, s.p.). 

 

 Aqui já se manifesta um sinal de reconhecimento sobre a figura “distinta” que 

representava a escrita maranhense. Destaca-se ainda o caráter nacionalista da obra 

ao apontar como “romance original brasileiro”, visto que apresentava de maneira 

articulada uma problemática nacional até então negada pelos escritores românticos: 

a escravidão pela ótica do oprimido. 

 Em 1961, o Jardim das Maranhenses veicula em uma de suas edições a 

seguinte declaração: 

 

Com o presente número finaliza-se o terceiro bimestre deste jornal que, 
graças a Deus e à boa vontade dos Srs. assinantes, - conta com oito meses 
de existência! Seríamos apelidados de indiferentes, e com muita razão, se, 
dando esta notícia, não consignássemos aqui o nosso voto de eterna 
gratidão àqueles que, não só concorreram com as suas assinaturas, como 
também aos que honraram as páginas do JARDIM com suas produções 
literárias.     
A todos em geral novamente suplicamos continuem a prestar sua valiosa 
proteção a prol deste jornal, que em nada tem desmentindo o seu 
programa; e cujas páginas, com dantes, continuam à disposição daqueles 
que quiserem honrá-las com seus escritos. 
Um motivo mui poderoso obriga-nos ainda a fazer esta súplica, digna por 
certo de ser atendida. 
Existe em nosso poder, com destino a ser publicado no nosso jornal um 
belíssimo e interessante ROMANCE, primoroso trabalho da nossa distinta 
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comprovinciana, a Exma. Sra. D. Maria Firmina dos Reis, professora pública 
da Vila de Guimarães; cuja publicidade tencionaremos dar princípio do nº 25 
em diante. Garantimos ao público a beleza da obra; e pedimos-lhes a sua 
benévola atenção. A pena de Exma. Sr. D. Maria Firmina dos Reis já é entre 
nós conhecida; e convém muito animá-la, a não desistir da empresa, 
encetada. Esperamos, pois à vista das razões expendidas, que as nossas 
súplicas sejam atendidas: afiançando que continuaremos defendendo o belo 
e amável sexo – quando injustamente for agredido. (MORAIS FILHO, 1975, 
s.p., grifos meus). 

 

Conquanto, no início, as manifestações lançadas no meio impresso de 

comunicação possuíssem um caráter indulgente, não se pode negar o seu valor 

histórico e fortalecedor da escrita feminina na época. Ao que parece, as opiniões 

tecidas tangenciam o conteúdo da obra e se distanciam de uma análise aprofundada 

do desenvolvimento da narrativa, bem como as suas acomodações estéticas (ZIN, 

2016). O que o ambiente tipográfico favoreceu foi a questão política no que tange à 

representatividade tanto feminina como negra, uma atitude necessária para esse 

primeiro período de afirmação. 

É importante pontuar que no Brasil a literatura de autoria feminina figurou em 

meio às produções masculinas do século XIX, por meio dos jornais e revistas, 

marcando presença no âmbito das letras. Entretanto, fica evidente que essas 

escritoras que resistiram bravamente num ambiente marcado pela opressão foram 

silenciadas pelos críticos e historiadores, que são o centro na formação do cânone 

nacional. Nesse sentido, o resgate das obras desse viés (minorias) é de total 

importância para a reflexão do passado literário e todas as questões que envolvem a 

valorização de certas obras e a desqualificação de outras.  

 

 

3.2 COELHO NETTO: AS VÁRIAS FACETAS DE UM ESCRITOR 

 

Considerando o percurso de Maria Firmina dos Reis, lança-se agora o olhar 

para o escritor Henrique Maximiano Coelho Netto (1864-1934), filho de Antonio da 

Fonseca Coelho, negociante português, e Ana Silvestre Coelho, índia e brasileira. 

Embora tenha nascido na cidade de Caxias, no Maranhão, Coelho Netto passou a 

maior parte da infância e da mocidade no Rio de Janeiro, onde recebeu seus 

primeiros ensinamentos, que contavam com a leitura de clássicos portugueses e 

latinos, o que, provavelmente, despertou-lhe o gosto pelas letras. 
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Nos anos de 1883 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, após 

ter deixado o curso de Medicina, nesse período já se dedicava à poesia. O escritor 

se identificava com as ideias dos grupos que levantavam a bandeira da abolição, os 

republicanos. Por inclinar-se a tais pensamentos, conquistou alguns desafetos na 

instituição onde estudava e, por isso, voltou à Corte em 1885, entrando mais firme 

para esse círculo de pensadores, apoiando José do Patrocínio que se configurava 

como um líder desse movimento. Este convidou o escritor maranhense para 

escrever para seu jornal Gazeta da Tarde.  

A relação com Aluísio Azevedo, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, José do 

Patrocínio, Pardal Mallet, entre outros escritores da época, foi imprescindível para a 

consolidação de suas tendências literárias e jornalísticas. Foi membro fundador da 

Academia Brasileira de Letras ocupando a cadeira número dois. Em 1932, a ABL 

lançou a candidatura de Coelho Netto ao Prêmio Nobel de Literatura de 1933. O 

escritor faleceu em 1934, tendo colaborado com cerca de 70 jornais e revistas 

brasileiras e estrangeiras, deixando uma produção literária em língua portuguesa 

numerosa, algo estimado em mais de 120 obras.   

Dentre suas contribuições na tipografia brasileira da época, uma das mais 

relevantes está na participação como redator do jornal O Meio que apresenta muitos 

aspectos do perfil do autor. A linha editorial do semanário era marcada, sobretudo, 

por uma crítica à monarquia e a todas as questões que envolviam seu andamento 

como a estrutura política, econômica e burocrática, os ritos cerimoniosos, 

condecorações e os demasiados privilégios da corte. De modo quase homogêneo, 

os colaboradores do jornal (Coelho Netto, Paula Ney e Luiz Murat) produziam seus 

textos conforme suas reflexões sobre a realidade. 

Nesse sentido havia uma crença inevitável na mudança do regime político 

para a República, “Nessa hora atual a república não pode ser um fim, mas um meio; 

não vale a pena querer república para ter república; o interesse está em querer 

república para fazer reformas e organizar a governança e a vida nacional nos 

moldes científicos” (LOPES, 1997, p. 152). Além de republicanos, apresentavam 

uma postura diante de temas sociais como os direitos civis das mulheres e os 

primeiros pensamentos em relação à situação do negro escravizado recém-liberto. 

Diante desse painel da trajetória do escritor e de suas inclinações ideológicas, 

é possível entender que os caminhos percorridos por Coelho Netto são repletos de 

enfrentamentos que nortearam a sua produção como um todo. Declarações como a 
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de José Firmo publicada no Diário da Tarde (1933 apud LOPES, 1997, p. 167) 

procuram depreciar a atuação literária de Coelho Netto: 

 

O velho mestiço, adorador da Grécia, é um dos especimens mais fecundos 
da fauna literaria brasileira. Na mocidade, produziu algumas obras 
razoaveis. Obras sonoras de vocabulos bonitos. Pura imaginação. O sr. 
Coelho Netto leu apenas novellas e romances. Ficou nisso sua erudição. 
Literatura, literatura e literatura... Atribuo a isso o seu enterro em vida. Na 
phase actual. em que a fantasia cedeu á realidade, a divagação á pesquiza, 
admitte-se um Freud, um Einstein. Nunca um poeta. Estamos vivendo o 
período do sociologo, do homem que se familiarizou com os problemas e 
phenomenos da vida, registando-lhe as pulsações. Coelho Netto tinha de 
sucumbir. Nos seus cento e poucos livros publicados. Não ha um grande 
pensamento, uma idéia profunda, uma revelação que possa contribuir ao 
esclarecimento de uma duvida scientifica. Nada. O escriptor, seduzido pelo 
panorama, perdeu-se na logomachia, alinhavando phrases portadoras de 
uma falsa bellesa. Jamais desceu ao fundo da alma humana, para estudar-
lhe as imperfeições e as virtudes. Não creou um typo.  

 

A declaração de Firmo massacra a produção de Coelho Netto. É certo que a 

sua alta capacidade criativa permitiu oscilar entre estilos e, por isso, “Não creou um 

typo”, mas essa situação advém do período de transformação do final do século XIX 

início do XX que foi berço das produções do escritor maranhense. Coelho Netto foi 

um escritor que teve uma vida longa e produtiva, o que o coloca entre os autores 

que mais deixou escritos, talvez, no continente. Sua contribuição literária possui 

diversas temáticas relevantes e deve ser revista fugindo das coordenadas dos 

críticos da época que relegaram sua obra ao esquecimento. 

Nesse sentido, Coelho Netto se posiciona a respeito da sua produção da 

seguinte maneira: 

 

O mesmo digo eu e, para que não insistam em arrolar-me em bandos, 
declaro que não sigo bandeiras nem pendões, que não tenho compromisso 
de escolas, que faço livremente o que entendo, que eu sou eu, enfim, e só! 
Ou em latim, que é mais grave: Ego sum qui sum. E tal como sou é que 
devo e quero ser julgado. (MORAES, 2004, p. 104). 

 

Coelho Netto afirma, ainda em carta, que escreve como a árvore que dá fruto, 

e tudo que sai de sua pena vem da alma. Essa aparente liberdade marcou a 

trajetória do escritor de duas formas: em primeiro lugar, a sua numerosa produção 

de escritos, visto que aos 40 anos tinha em torno de 50 obras publicadas, 

colocando-o na lista dos autores que mais produziram nesta época. Vale lembrar 

todos os empecilhos para a publicação e a pequena parcela da sociedade que tinha 

acesso à leitura, ainda assim, Coelho Netto conseguiu sobreviver do artifício de sua 
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produção. Entretanto, essa conduta levanta especulações por parte dos críticos e 

colegas escritores da época que refletiam a respeito do amadurecimento de cada 

obra e o papel social destinado ao intelectual brasileiro.  

Num segundo momento, tem-se a flutuação entre os estilos literários. Nessa 

perspectiva, sua produção se manifesta como um caleidoscópio que apresenta 

fragmentos românticos, simbolistas, decadentistas, parnasianos e até 

realistas/naturalistas. A falta de unidade estética é bastante apontada por críticos na 

produção do escritor. Além disso, a aproximação de Coelho Netto com os ideais 

parnasianos, devido ao culto à forma, ao verbalismo excessivo, visto como 

ornamental e vazio e, ainda, à criação pictórica por intermédio do descritivismo, era 

visto com olhares cerrados.  

Segundo Marcos Antonio de Moraes (2004), por meio do seu artigo “Coelho 

Netto entre modernistas” esses “atributos” relacionados à estética parnasiana 

renderam o título de sobrevivente da Belle Époque literária deixando Coelho Netto 

predisposto aos ataques da “matilha futurista” como ele mesmo classificava os 

modernistas. Opiniões como a de Alceu de Amoroso Lima, em 1919, atestam 

novamente o perfil conquistado por Coelho Netto. Moraes destaca a visão de Alceu 

de Amoroso Lima, que em suas descrições sobre o autor, aponta seu sensualismo 

verbal, sua erudição, sua grande cultura, mas lamenta a sua inclinação para o 

acervo cultural grego e alerta para a reflexão do mito de Anteu.  

 

[...] um gigante da mitologia grega, que, nas lutas, ao tocar a terra, 
recobrava as forças, tornando-se invencível. Héracles, descobrindo o ponto 
fraco, o mantém suspenso no ar e o esmaga. Trocando em miúdos, na 
tentativa de compreender a imagem criada por Alceu Amoroso Lima: longe 
da “naturalidade” (o “chão”), a arte de Coelho Netto não sobreviveria. 
(MORAES, 2004, p. 106). 

  

Embora haja um teor de reconhecimento das habilidades destoantes do autor, 

Lima acredita que suas obras estão desvinculadas dos novos propósitos fomentados 

pelos escritores da Semana de 22. Paralelo a essa declaração tem-se Menotti del 

Picchia, que considera Coelho Netto como “soldado na primeira fila”, reconhecendo 

o valor do escritor e fazendo uma avaliação na qual leva em conta o contexto que 

influenciou o príncipe dos prosadores brasileiros para a formulação de sua literatura.  

O amor pelas palavras levou Coelho Netto a trilhar um caminho espinhoso, 

culminando em um esquecimento literário consolidado pelos escritores modernistas. 
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Esse fato é atestado pelo autor em cartas escritas por volta de 1923 a 1931. Em 

uma carta datada em 10 de março de 1925 e destinada a Fernando Azevedo (1894-

1974), o escritor confessa as angústias que o assolam e demonstra um forte 

sentimento de isolamento diante do novo cenário literário brasileiro. 

 

Não e não! O teu estudo, por mais que nele fosses fiel e justo, reduzindo-
me ao que, em verdade, sou, ainda assim seria uma glorificação e eu não a 
quero – temo-a. Sangram cada vez mais, e dolorosamente, as feridas que 
me pagam o trabalho porfiado de quarenta anos a abrir em selva brava os 
moços da caravana triunfal da Estética Moderna. Agora mesmo no Paraná 
anda o meu nome abocanhado por dois mastins da borda. Reduzem-me a 
um trabalho sórdido, acho que devo deixar livre o campo da literatura 
(naturalmente para que retoucem à vontade) porque sou e sempre fui uma 
nulidade pretensiosa, só isso. Um deles conhece-me tanto que afirmou 
haver-me visto na Avenida de sobrecasaca e cartola. De sobrecasaca e 
cartola – eu! Como me conhece, a mim, seguramente conhece a minha 
obra. Não, meu querido Fernando, deixa-me quieto, à sombra, e acredita 
que se não fossem as minhas grandes responsabilidades de chefe de 
família eu encolhia-me de vez, vivendo como modesto mestre de meninos, 
que sou, pelo menos in nomine para livrar-me dos cascos dos domadores 
da situação. Não e não! [...]. (MORAES, 2004, p. 117). 

 

 Esse cenário, porém, é apenas um fragmento da trajetória do escritor. 

Paralelo aos “ataques”, Coelho Netto marcou presença no cenário da Literatura 

Brasileira. Em 1928 foi eleito “Príncipe dos Prosadores Brasileiros” pela Revista O 

Malho. Na sua estreia como romancista, recebeu elogios de Machado de Assis e 

Adolfo Caminha a respeito de sua capacidade de captar os cenários e costumes da 

época, embora os primeiros apontamentos negativos diante de sua escrita já se 

fizessem presentes. Esses traços do realismo/naturalismo da produção do 

maranhense foram apontados por Adolfo Caminha, valorizando esta conduta a partir 

da obra A Capital Federal (1893): 

 

Tal é, em summa, a Capital Federal, a bella obra que acabo de ler e que 
produziu-me o effeito de uma curiosa galeria de quadros originaes, 
caprichosamente esboçados—verdadeiras aquarelas, frescas miniaturas de 
paizagens do campo e da cidade feitas com muita naturalidade. (CAMINHA, 
1895, p. 67). 
 

E, ainda: 

 

Coelho Neto soube reproduzir com habilidade as diversas nuanças por que 
passa a célebre artéria fluminense (a Rua do Ouvidor) desde as quatro da 
manhã, quando começa o trânsito das carroças de verdura e frutas, até 
meia-noite, quando a Gary dá princípio à sua faina de vassourar a cidade. 
(CAMINHA, 1895, p. 66). 
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Essa obra rendeu comparações com Aluísio Azevedo que em 1890 havia 

publicado O Cortiço, descrevendo microscopicamente o conjunto habitacional de 

João Romão. Embora haja bons comentários, Adolfo Caminha destaca como “vícios” 

da escrita de Coelho Netto a falta de aprofundamento psicológico dos personagens 

em oposição às descrições minuciosas que fazia e, ainda, à falta de verossimilhança 

entre os personagens e a realidade. Como é possível notar, os críticos oscilam entre 

pontos negativos e positivos diante da vasta produção de Coelho Netto, atestando 

certa irregularidade na produção literária do autor. 

Marcos Aparecido Lopes em sua dissertação “No purgatório da crítica: Coelho 

Neto e o seu lugar na literatura brasileira” (1997), sugere que a obra de Coelho Netto 

possui dois vetores recorrentes na análise por parte dos críticos literários, são eles o 

ornamento e o documento. Há, portanto, as duas extremidades que permitem certo 

equilíbrio na produção do escritor; de um lado é atacado, de outro reconhecido. Não 

obstante, José Veríssimo rebate a qualificação documental da obra de Coelho Netto 

no sentido de apresentar uma literatura tipicamente brasileira, afirmando que: 

 

Sendo um escritor pitoresco, o Sr. Coelho Neto, como se dos livros tirasse 
as linhas e tintas com que descreve as nossas coisas, as pinta com 
palavras, expressões e toda a tecnologia de Portugal, donde resulta, por 
exemplo, a absoluta infidelidade dos seus quadros brasileiros. 
(VERÍSSIMO,1979, p. 232-233 apud LOPES, 1997, p. 14). 

 

Para o crítico há dois fatores imprescindíveis para a estruturação da Literatura 

Brasileira. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento de uma língua original 

brasileira, além disso, chama a atenção para a má formação cultural do Brasil 

atestando que a pobreza literária advém da falta de tradição e da ausência de uma 

língua própria. Veríssimo salienta que para compreender a verdadeira essência de 

um povo é necessário conhecer as crenças e costumes, as aspirações, a língua, 

bem como elementos éticos e históricos para conceber uma literatura 

conscientemente brasileira. Nesse sentido, Coelho Netto se distancia ao apresentar 

uma sintaxe e um repertório típicos do acervo clássico português e, ainda, 

representar o sertão por meio de um olhar voltado à fantasia, distante da realidade 

local. 

Ademais, Lopes (1997) sugere que Coelho Netto teve sua contribuição 

literária sombreada antes mesmo do furor modernista. Como citado anteriormente, 
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Veríssimo faz algumas restrições à obra de Coelho Netto que, mais tarde, serão 

reafirmadas por Mário de Andrade. Sintetizando, os elementos da obra de Coelho 

Netto pontuados pela crítica foram: o ritmo frenético com que o autor produz – 

Veríssimo afirma que a fecundidade artística prejudica o acabamento final da obra, 

denotando pressa em finalizar o produto literário.  

Além disso, o excesso de expressões portuguesas, chegando a dizer que as 

obras do escritor servem mais para o público português que para o brasileiro, o 

ecletismo estético, ocasionando a falta de homogeneidade na obra do escritor e por 

último, a representação do sertão de forma fantasiosa que, para Veríssimo, não 

passa de imaginação decorativa, fugindo de uma produção que “desse conta” do 

elemento nacional. Todos os pontos destacados foram repisados pelos críticos e 

escritores das primeiras décadas do século XX. Dessa forma, compreende-se que 

esse perfil criado pelos primeiros críticos pode ter condicionado os olhares sobre a 

obra de Coelho Netto nas análises subsequentes. 

Nesse sentido, Afrânio Coutinho no jornal Correio Paulistano reflete sobre a 

conduta da crítica e da historiografia literária brasileira com relação ao escritor 

maranhense. Coutinho (1956, apud LOPES, 1997, p. 168) afirma que: 

 

À crítica e à História não é permissível ignorar um fenômeno histórico, sobre 
ser um caso bem representativo de uma determinada época. Cabe-lhes 
colocá-lo em seu devido lugar, avaliando-o à luz de critérios objetivos, sem 
paixão nem razões subjetivas. 

 

O estudioso critica, de um lado, os extremos que querem riscar o nome de 

Coelho Netto da história e, de outro, aqueles que o julgam ser o maior dos escritores 

brasileiros. Coutinho chama a atenção para o processo que levou aos ataques a 

Coelho Netto e, consequentemente, ocasionou o seu sombreamento nos manuais 

de literatura brasileira. O crítico afirma que a desqualificação do escritor estava 

pautada, principalmente, em suas preferências estéticas e enfatiza, “A critica não 

pode confundir-se e reduzir-se ao gosto nem à sensibilidade pessoal do crítico. 

Cabe-lhe apurá-los, se quiser ser crítico autêntico. Mas cumpre-lhe também não 

querer sujeitar tudo a seus padrões de gosto, frequentemente falhos.” (COUTINHO, 

1956, apud LOPES, 1997, p. 168).  

 Em suma, Coelho Netto não conseguiu conquistar um equilíbrio em sua 

carreira literária e nessas voltas entre os estilos, entre as temáticas e a sua 
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poderosa imaginação criativa, produziu muitas obras que esbarravam em críticos e 

escritores que ora o elogiavam, ora o atacavam, comentários oscilavam dentro da 

mesma obra, o que mostra o escritor múltiplo que era. Entretanto, sua persistência 

em seguir suas próprias convicções levou-o a tangenciar os círculos de escritores, 

deixando apenas rastros de sua produção. Assim, o seu resgate é de total 

importância para a área das Letras e, levando em conta toda a sua produção, há 

muito trabalho a ser desvendado.  

 

 

3.3 COELHO NETTO: UMA POSTURA ABOLICIONISTA 

 

Diante dos comentários tecidos no tópico anterior, este subcapítulo se 

configura em uma faceta pouco explorada do escritor, esta que mais interessa ao 

trabalho aqui desenvolvido. Eulálio de Oliveira Leandro, selecionou textos e 

organizou um estudo sobre esse viés do autor, que culminou em um livro intitulado 

O Negro na obra de Coelho Neto (2003), uma antologia comentada que apoiará a 

concepção deste capítulo.  

O “Prefácio” desse livro evidencia o pedido de apoio formulado pelo autor, 

dirigindo-se ao presidente da Fundação Sousândrade, em São Luís, no dia 31 de 

janeiro de 2003: 

 

Este livro é constituído de um conjunto de discursos, artigos e contos os 
quais mostram a luta do escritor maranhense em defesa do povo negro. 
Espera-se que esta obra sirva de referencial para estudos afro-brasileiros 
considerando a riqueza de informações sobre a instituição escravagista no 
Brasil. (LEANDRO, 2003, p. 7). 

 

Certamente, a obra de Leandro fornece muito mais que um panorama dos 

textos de Coelho Netto. Apresenta ela como um combate ideológico do escritor 

maranhense, por meio da literatura, revelando sentimentos e posicionamentos, 

diante da condição humana da etnia negra no contexto escravagista do Brasil. A 

antologia reúne referências essenciais para afirmar que Coelho Netto possuía a 

mente envolvida na causa abolicionista e entendia esse contexto como algo 

profundo nas raízes do Novo Mundo, uma estrutura social que prendia os negros 

escravizados numa situação desumana e desigual.  
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A antologia de textos foi organizada com o intuito de retratar pontos decisivos 

da conquista lusitana sobre os povos nativos e, posteriormente, sobre os negros 

escravizados. O primeiro capítulo traz a crônica “Através dos Altares”, presente no 

livro Lanterna Mágica (1898) de Coelho Netto, que discute os primeiros 

empreendimentos para a dominação dos povos nativos, esta que não ocorreu por 

meio de armas e guerra, mas por intermédio da catequização. A introdução da 

crença lusitana sobre as crenças indígenas e africanas mascaram ou pretendem 

mascarar o caráter opressor dos conquistadores portugueses.  

O texto que compõe o capítulo inicial traz uma crítica ácida a respeito da 

manipulação pela fé: “Abençoado seja o sangue que o capelão Colona sacrificou no 

calix! Abençoado sangue que remiu toda uma raça! Abençoada seja a hóstia branca 

que estancou a triste lágrima do Escravo” (LEANDRO, 2003, 39). Nesse sentido, o 

escritor maranhense apresenta uma produção engajada e se distancia da visão 

paternalista da dominação portuguesa, cultivada por Gilberto Freyre, por exemplo. 

O segundo capítulo alude sobre o instrumento mais importante que alimenta o 

circuito do comércio de negros escravizados, “O Navio Negreiro”, texto que está 

presente no livro Pátria Brasileira: educação moral e cívica (1909) em colaboração 

com Olavo Bilac. Essa narrativa remonta a viagem entre a África e o Brasil. Grafado 

com letras maiúsculas, o transporte (navio) se personificou como o objeto que 

comportava a tristeza, as lágrimas, o sangue e as mortes oriundas dessa travessia. 

Coelho Netto denuncia de forma contundente a situação dos negros nos navios: 

 

[...] negam-lhes sentimento, negam-lhes sensibilidade, roubam-lhes os 
filhos, laceram-lhes as carnes [...] Terra! E eles, chicoteados, começam a 
subir do porão, apertando os olhos que a luz deslumbra, e, magros, 
arrastando ferros, surgem do negro esquife como esqueletos numa 
evocação macabra. Terra!... (LEANDRO, 2003, p. 42-43, grifos meus). 

 

A descrição feita pelo autor volta-se para o lado mais obscuro, quase 

sobrenatural, daqueles acontecimentos. As expressões “arrastando ferros”, 

“esquife”, “esqueletos”, “macabra” denotam que aqueles sujeitos vistos como “cousa 

venal”, isto é, mercadorias, estavam como mortos-vivos, colocando a ação de 

escravizar como algo que desumaniza o homem.  

Nesse sentido, o terceiro capítulo vai caracterizar a vida dos negros já em 

situação de servidão nas fazendas latifundiárias, nos grandes canaviais e nas áreas 

cafeeiras; textos como “O velho trabalhador”, o conto “Tapera”, a crônica “Vilar da 
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cruz” entre outros constroem esse cenário. O capítulo trata sobre os elementos 

sórdidos da vida nas fazendas, o trabalho duro, a má alimentação, a exposição a 

doenças, a falta de assistência médica, a opressão, os castigos, como exemplo, 

tem-se o texto “A vida nas fazendas”: “[...] a terra prosperava molhada pelo suor e 

pelas lágrimas da pobre gente” (LEANDRO, 2003, p. 51). Ao mesmo tempo, Coelho 

Netto baliza suas considerações por meio do texto “O velho trabalhador”: “Toda a 

gente sofre, moço! [...] Mas, se houve senhores maus que castigavam barbaramente 

os cativos, também houve senhores bons que não gostavam de ver o sofrimento 

deles” (LEANDRO, 2003, p. 53), levantando questões a respeito da relação 

senhor/negro escravizado: é possível haver respeito, harmonia e lealdade entre 

estes representantes sociais?  

Seja como for, a escravidão, mais amena ou não, subjuga apenas um grupo 

social e enriquece o outro, não há um crescimento mútuo. Por isso, no quarto 

capítulo, intitulado “Insurreição dos escravos”, é possível observar, pelas lentes de 

Coelho Netto, as organizações de negros fugidos das senzalas, numa tentativa de 

cessar essa relação de dominação. Tanto o Quilombo dos Palmares quanto 

Jabaquara foram movimentos de resistência contra aquele sistema imposto. O 

historiador e professor João Rênor Ferreira de Carvalho (2003, p. 11), que escreve o 

prefácio da obra de Eulálio, comenta: “No momento que ocorreram essas rebeliões 

das populações negras, os negros escravizados demonstraram plena consciência de 

que o sistema escravagista só poderia ser arrebentado se houvesse mudança 

radical na estrutura econômica da sociedade”. Não era apenas a submissão de um 

povo sobre outro e, sim, uma constituição social. 

Aqui, Coelho Netto vai apontar a posse de terras como símbolo de liberdade, 

pois a organização social que se instalou nesse movimento significava uma nova 

perspectiva de vida em solo brasileiro. A cultura de subsistência, por meio da 

policultura, permitia que esses povos, fortalecidos pelo conceito de comunidade, 

reproduzissem as condições vividas na África, além disso, um pequeno comércio 

local se estabeleceu com as “sobras” do plantio de mandioca, milho, banana, 

fortalecendo a organização dos negros. Essa situação foi considerada subversiva 

pela Coroa portuguesa, o que acarretou em um confronto militar que acabou com a 

comunidade. Trechos do texto “Os Palmares”, como “Sós, na selva brava, soltos 

livremente como nas brenhas natais, começavam a viver na absoluta independência, 
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sem lei nem senhor” (LEANDRO, 2003, p. 83), destacam o real sentimento do negro 

ao pertencer àquele espaço [quilombo]. E ainda: 

 

E aquela república foi arrasada, foram incendiados os campos e as 
cabanas, e o rio tranquilo de água límpida correu entre as cinzas como uma 
veia, tanto sangue rolava. Não foi, todavia, completa a destruição, porque 
eterna ficou a memória dessa esforçada luta pela liberdade. (LEANDRO, 
2003, p. 84). 

 

Coelho Netto registra os últimos momentos da “república negra”, quando os 

homens matavam suas esposas para que não fossem abusadas pelos soldados, 

mães matavam seus filhos e muitos tiravam sua própria vida para fugir da condição 

de escravos que estava sendo imposta. Coelho Netto demonstra respeito àquela 

luta, que representou a primeira tentativa de romper a conjuntura colonial, esta 

baseada no trabalho escravo no sistema de monocultura das fazendas latifundiárias.  

Em seguida, o autor da antologia compila textos sobre a exploração da 

mulher tanto no trabalho como a exploração do corpo, são eles: as crônicas “As 

Mães Negras”, “Mães e Filhos”, “Redenção de Can” e “Mães Filhos” entre outros 

escritos. Nessas narrativas, Coelho Netto evidencia a visão equivocada sobre a 

divisão do trabalho, em que o braço feminino era destinado apenas aos trabalhos 

domésticos da casa-grande. À vista disso, o escritor lança um olhar sobre a questão 

da exploração da mulher, negra escravizada, posto que, além do trabalho braçal que 

desempenhava como os demais negros escravizados, seu corpo era instrumento de 

exploração para o aumento de “mão de obra” e manutenção do sistema e, 

sobretudo, para satisfazer o prazer sexual dos seus senhores e filhos. 

Em uma passagem bem significativa do texto “Mãe”, é possível observar a 

situação da maternidade da negra escravizada: 

 

– A criança...?! E, num brusco movimento, erguendo a saia da ganga da 
escrava, pôs-lhe o ventre nu e viu, num pano ligado à cinta por três ou 
quatro tiras resistentes, um corpo pequeno que se movia vagindo 
doridamente. [...] – Burra! E esbofeteou-a de novo. Querias roubar-
me...querias esconder-me o parto para matá-lo, talvez...[...] – Não, sinhô. –
Então...para que o escondeste debaixo da saia? [...]– Porque eu queria ser 
vendida com o meu filho... (LEANDRO, 2003, p. 102). 

 

Coelho Netto descortina situações, muitas vezes, deixadas de lado na 

problematização sobre as mazelas da escravidão. As mulheres, ao chegarem aos 

portos escravistas, perdiam a condição social que exerciam em território africano e 
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passavam a ter papéis humilhantes diante do novo contexto. Nessas circunstâncias 

sofriam violência física, mediante os castigos com açoites, má alimentação, trabalho 

pesado; violência sexual, visto que eram estupradas pelos senhores, feitores ou até 

mesmo, pelos negros, gerando novos trabalhadores servis, que alimentariam o 

círculo de exploração; e, ainda, a violência psicológica, pois eram forçadas a 

separar-se dos filhos, quando vendidos, ou forçadas a não amamentá-los, tornando-

se ama de leite dos filhos dos senhores.  

Outras preocupações se fazem presentes na literatura de Coelho Netto que 

se desdobra da questão da exploração sexual, afirmando que a problemática da 

prostituição tem origem no contexto escravagista. A mulher negra, por sua vez, 

resistia à perpetuação daquele regime utilizando a prática do aborto, na tentativa de 

pôr fim ao ciclo de escravidão de seus descendentes. Segundo Eulálio (2003), a 

historiografia brasileira desconsiderou a importância da mulher negra na contribuição 

social e cultural da sociedade brasileira. 

Alguns trechos de romances como Rei Negro (1914), Miragem (1895), A 

Conquista (1898) procuram retratar “O falar da senzala”. Além disso, o capítulo sete, 

“A Cultura Negra”, traz as crônicas “Caxambu”, “Tipo de Outrora”, “Tio Cobó”, entre 

outros textos, que apresentam aspectos da cultura africana como a linguagem, 

manifestações culturais trazidas pelos negros para o Brasil, tais como a 

religiosidade, instrumentos musicais, costumes e a organização social. Para Leandro 

(2003) esses elementos não foram reconhecidos como parte da cultura brasileira por 

conta de uma repressão cultural, que tinha como objetivos apagar o passado 

escravagista para evitar a tomada de consciência sobre as desigualdades sociais e, 

portanto, não fomentar a luta de classes e a descentralização do poder das mãos da 

elite branca. 

“O negro e o cárcere”, o oitavo capítulo do livro de Eulálio de Oliveira 

Leandro, evidencia como Coelho Netto denuncia a situação carcerária brasileira, no 

final do império, que é representada pelos negros na sua maioria. Nesse aspecto, a 

questão da desigualdade social ganha espaço, visto que, após a abolição, não 

houve a inserção do negro na sociedade (emprego, educação, moradia etc.), o que 

acarretou em uma marginalização desse grupo étnico. Além disso, Coelho Netto 

insere em seu texto registros com nomes e histórias de negros presos, 

demonstrando que suas penas eram muito severas e não condiziam com seus atos. 

Nesse sentido, Coelho Netto destaca a injustiça fortalecida pelo preconceito racial e 
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o estereótipo a respeito dos negros, pois acreditavam que os negros eram, 

naturalmente, desonestos, violentos, preguiçosos, quesitos estes que pesavam no 

momento da sentença. 

Ao apresentar as narrativas, “A Páscoa”, trechos do romance A Conquista 

(1898), o texto “O 13 de Maio II” presente no livro América: educação moral e cívica 

(1897), a novela “Banzo”, entre outros, Leandro deixa claro que o momento da 

abolição em 1888 foi uma ação para alavancar a ideia de República, sendo que não 

houve seguimento a essa ação de libertação, ou seja, não houve amparo social para 

o negro, a fim de integrá-lo na sociedade de forma digna. As produções de Coelho 

Netto acima destacadas retratam o abandono da etnia africana e de seus 

descendentes por parte do governo, promovendo a desigualdade social 

hierarquizada pela cor.  

Na novela, intitulada “Banzo”, Coelho Netto representa a abolição na prática, 

ao contar a história de Sabino, um negro escravizado alforriado, destacando bem a 

discrepância entre o marco da abolição como uma conquista para o progresso 

brasileiro e os eventos que sucederam a lei: 

 

Um dia, já depois da Lei, “nhô Roberto”, que andava nervoso, entrou na 
horta e achou-o [Sabino] sentado perto do rego, chupando uma laranja. Foi 
um tempo quente, não quis saber de desculpa – pô-lo fora. ‘Que fosse para 
o inferno! Estava livre, os canalhas que o sustentassem’. Saiu sem rumo, 
andou muito à-toa, passou fome, bateu os dentes de frio, teve febre, pensou 
morrer; mas a gente acostumava-se com tudo. Sempre achou caridade. 
(LEANDRO, 2003, p. 167). 

 

Aqui fica nítido o abandono dos negros libertos pelo governo, após a expulsão 

da fazenda onde, bem ou mal, considerava como um lar, Sabino passou a viver nas 

ruas como um pedinte, vivendo de caridade, dormindo em qualquer lugar que 

oferecesse abrigo. A abolição tornou-se uma nova forma de exclusão social.  

Já em “Fogo fátuo”, Coelho Netto pinta o cenário sem o trabalho escravo. As 

fazendas abandonadas em decadência, cheio de “senhores moços, de sinhás 

mimosas, de nhanãs madraças que se criaram em moleza, com direito de vida e de 

morte sobre o negro; gente lerda [...] incapaz de levantar uma palha” (LEANDRO, 

2003, p. 165). Aqui fica nítido a figura de senhores incapazes de manter suas 

riquezas por meio do trabalho, visto como degradante.  

Nesse momento, é oportuno elencar uma série de apontamentos feitos a 

Coelho Netto que levaram o escritor para um lugar periférico em relação às obras 
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referenciais de seu tempo. Os críticos e alguns escritores da época atrelavam o 

escritor à falta de comprometimento com as problemáticas locais, apontando o 

vocabulário rebuscado e banhado por expressões lusitanas (remetendo à 

dependência cultural de Portugal). Além disso, o escritor se valia da ornamentação 

de palavras nas descrições de ambientes e paisagens e construiu um sertão 

brasileiro considerado distante da realidade. Mas o que esse dossiê articulado por 

Eulálio de Oliveira Leandro manifesta é uma considerável produção de textos de 

cunho abolicionista, problemática social e econômica negligenciada por longos anos 

no que concerne à intelectualidade brasileira. Essa faceta do escritor não foi 

mencionada nas críticas tecidas a seu respeito.  

Esses apontamentos a respeito do autor, certamente, promovem a reflexão 

sobre a Literatura Brasileira como um todo: quais as lacunas deixadas na construção 

da história literária do país? Quantos representantes de gênero, classe ou etnias não 

foram ouvidos? E que “verdades” estão sendo construídas e mantidas? Com isso, 

percebe-se a importância de agentes militantes em prol das minorias, dos 

silenciados, dos marginalizados, para que as diferentes visões de mundo possam 

conviver e se reformular a partir da visão do outro. 

Nos últimos capítulos de seu livro, Eulálio traça o perfil do escritor Coelho 

Netto a respeito dos segmentos abolicionistas da época e afirma no capítulo doze 

que o grande catalizador dessa iniciativa foi José Patrocínio, como mostra 

fragmentos do discurso de Coelho Netto:  

 

Fui ouvir pela primeira vez o Patrocínio. Fiquei doido, doido, completamente 
doido. Resolvi deixar os sonhos de doutor, para acompanhar o grande vulto. 
Fui com ele para a Gazeta da Tarde. Mas a vida era dura, a Gazeta da 
tarde estava em sérias dificuldades. Andei saltando de jornal em jornal para 
ganhar o pão. (COELHO NETTO, 1906 apud LEANDRO, 2003, p. 242).  

 

Em tempos de poder centralizado pelos senhores rurais, Patrocínio, liderança 

negra, símbolo de resistência, em um ambiente totalmente contrário aos seus 

propósitos, cativa jovens talentosos como Coelho Netto para contribuir em seu 

jornal, direcionando as opiniões a favor da abolição e de outros grupos 

marginalizados. A partir dessas informações, fica mais claro que essa faceta de 

Coelho Netto contribuiu para que sua literatura fosse dissipada entre outras de maior 

interesse ao poder que comandava o Brasil da época.   
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4 A QUESTÃO ÉTNICA: ECOS DA ESCRAVIDÃO EM ÚRSULA E 

“ASSOMBRAMENTO” 

 

O valor desta análise se apoia na investigação das obras que possuem 

pontos peculiares sobre a temática definida para a pesquisa. O tema da escravidão 

e seus personagens foram abordados em diversos romances no século XIX e XX; 

embora esse número apareça no sentido favorável para a discussão, muitas obras, 

correspondendo ao seu contexto de produção, apresentaram esse sistema 

socioeconômico de exploração do outro e todos os seus impactos de forma errônea 

e, por vezes, preconceituosa, anulando o caráter explorador da relação senhor-

negro escravizado, apagando as contribuições culturais dos negros escravizados e 

constituindo uma sociedade hierarquizada que desfavorece em diversos sentidos as 

minorias atingidas. 

O que esta pesquisa busca é apresentar outras perspectivas sobre esse mesmo 

evento, por meio de obras que foram sombreadas pela crítica e praticamente 

desconhecidas entre os leitores da época. Ambas as produções literárias possuem 

um caráter transgressor, no que diz respeito à indicação autoral feminina, as ideias 

que exprimem e a construção das personagens, sobretudo, os negros escravizados. 

Os principais caminhos traçados para esta análise se apoiaram na 

investigação da expressão da temática: como ela é apresentada? Há o mesmo 

engajamento entre as personagens e o narrador? Que elementos são inovadores 

em detrimento das obras de maior circulação da época? Qual é o efeito da obra 

mediante a construção narrativa (linguagem, trajetória das personagens, condutas)? 

E, ainda, qual é o papel das influências estéticas, como elas atuam dentro das 

obras? São algumas questões levantadas que nortearão a análise, a fim de 

colaborar para o rol de discussões sobre os objetos de estudo aqui abordados.  

 

 

4.1 ÚRSULA: RELATOS DE UMA ESCRAVIDÃO EXPLORADORA 

 

 O romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis é considerado a 

primeira obra abolicionista brasileira. De fato essa conduta destoa das vozes 

masculinas que cercavam a escritora na época, no sentido de que ela explora o 

tema da escravização de negros africanos apresentando a perspectiva do oprimido, 
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atitude rara na literatura oitocentista. O discurso da escritora atua como uma ruptura, 

visto que o negro escritor ficava à margem do sistema literário, ambiente este 

dominado por sujeitos brancos e, na sua maioria quase absoluta, pertencentes ao 

sexo masculino. Essa afirmação leva a pensar sobre o conceito de “raça”, que, 

relacionado aos seres humanos, traz a ideia de que atributos genéticos podem 

influenciar na capacidade do sujeito. Este imaginário foi sustentado por longos anos 

após a abolição e fortalecido pelas teorias racistas de inferioridade étnicas. Como 

esclarece Nancy Leys Stepan (1994, p. 74): 

 

As mulheres e as raças inferiores eram consideradas impulsivas por 
natureza, emocionais, mais imitadoras que originais e incapazes do 
raciocínio abstrato e profundo igual ao do homem branco. A biologia 
evolucionista estipulou, ainda, mais analogias. A mulher era, em termos 
evolutivos, o “elemento conservador” para o homem “progressivo”, 
preservando os traços mais “primitivos” encontrados em raças inferiores, 
enquanto os homens de raças superiores indicavam o caminho para novas 
direções culturais e biológicas.  

 

A autora parte da discussão sobre o poder do conhecimento científico, visto 

por muito tempo como o único detentor do saber. Nesse sentido, Maria Firmina 

elucida como as teorias de inferioridade étnica afetaram os negros, as mulheres, os 

indígenas, entre outros representantes sociais para elevar uma pequena parcela de 

sujeitos, os homens brancos. Por meio dessas observações, é possível 

compreender como o poder estava atrelado à classe social, cor (“raça”) e gênero a 

que pertencia. Para concluir esta ideia, Uruguay Cortazzo (2010, p. 6) em seu artigo 

“Branquitude e Crítica Literária” afirma que “O conceito de raça é questionado na 

biologia, mas não na sociologia. Raça é uma categoria social, atual e atuante, com 

efeitos reais no cotidiano das pessoas, e que continua sendo o fundamento do 

racismo do século XXI”. 

 Da mesma maneira, o gênero tornou-se um fator essencial na hierarquização 

dentro do âmbito social. Nesse sentido, Maria Firmina dos Reis quebra as duas 

barreiras impostas a ela, isto é, uma mulher negra que sai dos limites domésticos 

para exercer funções sociais, como escritora e professora.  Maria Firmina aborda 

essa questão dentro do livro, evidenciando que a falta de liberdade da mulher 

emana do mesmo sistema que o do negro: as figuras femininas dispostas na 

narrativa vão apresentar outro tópico ligado ao sistema econômico escravista, o 

patriarcalismo na relação dos pais de Tancredo, porém, de maneira também 
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pioneira, Maria Firmina vai desconstruir esse poder por intermédio de Tancredo, 

caracterizando-o como sensível, capaz de amar e sofrer por uma mulher. A autora 

fornece nessa obra diversos pontos passíveis de análise, porém, o foco deste 

trabalho permanece nos limites de se analisar como a figura do negro escravizado é 

representada e configurada. 

As iniciativas da autora em seu romance estão vinculadas a sua 

representatividade: mulher, negra e pobre. Como professora, atuou para a 

democratização do ensino a meninos e meninas. Assim, ambos teriam a 

oportunidade de ter acesso ao conhecimento, por ser um ensino gratuito. Os filhos 

de lavradores que tinham como propósito apenas o trabalho, passado de geração 

em geração, puderam mudar sua visão a respeito de sua condição. Como escritora, 

atuou como porta voz de muitas causas necessárias naquele momento.  

Maria Firmina, de mãos dadas com as escritoras Nísia Floresta, Ana de 

Barandas, Julia Lopes de Almeidas, entre outras, deram os primeiros passos para 

uma mudança na linearidade da escrita brasileira. No prólogo de Úrsula, Maria 

Firmina profere as seguintes palavras: “[...] sirva esse bom acolhimento de incentivo 

para outras, que com imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com 

instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez que nós” (REIS, 2004, p. 14). 

Esse trecho expressa um dos propósitos do projeto de Maria Firmina ao escrever o 

romance e publicar em 1859: estimular talentos que estavam adormecidos pelo 

discurso que limitava uma coletividade.  

Embora Úrsula (1859) esteja atrelada às amarras estéticas do Romantismo, 

estética dominante na primeira metade do século XIX, a narrativa traz contribuições 

para uma diferente perspectiva do negro em território brasileiro. Nesse sentido, a 

escritora dispõe de estratégias para garantir a sobrevivência de sua obra em um 

espaço tão cerrado. Primeiramente, nota-se a questão do negro em um plano 

secundário da narrativa, embora seus papéis não percam a importância. Outro 

artifício encontra-se no prólogo: “Mesquinho e humilde livro é este que vos 

apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso 

mofador de outros, e ainda assim o dou a lume” (REIS, 2004, p. 13). O prólogo de 

um livro se manifesta como uma carta de recomendação aos leitores e críticos, 

pode-se utilizar essa ferramenta tanto para bajular o público leitor da época no 

intuito de convidá-los para ler as páginas que se seguem ou, no caso de Maria 

Firmina, ativar o sentimento de condescendência que havia nos homens que 
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dominavam a classe intelectual, deixando que sua obra passasse despercebida 

pelos olhares de censura. Assim, fazendo acreditar que sua produção não iria 

romper com a linearidade de pensamento imposto na época. 

Além disso, as palavras de Maria Firmina exprimem um sentimento de 

verdadeiro desamparo para a mulher intelectual da época que, obviamente, não 

tinha o mesmo prestígio que os homens das Letras. Escolheu, então, comparar o 

livro com um filho “deformado” cuja beleza somente a sua mãe enxerga e sugere 

que “Deixai pois que a minha ÚRSULA, tímida e acanhada, sem dotes da natureza, 

nem enfeites e louçanias d’arte, caminhe entre vós” (REIS, 2004, p. 14). Estratégia 

utilizada para minimizar a transgressão do seu empreendimento literário. 

Da mesma maneira que o prólogo atua na circulação da obra, o próprio 

enredo auxilia nesse papel, visto que seu plano narrativo é constituído por 

personagens brancos e negros. Eduardo Assis Duarte fornece um excelente resumo 

da trama: 

 

O triângulo amoroso formado pela jovem Úrsula, seu amado Tancredo e 
pelo tio Comendador (que surge como encarnação de todo o mal sobre a 
terra), ocupa o plano principal das ações. Além de assassinar o pai e 
abandonar a mãe da protagonista anos e anos entrevada numa cama, o 
Comendador compõe a figura sádica do senhor cruel que explora a mão de 
obra cativa até o limite de suas forças. Ao final, enlouquecido de ciúmes, o 
vilão mata Tancredo na própria noite do casamento deste com Úrsula, o que 
provoca a loucura, o posterior falecimento da heroína e o inconsolável 
remorso que também leva o tio à morte, não sem antes passar pela 
libertação de seus escravos e pela reclusão num convento. O texto descarta 
o Happy end e opta pelos esquemas consagrados no romance gótico a fim 
de estabelecer a empatia com o público. (DUARTE, 2004, p.265). 

 

Contudo, a narrativa incorpora o drama das personagens negras, Túlio e 

Preta Susana, entendidos como “marginais” no que concerne ao plano narrativo. 

Todavia, as duas figuras são imprescindíveis para o desenvolvimento do enredo e 

tornam-se, de certa forma, protagonistas na história. Além dessas personagens, o 

capítulo intitulado “A dedicação”, apresenta outra construção de negro escravizado 

dentro da obra, por meio de Antero. A modesta presença dessa personagem 

contribui para as discussões tecidas aqui.  

Para dar início às discussões, é necessário conhecer a estrutura geral do 

livro, que possui vinte capítulos que abrigam a história, intercalando os 

acontecimentos do casal de senhores Tancredo e Úrsula com a trajetória dos negros 

escravizados Preta Susana e Túlio. O primeiro capítulo possui um título que 
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comporta a ideia central da escritora sobre a igualdade entre as “raças”, “Duas 

almas generosas” dá início à relação entre senhor e negro escravizado, Tancredo e 

Túlio, respectivamente. Em seguida tem-se “Delírio”, que vai estar centrado na 

personagem Tancredo. Após a queda que quase o levou à morte, apresenta um 

quadro febril devido à exposição ao sol, a personagem balbucia frases que vão 

estimular a curiosidade do leitor para conhecer a misteriosa figura. 

O terceiro capítulo, “A declaração de amor”, vai assinalar o caráter romântico 

da narrativa, o amor à primeira vista entre as personagens principais: Úrsula, uma 

típica heroína romântica, sempre melancólica, pensativa, sofrendo diante dos 

acontecimentos da sua vida (a doença da mãe e o poder coercivo do tio 

Comendador P...), e Tancredo, um jovem da classe mais abastada que sofrera com 

uma desilusão amorosa e guardava no peito um sentimento de tristeza muito 

grande. Os próximos quatro capítulos, “A primeira impressão”, “A entrevista”, “A 

despedida” e “Adelaide” vão apresentar a triste história de amor de Tancredo com 

Adelaide, uma moça que se envolve com o futuro sogro, o pai de Tancredo.  

O oitavo capítulo “Luísa B...” conta a jornada da mãe de Úrsula e sua relação 

com o irmão Fernando P..., seu casamento e a morte do marido. O nono capítulo “A 

preta Susana”, será imprescindível para esta análise, pois comporta a perspectiva 

do negro escravizado lançada sobre a escravidão e constrói um conceito de 

liberdade gozado na África. Os dois próximos capítulos “A mata” e “Foge!” são 

voltados ao encontro de Úrsula com o tio Fernando P... que deseja casar-se com a 

sobrinha à força. A visita de Fernando à casa da irmã é fatal para que a situação de 

enferma de Luísa B... se agrave e ao fim dos dois capítulos ela morre, dando 

entrada no décimo terceiro capítulo, “O cemitério de Santa Cruz”, em que será 

narrado o seu enterro.  

O capítulo seguinte, “O Regresso”, produz um clima de tensão, pois é o 

momento em que Tancredo retorna para buscar Úrsula, que desaparecera depois da 

despedida da mãe. Ao mesmo tempo, o tio da moça também a procura com o intuito 

de obrigá-la a se casar com ele. Os últimos capítulos ficam centrados no casal, “O 

convento de ***”, o “Comendador Fernando P...”, “Túlio”, “A dedicação”, “O 

despertar”, “A louca” e o “Epílogo”, levando o romance ao desfecho trágico. Após 

esse breve panorama, pode-se observar os espaços dados aos personagens, 

capítulos inteiros que contemplam a visão de cada um sobre a sua própria trajetória. 

Essa forma de explorar a história permite compreender as atitudes das personagens 
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atreladas ao seu passado. Maria Firmina vê as personagens como pessoas 

complexas que se constroem a partir de suas experiências.  

No primeiro capítulo, Maria Firmina apresenta o cenário da história, bem 

como os dois principais personagens. Assim descreve Tancredo, o homem branco: 

 

O mancebo ocultava parte de suas formas num amplo capote de lã, cujas 
dobras apenas descobriam-lhe as mãos cuidadosamente calçadas com 
luvas de camurça. Numa destas mãos o jovem cavaleiro reclinara a face 
pálida e melancólica, com a outra frouxamente tomava as rédeas do seu 
ginete. Mas este simples traje, este como que abandono de si próprio, não 
podia arredar do desconhecido certo ar de perfeita distinção que bem dava 
a conhecer que era ele pessoa da alta sociedade. (REIS, 2004, p. 19). 

 

A outra descrição é de Túlio, o negro escravizado: 

 

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. O sangue 
africano refervia-lhe nas veias; o mísero ligava-se à odiosa cadeia da 
escravidão; e embalde o sangue ardente que herdara de seus, pais, e que o 
nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde – dissemos – se 
revoltava; porque se lhe erguia como barreira – o poder do forte contra o 
fraco!... (REIS, 2004, p. 22). 

 

Não por acaso, o capítulo intitula-se “Duas almas generosas”, aqui se constrói 

a figura do negro humanizado, que vai além dos (pre)conceitos que eram destinados 

a ele, isto é, referenciado como força de trabalho ou manifestação do ódio 

proveniente da situação servil que se encontra. Diante da afirmação “o sangue 

africano refervia-lhe nas veias”, Maria Firmina destaca a individualidade de Túlio, 

homem negro, escravizado, que possui atributos “nobreza de um coração bem 

formado”, ao mesmo tempo, vincula a um “nós”, a uma comunidade, Túlio também 

representa a etnia africana e suas raízes.  Ao referir-se à situação de Túlio, este 

“ligado à odiosa cadeia da escravidão”, cria uma imagem semântica da escravidão 

como aprisionamento do corpo e da mente, ao mesmo tempo que coloca Túlio como 

representante do elo das próprias correntes. Nesse sentido, reflete sobre a forte 

ideologia de submissão, que permitiu que esse poder coercivo permanecesse por 

400 anos, apesar das tentativas (em partes fracassadas) de resistência por meio dos 

quilombos.   

Diferentemente, tem-se a descrição de Tancredo, enfatizando as vestes que o 

identificavam como sujeito que pertence a uma classe mais abastada. Essa 
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distinção é necessária para que a dicotomia, ensaiada em diversas obras românticas 

oitocentistas, comece a se desmanchar à medida que o capítulo se desenrola. 

Dessa forma, a configuração do senhor bom é reforçada, como será explícito por 

meio de declarações em tom abolicionistas proferidas pela personagem. Todavia, o 

ponto chave dessa obra é a composição da personagem negra. 

A partir do título deste capítulo, é possível observar uma aproximação de 

sujeitos pertencentes a espaços que se diferem um do outro em vários aspectos, de 

um lado o homem branco que representa o senhor e do outro o homem negro 

escravizado. A caracterização do negro em situação servil pela escrita de Maria 

Firmina trará novos significados a essa figura:  

 

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, permaneciam intactos, e puros como a sua alma. Era infeliz; mas 
era virtuoso; e por isso seu coração enterneceu-se em presença da 
dolorosa cena, que se lhe ofereceu à vista. (REIS, 2004, p. 23). 

 

De maneira diversa, a autora explora um ponto bastante recorrente nas 

discussões acerca dos africanos: a maldade inata dos negros escravizados. Explora 

a ideia da escravidão como algo tão danoso que embrutecia as pessoas, mostrando 

os efeitos dessa experiência sobre a alma humana. Túlio vem para desmitificar essa 

ideia, pois mesmo pertencendo a “odiosa cadeia da escravidão” era “virtuoso”, 

vítima, não algoz. Há, nesse excerto, um apelo religioso sobre a criação do homem 

e a sua semelhança entre os irmãos. No parágrafo anterior, a autora evoca um dos 

preceitos da religião judaico-cristã, “[...] ama a teu próximo como a ti mesmo” (REIS, 

2004, p. 23), reforçando a sua concepção a partir do discurso religioso. Esse ponto 

coloca a autora em sintonia com a literatura da classe dominante, uma vez que as 

crenças africanas não são mencionadas.  

Outras acomodações religiosas são feitas ao longo deste capítulo a fim de 

elevar a ação de Túlio, que salva Tancredo de uma queda de cavalo sob um sol 

escaldante. Atitudes de “piedosa bondade” e “cheia de unção e caridoso desvelo” 

são algumas atribuições ao negro escravizado que carregou Tancredo até a 

fazenda, aproximando Túlio da figura de herói da trama. Maria Firmina busca em 

sua obra apresentar a bondade dos homens indiferente da etnia a que pertencem.  

De modo semelhante, a visão apresentada pelo mancebo a respeito da 

escravidão demonstra certo compromisso com a questão étnica: 
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Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo, que te 
borbulha na alma, compreendo tua amargura, e amaldiçôo em teu nome ao 
primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Sim – prosseguiu – tens 
razão; o branco desdenhou à generosidade do negro, e cuspiu sobre a 
pureza dos seus sentimentos! (REIS, 2004, p. 28). 

 

A partir desses excertos, fica explícita a posição abolicionista de Tancredo, 

fugindo da ideia errônea sobre o perigo na aproximação entre brancos e negros, 

senhores e negros escravizados. Essa concepção surge no século XIX e vai se 

adensando à medida que crescem também os ideais abolicionistas. Muitos dos 

intelectuais brasileiros, alarmados com tal situação, levantam a bandeira da abolição 

às avessas, afirmando que a escravidão era ruim para os senhores, pois os negros 

ofereciam riscos à moral da família, bem como poderiam revoltar-se contra eles. 

Esse imaginário é retratado no conjunto de novelas de Joaquim Manuel Macedo, 

Vítimas Algozes (1869), sobre o qual se discorre no capítulo 2. 

O narrador proposto pela autora se encaixa na categoria do narrador 

onisciente, ou seja, heterodiegético. Possui uma posição privilegiada e é dotado de 

uma autoridade considerável diante das observações que destaca, tanto nos 

comentários a respeito de ações ou pensamentos das personagens, exprimindo sua 

opinião em terceira pessoa, pois não participa da história como personagem. No 

caso do romance Úrsula, suas “intromissões” são pertinentes e fortalecem o perfil do 

negro escravizado sofredor: “E o negro dizia uma verdade, era o primeiro branco 

que tão doces palavras lhe havia dirigido; sua alma, ávida de uma outra alma que a 

compreendesse, transbordava agora de felicidade e de reconhecimento” (REIS, 

2004, p. 29). Nesse discurso, é possível ver nas entrelinhas um passado de tortura 

ligado à figura do escravizado, marcado pelo trabalho, desprezo dos antigos 

senhores, abrindo, portanto, caminho para outra faceta da escravidão, aquela que 

evidencia o caráter explorador desse sistema.  

Maria Firmina empenha-se para dar voz ao africano, pois este, em diversos 

excertos do romance, possui diálogos extensos com os demais personagens. Um 

bom exemplo está no capítulo XIV intitulado “O Regresso”, em que Túlio conta a sua 

vivência da fazenda do Comendador Fernando P...Túlio possui aproximadamente 

quinze falas extensas em oposição a oito falas de Tancredo, além disso, as do 

mancebo se resumem a interrupções que corroboram com os relatos do amigo “Que 
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vingança tão mesquinha!... – interrompeu Tancredo indignado” (REIS, 2004, p. 168), 

não obstante tem-se a narração de Túlio:  

 

Ah! Senhor! que triste coisa é a escravidão! Quando minuciosamente me 
narraram – continuou ele com um acento de íntimo sofrer – todos os 
tormentos da sua vida, e os últimos tratos, que a levaram à sepultura, sem 
nunca mais tornar a ver seu filho, sem dizer-lhe um último adeus! gemi de 
ódio, e confesso-vos que por longo tempo nutri o mais hediondo desejo de 
vingança. Oh! eu queria sufocá-lo entre meus braços, queria vê-lo 
aniquilados aos meus pés, queria...Susana, essa boa mãe, arrancou-me do 
coração tão funesto desejo. (REIS, 2004, 169, grifos meus). 

 

  

No trecho acima destacado, o narrador afirma o sofrimento que Túlio sentia a 

respeito dos malefícios da escravidão contra seu povo. Além disso, a segunda frase 

destacada marca um ponto forte levantado pelos demais romances desse período, 

que se apoiavam na convicção de que a escravatura era ruim para os senhores, pois 

estes corriam certos perigos diante da maldade inata dos negros: no romance de 

Maria Firmina, essa confissão revela-se a partir de uma explicação que fundamenta 

o nascimento de um sentimento ruim como a raiva que Túlio sentia, permitindo uma 

configuração do negro escravizado como ser humano que possui sentimentos 

complexos atrelados ao meio em que vive.  

Em adição a isso, a figura da mãe negra é evocada com um tom de ternura e 

acalento por Túlio, uma vez que ela exerce uma influência positiva na vida deste que 

buscava vingança e por meio de conselhos de uma “boa mãe” se afasta desse 

propósito.  Nesse sentido, a autora desconstrói a ideia do “demônio familiar”, ao 

optar por não suprimir o sentimento de vingança, natural a qualquer ser humano que 

se encontrasse em situação semelhante, mas também ao relativizá-lo, mostrando 

como a personagem supera essa inclinação natural, por intermédio da voz de um 

semelhante mais experiente, elevando a figura de Túlio a uma condição espiritual e 

moral superior. 

 A figura da mãe preta que fora escravizada, interpretada pela mãe de Túlio, 

possui um papel de protagonista dentro do sistema. Além de ela exercer o trabalho 

braçal de maneira desumana, sofre com a separação de seus filhos a que foi 

submetida. Maria Firmina (2004, p. 169) descreve esse sentimento por intermédio de 

Túlio: “[...] quando minuciosamente me narraram – continuou ele com um acento de 
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íntimo sofrer – todos os tormentos da sua vida, e os últimos tratos que a levaram à 

sepultura, sem nunca mais tornar a ver seu filho, sem dizer-lhe um último adeus!”.  

Para refletir sobre esse testemunho, é necessário pensar como a mulher 

escravizada foi sendo atrelada aos afazeres domésticos. A formação desse conceito 

está impregnada do pensamento patriarcal que suavizava a situação da mulher 

enquanto cativa. Todavia, o que se pode observar é que a mulher passou por um 

processo triplamente cruel, pois além de danos físicos pelo trabalho forçado, sofria 

com as pressões psicológicas e a violência sexual, gerando em seu ventre não um 

filho, mas um sujeito-objeto que manteria aquele ciclo de exploração.  

 A abertura para uma perspectiva do outro, isto é, das figuras negras que 

vivenciam a escravidão é algo peculiar na escrita de Maria Firmina. Para 

compreender melhor basta avançar uma década e lançar um olhar, novamente, 

sobre Vítimas Algozes (1869), de Joaquim Manuel Macedo, obra ancorada na ideia 

de que o negro era o elo que desumanizava as relações escravistas entre 

senhor/negro escravizado. Nesse livro, a visão que prevalecia era do senhor, que 

tinha como aliado o narrador, sempre comentando as intenções maldosas que os 

negros escravizados planejavam ou executavam no decorrer da narrativa. É 

interessante observar o trecho da novela “Lucinda, a mucama”: 

 

Desvairada pela curiosidade, escrava de sua escrava, infeliz vítima da 
vítima de uma opressão social, que é punida pela própria corrupção das 
criaturas humanas, que degrada, desnatura, deprava e empeçonha, 
mergulhando-as no imundo lenteiro dos vícios da escravidão, Cândida 
obedeceu a Lucinda, sentou-se, tomou entre suas mãos um figurino, fitou 
nele os olhos sem vê-lo, e isso calculadamente para enganar, atraiçoar ao 
amor estremecido, ao cuidado escrupuloso e santo daquela segunda 
providência a que se dá o nome de mãe, e abriu os ouvidos e prendeu a 
alma às palavras venenosas, às explicações necessariamente imorais da 
escrava. As águas do charco inundaram a fonte pura. (MACEDO, 2010, p. 
98). 

 

Nesse enredo, os senhores enriquecidos pelo trabalho escravo, donos das 

terras e dos homens, eram retratados como ingênuos e vulneráveis às maldades 

dos negros. Aqui o negro é posto como uma “raça” embrutecida pela situação servil 

que se encontra, ocupando o lugar de algoz. A inversão dos papéis (vítima/algoz) se 

baseia na cultura racista que negligenciava os africanos. Os escritores que se 

apropriavam dessa ideia apresentam argumentos contra a escravidão e, também, 

contra o negro escravizado. Nesse ponto, a obra de Maria Firmina possui uma 
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solidariedade maior com a figura do negro, visto que a criação parte de outro lugar, o 

qual emana um sentimento de pertencimento por parte da escritora.  

No capítulo IX do romance, tem-se a personagem Preta Susana, que se 

manifesta como a figura materna de Túlio, protagonizando o capítulo. A autora 

disponibiliza esse espaço fornecendo-lhe a voz, para que o leitor observe a 

personagem de perto, olhando por meio de sua perspectiva. Preta Susana manifesta 

um sentimento complexo a respeito da escravidão.  Num primeiro momento percebe-

se o compromisso que tem com a senhora Luisa B... e Úrsula, que proporcionaram 

uma escravidão mais amena aos negros. Essa afirmação fica clara no momento da 

partida de Túlio, quando Susana diz: “A gratidão!? E não deves à senhora, que para 

ti tem sido quase que uma mãe?” (REIS, 2004, p. 113). Essa postura do negro 

escravizado diante do senhor, se alinha, de alguma forma, às convenções 

românticas, do idealismo heroico relacionado à figura do branco. Havia a aceitação, 

por parte das personagens negras Túlio e Susana, daquele destino e o 

reconhecimento de um tratamento menos cruel, comparado à antiga fazenda do 

Comendador que fora o primeiro cativeiro dos dois. Túlio e Susana possuem um 

perfil típico de submissão aos seus senhores. Na visão de ambos, os senhores 

forneceram dias menos amargos, porém, o que é importante frisar, são os papéis 

dicotômicos senhor/negro escravizado que permanecem perpetuando a condição 

servil do negro.  

Embora Susana apresente essa faceta submissa, há um tom irônico em sua 

fala que revela a sua compreensão sobre a situação que ela e Túlio se encontram. 

Após alguns diálogos, Túlio conta a Susana que Tancredo comprara sua liberdade, 

“[...] graças à generosa alma deste mancebo sou hoje livre, livre como o pássaro, 

como as águas: livre como o éreis na vossa pátria” (REIS, 2004, p. 114). Susana 

rebate:  

 

- Tu! tu livre? Ah não me iludas! – exclamou a velha africana abrindo uns 
grandes olhos. [...] Liberdade... eu gozei em minha mocidade! – continuou 
Suzana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não 
houve mulher alguma mais ditosa do que eu. (REIS, 2004, p. 114-115). 

 

De fato, Susana é quem explica a Túlio o verdadeiro significado de liberdade. 

A ironia se comprova no desenrolar do enredo, pois apesar da alforria, Túlio 

permanece fiel, acompanhando o “senhor” nas viagens, acreditando que deve 
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demonstrar o seu reconhecimento até a morte. E assim aconteceu, a devoção 

cultivada por Túlio o conduz à morte ao fim do romance, na tentativa de salvar a vida 

de Tancredo.  

Na sequência, as palavras de Túlio “livre como pássaro”, “como a água”, 

“como os eréis na vossa pátria”, despertam recordações dolorosas em Susana. Aqui 

está o ponto central da análise deste livro: a voz do negro falando sobre a sua real 

liberdade, muito diferente daquela cultivada aqui após a abolição. Nesse instante, 

revela-se o sentimento mais sensível da escravidão, a memória da pátria e a 

concepção de liberdade construída pelos próprios negros escravizados. Susana 

recorda-se da sua vida em África: 

 

Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do 
meu país e louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira 
amor, eu corria às descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens 
companheiras, brincando alegres, com o sorriso nos lábios, a paz no 
coração, divagávamos em busca das mil conchinhas, que bordam as 
brancas areias daquelas vastas praias. Ah! meu filho! mais tarde deram-me 
em matrimônio a um homem, que amei como a luz dos meus olhos, e como 
o penhor dessa união veio uma filha querida, em quem me revia em quem 
tinha depositado todo amor da minha alma: - uma filha, que era minha 
vidas, as minhas ambições, a minha suprema ventura veio selar a nossa tão 
santa união. E nesse país de minhas afeições, e esse esposo querido, essa 
filha tão extremamente amada, ah Túlio! tudo me obrigaram os bárbaros a 
deixar! Oh! tudo até a própria liberdade! (REIS, 2004, p. 115, grifos meus) 

 

Nessa passagem, Susana constrói uma sequência de imagens que remetem 

ao termo liberdade, todos os sentimentos bons “felicidade”, “alegre”, “paz no 

coração”, “sorrisos”, estão atrelados à ideia de se estar livre. A figura da filha 

representa aquilo que ela gostaria de ser e ainda não conseguiu, representando as 

ambições de Susana. A construção da figura de filho como continuidade de uma 

tradição familiar ou história de vida, ligada à profissão ou até mesmo sonhos, é 

retratada de modo negativo no seio da escravidão, pois a posição servil segue de 

geração em geração, a escravidão se tornou herança. Para as mulheres, portanto, a 

maternidade foi uma maneira de perpetuar esse sistema, pois geravam em seus 

ventres, muitas vezes, violados, “mão de obra” para o trabalho escravo. Muitas 

mulheres nessa situação preferiam abortar como uma forma de resistência aos 

sistemas que as dominavam.  

Já a última palavra destacada faz uma reflexão importante dos papéis 

exercidos pelos negros e pelos brancos no sistema escravocrata. A expressão 
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“bárbaros” retira do negro a pecha de incivilizado e transfere tal condição aos 

escravizadores, retornando ao entendimento de que o negro não é naturalmente 

escravo e, sim, que este estigma foi imposto a ele. 

No que se refere à liberdade gozada na África, tem-se, portanto, a lembrança 

revelada por Susana. Esse movimento contrário, voltando para o território da 

infância ou até mesmo dos ancestrais, por meio da memória, é considerado por 

Cortazzo como uma forma de destruir a máscara posta no africano pelo olhar do 

escritor branco e reconstruir a identidade desejada e criativa “Um mito guia este 

duplo movimento: morte e ressurreição” (CORTAZZO, 2010, p. 2). Preta Susana dá 

o tom da ousadia e inovação do romance maranhense, uma vez que, faz a severa 

distinção entre a liberdade vivida na África e a “liberdade” de um escravo alforriado 

no país que o escravizou.  

 No mesmo capítulo protagonizado por Susana, a personagem relata a captura 

no território africano, assim como a viagem de navio até o Brasil. A ideia já 

disseminada de que os negros vieram de maneira pacífica ou de que não houve 

violência, começa a se desmanchar a partir da fala de Susana:  

 

Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha 
sorria-se para mim, era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um 
anjo. Desgraçada de mim! Deixei-a nos braços de minha mãe, e fui-me à 
roça colher milho. Ah! nunca mais devia eu vê-la... Ainda não tinha vencido 
cem braças de caminho, quando um assobio, que repercutiu nas matas, me 
veio orientar acerca do perigo iminente, que aí me aguardava. E logo dois 
homens apareceram, e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira – 
era uma escrava! Foi embalde que eu supliquei em nome de minha filha, 
que me restituíssem a liberdade: os bárbaros sorriam-se das minhas 
lágrimas, e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei 
morrer, mas não me foi possível...a sorte me reservava ainda longos 
combates. (REIS, 2004, p. 116). 

 

Aqui fica explícito o processo “mutilatório” que os negros sofreram com a 

diáspora forçada, arrancados da terra que nasceram, deixando tudo para trás, filhos, 

pais, casa e a liberdade. Susana representa uma voz coletiva e política ao denunciar 

em plena vigência do comércio escravo, as ações de homens “bárbaros”, estes que 

animalizaram os negros em todas as formas, mas, ao que parece, se distanciam do 

conceito de sujeitos civilizados. A concepção de morte também se altera, quando 

“prisioneira” e “escrava”, sua única saída torna-se a morte, símbolo também de 

resistência àquele sistema. 



81 
 

Em seguida, Susana narra, por intermédio do recurso da memória, outro 

momento importante: o relato sobre a travessia do continente africano até o Novo 

Mundo. A densidade histórica que o texto de Maria Firmina ganha, a partir desses 

trechos, denota a importância de sua escrita-denúncia no contexto de publicação da 

obra, uma vez que descortinam a violência e o lado desumano do tráfico de 

pessoas: 

 

Para caber a mercadoria humana no porão fomos amarrados em pé e para 
que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes 
das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. 
Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhes, a comida má e 
ainda mais porca: vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros á 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 consciência 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 lançavam sobre nós água e breu 
fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças dos motim.  A 
dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foram sufocadas 
nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. (REIS, 2004, 
p. 117). 

 

Nesse momento é possível fazer uma ponte com o poema de Castro Alves “O 

navio negreiro”, mencionado no primeiro capítulo deste trabalho. Diante das 

produções literárias, é possível constatar que tanto Castro Alves como Maria Firmina 

apresentam o negro escravizado em uma dimensão humana, contudo a escritora 

maranhense vai além, ao colocar como porta-voz do discurso o sujeito negro. O 

poema de Castro Alves possui indícios de portar um eu lírico branco, não é possível 

afirmar, mas o olhar que contempla os acontecimentos no cativeiro do navio se 

manifesta distante dos sujeitos presos no convés, o que pressupõe que não estava a 

caminho do Novo Mundo como escravo.  

Diante de tais apontamentos, consideram-se duas formas distintas de 

apresentar os mesmos fatos, ambos os escritores sublinham as injustiças vividas por 

aqueles tristes sujeitos no convés do navio, indagando sobre tais ações. O poema 

de Castro Alves foi considerado uma das primeiras manifestações em prol da causa 

abolicionista, mas o que se observa aqui é que Maria Firmina teria destacado esse 

evento histórico, colocando-a entre as pioneiras da causa abolicionista. 

Dentre as personagens negras já citadas, tem-se no capítulo XVIII uma 

destoante figura que vai balizar as considerações da escritora a respeito dos negros. 
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Nos momentos que antecedem o casamento do casal Úrsula e Tancredo, O 

comendador P... sequestra Túlio, suplicando ajuda para matar Tancredo, antes que 

se torne marido de sua sobrinha. Túlio, mesmo ciente de sua condição de 

prisioneiro, impotente diante das ambições do Comendador, rejeita a oferta 

declarando fidelidade a Tancredo, que lhe “arrancou da escravidão”. Assim, sua 

liberdade é negada e Túlio fica aos cuidados de Antero, descrito como um negro 

escravizado, velho, “cujo maior defeito era a afeição que tinha a todas as bebidas 

alcoolizadas” (REIS, 2004, p. 203).  

A personagem Antero traz elementos negativos destacados ao longo do 

capítulo, caracterizado como um “cão fiel”, já que cuida do prisioneiro para o seu 

senhor. Nesse aspecto, se constitui como um capataz que exerce o papel de 

executor das maldades do senhor.  Além disso, os vícios do fumo e da cachaça são 

elementos significativos para construir personagens humanizadas que possuem 

defeitos e fraquezas, assim como Maria Firmina descreveu o sentimento de 

vingança que aflorou em Túlio. Desse modo, a escritora busca retratar a 

complexidade humana sem colocar apenas figuras dicotômicas configurando o bem 

e o mal, fugindo um pouco das convenções românticas.  

Sendo assim, por meio das questões apontadas aqui, é conveniente elencar 

os elementos que constituem a obra fundada dos preceitos românticos. A linguagem 

na narrativa é sentimental e expressiva, os acontecimentos na trama como a tristeza 

de Úrsula ao ver a mãe doente, os sentimentos de Túlio a respeito das mazelas da 

escravidão, o pesar de Tancredo ao perder sua amada, são narrados intensificando 

os sentimentos e produzindo uma leitura melancólica e dramática. Além disso, a 

moldura religiosa que envolve a personagem Túlio se manifesta também na 

descrição da natureza, retratando-a como algo divino e puro. Nesse momento, é 

oportuno apresentar um trecho que caracteriza a poeticidade da autora: 

 

E desce depois o crepúsculo, e logo a noite bela, e voluptuosa, recamada 
de estrelas; ou prateada pela lua vagarosa e plácida, que lhe branqueia o 
tapete da relva, derramando suave claridade pelos leques recurvados dos 
palmares. Então um vago sentimento de amor e de uma ventura, que mui 
longe lobrigamos, arrouba-nos a alma celeste eflúvios, e doce esperança 
enche-nos o coração, outrora mirrado e frio pela descrença, ou pelo 
ceticismo. (REIS, 2004, p. 17). 

 

Os laços românticos que percorrem a obra contribuem para a personificação 

da esperança da autora, que aposta, inicialmente, suas contribuições a respeito da 
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sua consciência africana, na narrativa Úrsula. O apelo religioso faz a ponte com o 

público leitor da época, além de marcar a sua integração nas influências estilísticas 

de seu tempo. Nesse sentido, tanto a natureza quanto a elevação da personagem 

Túlio, manifestam-se como uma estratégia da autora que se vê vinculada à estética 

para problematizar a realidade que vivencia.  

Maria Firmina considerada uma escritora pioneira, que explora um viés 

arriscado, levando em conta o ambiente literário oitocentista, inicia o romance com o 

capítulo “Duas almas generosas”, reconhecendo que o negro tem alma – algo 

negado ou obscurecido durante o período escravagista. Portanto, desconstrói a 

história literária que se pautava em valores eurocêntricos e, sobretudo, masculinos, 

trazendo para dentro do âmbito literários as primeiras manifestações de 

“africanidade”.  

Tendo em vista os apontamentos aqui elencados a respeito das atitudes de 

Maria Firmina como um sujeito social atuante, tais observações são determinantes 

para validar a discussão aqui proposta. A compreensão da importância dessa 

escritora nos diversos direcionamentos de pesquisa que sua obra fornece, pode ser 

considerado como um dos propósitos de se estudar a primeira romancista brasileira. 

Além disso, a sua descoberta abre caminhos para novos olhares diante de autores 

ofuscados pela crítica literária.  

 

 

4.2 ASSOMBRAMENTO: O RETORNO DE URSULINA DO MUNDO DOS MORTOS 

 

Antes de iniciar a discussão do texto em questão é interessante observar o 

contexto de produção em que atuou Coelho Netto. Como já explanado no capítulo 3, 

o escritor sofreu críticas no que diz respeito ao seu estilo múltiplo, uma vez que a 

sua visão da literatura não foi bem recebida no âmbito literário da época. Apesar da 

sua vasta escrita e do título de “Príncipe dos prosadores brasileiros”, Coelho Netto 

declinou ao esquecimento nos primeiros anos do século XX, após um período de 

prestígio na Literatura Brasileira. Com isso, muitas obras foram caindo no 

esquecimento e tantas outras nem chegaram a ser analisadas para um merecido 

reconhecimento.  

A crítica literária Lucia Miguel-Pereira considera Coelho Netto e alguns 

autores como Afrânio Peixoto, Mario de Alencar, Domício da Gama, Garcia 
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Redondo, entre outros, como “sorriso da sociedade”. Para Miguel-Pereira, os 

escritores assim designados compreendem a literatura como um ofício recreativo, e 

não como uma arte perturbadora que reflete sobre os problemas da realidade. Para 

a crítica, a literatura criada por esses autores não possui preocupações com a 

criação. A imaginação é livre, sendo assim, a escrita flui, por isso, talvez, Coelho 

Netto tenha uma vasta produção literária. Para Miguel-Pereira (1950, p. 259):  

 

[...] não se pode negar a Coelho Neto a mais honesta devoção à literatura, e 
se, escritor, vivendo do seu ofício – situação rara entre nós – devia procurar 
também o êxito comercial, nunca para isso desceu de sua dignidade. O seu 
mal era outro, vinha sobretudo da facilidade excessiva para adaptar-se.  

 

O “adaptar-se”, que a estudiosa menciona, refere-se à capacidade criativa de 

Coelho Netto em esbarrar em diversos estilos literários. Nesse sentido, a palavra 

“excessiva” vem delinear um perfil de Coelho Netto bem comum entre os críticos, 

que viam esse transitar do escritor como algo problemático na sua trajetória 

intelectual.  

Dentro das principais obras de Coelho Netto tem-se A Capital Federal (1893) 

e A Conquista (1899), que apresentam uma visão mais observadora e descritiva, 

estas renderam alguns elogios de Adolfo Caminha, que lhes atribuía um caráter 

documental. Havia também o romance O Morto (1898), no qual é possível detectar 

aspectos naturalistas e românticos, além de Rei Negro (1914) que retrata o negro 

em uma perspectiva histórica compromissada. Num viés mais regionalista, Coelho 

Netto agracia os leitores com os livros Sertão (1896) e Treva (1906) que também 

contemplam elementos ligados ao desconhecido, a crendices, lendas e ao 

sobrenatural, assim como O Rei Fantasma (1895) e os contos de Praga (1894) entre 

tantas referências marcadas na escrita do escritor maranhense (LOPES, 1997). 

Nesse percurso, Coelho Netto produziu uma parcela significativa de narrativas 

ligadas ao insólito. A novela “Assombramento”, produto da pesquisa desenvolvida 

neste trabalho, faz parte do livro Treva (1905), obra que apresenta alguns contos e 

novelas que tematizam o insólito, apresentando elementos sobrenaturais, dentro de 

um espaço muito caro a Coelho Netto, o rural.  

O foco da análise dessa novela será as personagens negras e suas relações 

dentro do sistema escravocrata, no entanto, é possível detectar uma presença 

significativa do espaço nas discussões tecidas aqui. Isso ocorre devido à capacidade 
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de Coelho Netto em construir uma relação intrínseca entre a personagem e o 

ambiente narrativo. O espaço concebido nessa obra é bastante conhecido pelos 

leitores do escritor, “Serra, terra agreste, fechada em selvas bravas” (COELHO 

NETTO, 1924, p. 182), lugar cuja vida selvagem ocupava quase o mesmo espaço 

que as pessoas; à noite caçavam onças, os cães ladravam as sombras farejando 

“feras”. 

 A partir disso, Coelho Netto cria uma atmosfera propícia para o aparecimento 

de um elemento que não faz parte da realidade. A construção é gradativa, suas 

escolhas lexicais ambientam a obra, “calma fúnebre” era a forma com que ele 

descrevia a noite da fazenda onde passa a história. Em outros momentos, Coelho 

Netto vai pincelando a narrativa com descrições sugestivas; “Era para lá...! Lá 

estava a floresta d’onde, à noite, partiam os gritos agoniados das almas penadas” 

(COELHO NETTO, 1924, p. 237), principalmente, nos momentos que antecedem o 

clímax da narrativa: 

 

De novo, estrugidoramente, gritos repercutiram e, como se fossem de 
espectros que errassem na terra e no ar, pareciam sahir de pontos 
differentes. Vozes alarmavam, portas batiam com violencia, passos 
atropellados abalavam a casa [...] Com o estrondo que faziam nas portas 
dir-se-ia que forçavam em furia de excídio; a madeira resistia aos embates, 
mas toda a casa, com abalroadas, atroava e tremia; e, de longe, do curral 
do cerro, como se o gado pressago adivinhasse a chacina, vinha um côro 
lamentosos de mugidos que ainda mais assombrava a noite temerosa”. 
(COELHO NETTO, 1924, p. 259-260).  

 

O escritor faz uma composição de elementos que auxiliam na criação de um 

ambiente onde possa haver a manifestação de um ou outro elemento ligado ao 

insólito. A menção a espectros, a casa que tremia, os mugidos lamentosos sugerem 

um acontecimento anormal e o espaço rural, notório lugar para a permanência de 

crenças antigas e histórias de terror contadas de geração em geração.  

O escritor utiliza também uma descrição figurativa, valendo-se de 

comparações para descrever as ações ou reações das personagens, como por 

exemplo: “A mulata, mais tremula que uma teia ao vento” (COELHO NETTO, 1924, 

p. 185) e, ainda “Ella remanchava na sala de jantar com esperança de que o senhor 

apparecesse, mas as portas conservavam-se inexoravelmente fechadas, como se a 

mesma casa a repellisse” (COELHO NETTO, 1924, p. 234, grifo meu). Nessa 

passagem, o escritor personifica a casa, elevando o sentimento de rejeição à 
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Ursulina. Coelho Netto utiliza o seu apreço pelo vocabulário para criar imagens 

significativas ao cenário que compõe as histórias. 

A novela selecionada para uma análise mais minuciosa possui, além do 

elemento insólito, uma temática de caráter social, discutindo uma das faces da 

escravidão. Coelho Netto traz o enredo composto pelos senhores, negros 

escravizados, mucamas e o feitor. De maneira semelhante ao romance Úrsula 

(1859) vê-se a questão da escravidão como segundo plano. Esta inciativa 

desempenha, ao que parece, uma função estratégica para abordar a temática, visto 

que a valorização da cultura negra e a reflexão sobre os danos da escravidão ao 

povo africano tiveram espaço significativo somente a partir de meados do século XX. 

Antes disso, havia pequenas manifestações em prol da etnia africana, a produção 

nesse aspecto não era sistemática e, por isso, as reflexões ficavam nas entrelinhas, 

assim como Machado de Assis fez em algumas obras.  

O plano principal da narrativa fica marcado pelos conflitos emocionais do 

casal de senhores D. Mecia e Melchior, uma vez que a senhora apresenta 

dificuldades para engravidar: 

 

E mais se lhe augmentava o sofrer com a fecundidade humilhante, que, em 
torno d’ella, pullulavam. Eram negras que lhe appareciam, depois de sumiço 
de dias, ainda abatidas, apresentando-lhe criancinha tenras para que ella 
abençoasse; eram rebanhos novos, ninhadas pennungentas, coinchos de 
bacorinhos, eguas galopando seguidas de potros pelludos, florescimento de 
árvores; mais um olho d’agua que rebentava, em cachões, no fundo de uma 
grota e o sol, na gloria de sua luz geradora, fecundando a terra para nova 
fartura, incitando os casaes para uteis amores. (COELHO NETTO, 1924, p. 
184, grifo meu). 

 

Coelho Netto possui a capacidade de criar um ambiente rico para o 

florescimento de sua narrativa, as escolhas para reproduzir o sentimento da senhora 

em relação a sua fertilidade são de fato singulares. Observar todos os seres 

seguindo o ciclo natural de reprodução potencializa o sofrer da personagem e 

permite ao leitor desvendar melhor aquele sentimento.  

O fato de não poder conceber um herdeiro ao marido, deixou um vazio 

psicológico na senhora, e este vazio foi preenchido por Luizinha, filha de uma das 

negras escravizadas da fazenda (Ursulina) com o senhor Melchior. A menina 

apresentava traços que se distanciavam da mãe, reforçando a ideia de mistura 

étnica, “tão clara, com duas rosas vivas nas faces e os cachos dos cabellos negros a 

brincarem-lhe na testa, que nem parecia filha d’uma escrava” (COELHO NETTO, 
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1924, p. 186). Aqui já se apresentam vestígios de uma discussão a respeito de 

determinadas ocorrências no seio da escravidão, a relação sexual entre 

senhor/negra escravizada. O patriarcalismo, fortemente instalado dentro do regime 

escravocrata, fortalecia atitudes como essa. As negras, além de se submeterem ao 

trabalho braçal, eram exploradas duplamente, ao não terem posse de sua 

sexualidade, ao serem incapazes de protegerem seus corpos, vulneráveis tanto em 

relação às intenções dos senhores e dos feitores, como também a dos negros 

escravizados.  

Havia, portanto, uma relação de dominação entre senhor/negra escravizada, 

sendo que a relação carnal desprovida de sentimentos era permitida somente ao 

homem. Havia também uma ideia que, posteriormente, foi descrita por Gilberto 

Freyre em que a mulher se dividia em três “categorias”: “Branca para casar, mulata 

para foder e negra para trabalhar” (FREIRE, 2003, P. 72). Portanto, a mulher branca 

é a esposa que se apresenta para a sociedade como sendo a provedora de 

herdeiros, à mulata fica destinada a realização dos desejos carnais, àqueles 

condenados pelos preceitos religiosos, e a negra fica destinada ao trabalho pesado.  

Mary Del Priore, em seu livro Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na 

história do Brasil (2011), traz uma reflexão interessante sobre as mulheres ao longo 

da história, afirmando que as mulheres negras, índias, caboclas, foram “todas 

inferiorizadas por sua condição feminina, racial e servil no imaginário colonial” (DEL 

PRIORE, 2011, p. 39) e, por isso, fica evidente a objetivação do corpo da mulher, 

principalmente das mulheres negras que sofriam com a inferioridade étnica e de 

gênero. Em um trecho bem esclarecedor na novela de Coelho Netto vê-se, por meio 

da lembrança de Melchior, o momento em que ele tem relação com Ursulina: 

 

A súbitas, introspectivamente, reviu a noite macia quando, sorrateiro, furtivo, 
como um ladrão, descendo cauteloso aquellas mesmas escadas, brancas 
ao luar, como se fôssem de marmore, atravessára silenciosamente o rosal 
silenciosos, entrára na sombra do caramanchão e, entre o aroma das flores 
e frescor d’aragem nocturna, no recesso mais fundo, chamando aos cicios, 
em voz tremula, estendendo a mão tremula, tocára, sentira a carne da que o 
esperava, virgem, a mais bella das suas escravas, toda encolhida e gelada. 
(COELHO NETTO, 1924, p. 249). 

 

Além do tópico levantado anteriormente sobre a relação sexual entre 

senhores e negros escravizados, há também uma evidente marca da escrita de 

Coelho Netto: a construção sensorial em que o leitor experiencia os efeitos das 
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descrições. As expressões “entre o aroma das flores” (olfato), “frescor” “gelada” 

(tato) demonstram o que a personagem está sentindo, numa tentativa de expressar 

de forma integral aquilo que acontecera. 

Outra questão a ser destacada é sobre a maternidade das negras 

escravizadas, o modo precário com que passavam por esse processo é evidenciado 

no excerto “Eram negras que lhe appareciam, depois de sumiço de dias, ainda 

abatidas, apresentando-lhe criancinhas tenras para que ella abençoasse” (COELHO 

NETTO, 1924, p. 184), aproximando-as das atitudes dos animais, visto que as 

fêmeas “somem” para dar à luz seus filhotes. Nessa passagem, tem-se, ainda, a 

questão da visão de superioridade do branco em relação ao negro, uma vez que as 

negras, férteis, traziam as crianças recém-nascidas para receberem a bênção da 

sinhá. Eulálio de Oliveira Leandro (2003, p. 121) reflete sobre o conceito do Batismo: 

 

[...] tinha um teor ideológico porque o padrinho do escravo era sempre o seu 
senhor, enquanto na sociedade de homens livres o Batismo tinha caráter de 
fortalecer os laços de amizade e construir uma sociedade mais fraterna, 
pois, o padrinho era um referencial familiar. Na sociedade escravista, [...] o 
padrinho era o desagregador do conceito de união e concebia o batismo 
como ato que legitimava a submissão do afilhado ao padrinho.  

 

Essa hierarquia que afasta ambos os grupos sociais fica marcado também com a 

ambientação dos domínios das fazendas apresentados na narrativa. O escritor 

apresenta, no bojo de sua narrativa, espaços dicotômicos ligados ao sistema 

escravocrata: a casa-grande e a senzala, além desses ambientes e suas relações, 

interessa a esta discussão a problematização do “entre lugar” ocupado, nesse caso, 

pela personagem Ursulina, que não pertence nem à casa-grande nem à senzala. 

Isto posto, Luizinha reproduz o contorno da personagem Isaura da obra de 

Bernardo Guimarães, pois ao caírem nas graças da senhora, mãe e filha passam a 

morar na casa-grande, alterando a condição da menina em relação aos demais 

negros escravizados, chamavam-na de “Nhásinha, com servilismo e humildade” 

(COELHO NETTO, 1924, p. 188). Da mesma forma, a mulata atravessou algumas 

linhas de poder e passou a governar os serviços da casa, como resultado, as 

demais mucamas cultivavam um sentimento de inveja das conquistas de Ursulina. 

Tanto Luizinha quanto Ursulina percorrem espaços negados a outros negros 

escravizados, o que leva a crer na cor da pele como um fator social muito forte que 

determinava a hierarquia na sociedade escravagista e pós-escravagista. No primeiro 
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capítulo do romance A escrava Isaura (1875) de Bernardo Guimarães, há uma 

passagem que deixa claro os fatores que diferenciam o negro do branco naquela 

época:  

 

Hão de pensar, que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de 
senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui uma vida, que faria 
inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te 
educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que eu conheço. 
És formosa, e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias 
uma só gota de sangue africano [...] Não quero, - continuou em tom de 
branda repreensão, - não quero que a cantes mais, ouviste Isaura?...se não, 
fecho-te o meu piano. (GUIMARÃES, 1977, p. 13). 

 

Nesse trecho, é possível elencar três pontos que diferenciam Isaura de seus 

irmãos de sangue, são eles: a cor, sempre comparada ao marfim e atrelado ao 

conceito de beleza, a educação (ler, escrever, costurar e rezar), além da habilidade 

de tocar piano e cantar, ocupações consideradas cultas e acessíveis somente à alta 

sociedade. Nesse caso, a figura de Isaura configura-se em um branqueamento 

social e cultural, mas este somente é permitido pela sua aproximação com o branco 

por meio da miscigenação e do parentesco com o senhor donos das terras. 

 Na novela de Coelho Netto, há um trecho que evidencia uma condição 

análoga de Luizinha: “Antes a sua Luizinha fôsse como os outros, da sua côr, mais 

escura – teria a resignação necessária para a condição em que nascera, mas 

aquella pelle clara e fina, aquelles cabellos sedosos...” (COELHO NETTO, 1924, p. 

199-200). Nessa fala de Ursulina, fica evidente o pensamento a respeito da 

diferenciação étnica, enquanto o negro possuía os atributos necessários para a 

labuta, a “condição” a que Ursulina se refere, revela que o trabalho era destinado à 

etnia africana como um traço passado pela cor da pele.  

O privilégio de ocupar o mesmo espaço dos senhores começa a ser 

ameaçado, pois em determinado momento a senhora D. Mecia descobre que está 

grávida. Após a confirmação da notícia da gravidez, Ursulina sentiu-se ameaçada e 

temia que sua filha fosse destituída do amor dos senhores. Sucessivos 

acontecimentos levaram Melchior a colocar a menina no quarto da mãe mesmo 

depois de Luizinha dormir com eles no quarto por tanto tempo. A justificativa estava 

na qualidade do sono de D. Mecia, que levantava a cada barulho que Luizinha fazia. 

Nesse momento, o narrador menciona o sentimento que floresceu entre as 

mucamas: “Effectivamente, no dia seguinte, a caminha da pequena lá foi para o 
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quarto de Ursulina e as mucamas segredavam, riam perversamente pelos 

corredores, vingadas. Era a decadencia que começava” (COELHO NETTO, 1924, p. 

195).  

Nesse ponto, pode-se chamar a atenção para a escolha do escritor em 

retratar as relações entre as mucamas e a mulata. O sentimento expresso no trecho 

acima pode ser ligado tanto a sentimentos ruins cultivados pelas mucamas, numa 

tentativa de demonstrar o caráter humano e multifacetado dos negros escravizados 

quanto ao fato das personagens Ursulina e Luizinha terem sofrido branqueamento 

social. Nesse sentido, as duas personagens assimilaram valores aristocráticos e se 

distanciam de suas origens quando passam a ter um posto de mando dentro da 

casa, reforçando aquele sistema. 

 Assim, o branqueamento social é visto como uma espécie de negação da 

condição de afrodescendente e escravizado, visto que, se submeteram a algumas 

atitudes que favoreceram a sua circulação na casa-grande. Por outro lado, há 

também a consciência de que essa necessidade de se beneficiar de privilégios 

estavam ligadas à própria cultura implantada dentro das fazendas; as negras 

escravizadas estavam lá pela vontade de seus senhores e procuravam se favorecer 

das regalias para que tivessem uma escravidão mais amena.  

Em outras passagens é possível constatar outro aspecto que distingue as 

mucamas de Ursulina. Diferentemente de Maria Firmina, Coelho Neto marca o 

diálogo das personagens de acordo com a sua posição na hierarquia escravagista 

utilizando-se da variante linguística: 

 

- Dêxa, pruque? Quem sabi se a genti tá aqui modi aturá disafôru? Ursulina 

precisa mêmu d’uma lição p’ra não pensá qui vale mai du qui uns ôtru. (...)  - 
Que é isto? Que barulho é este aqui? As negras encolheram-se e a mulata 
falou sem poder conter as lágrimas: - É essa gente senhor. Não me deixa, é 
só ameaça. Não posso entrar na cozinha para dizer uma coisa, porque 
cáhem logo toda em cima de mim. Luzia é a peior. Melchior carregou o 
sobrecenho, fitando o grupo estarrecido das negras e irrompeu, de repente, 
ameaçador, em voz trovejante: <<Que mandava passar toda a canalha a 
relho. Não queria zungús em casa. Tivessem cuidado! Já o conheciam! 
(REIS, 2004, p. 196-197). 

 

A escolha de escritores em retratar a linguagem popular na literatura 

perpassa inúmeros motivos, que são determinados pela época da escrita, 

envolvendo também a estética literária adotada, assim, a intenção do autor pode ser 

observada a partir de suas escolhas dentro da escrita. Coelho Netto retrata a 
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linguagem coloquial por intermédio das personagens mucamas; embora seja cultor 

da forma, o escritor utilizou um componente crucial para criar o quadro social 

escravocrata. A discrepância entre as personagens hierarquizadas pelo sistema se 

manifesta mediante as funções exercidas, da cor e também da fala. Vale destacar 

que a linguagem de Ursulina se aproxima da utilizada por Melchior, marcando, 

novamente, o seu branqueamento dentro da narrativa.  

Nesse sentido, a notícia da gravidez do primogênito dos senhores causa 

mudanças na relação de Ursulina e as demais mucamas, estas ficam felizes ao 

previrem que Ursulina voltará para o “seu lugar”, pois aquele conquistado por ela 

rompia com os laços sociais ligados aos outros negros escravizados da fazenda. A 

narrativa expressa também o sentimento de Ursulina quanto à chegada do filho dos 

senhores: 

 

A mulata não respondia e, d’olhos nella, ajoelhada, redobrada o pranto, 
tremula, soluçando. Quando a filha adormecia, com os cabellos espalhados 
pelo rosto, os bracinhos nús, d’um suave tom d’ambar, repousados nos 
travesseiros alvos, ella ficava a contemplá-la extase e pensava na terra 
bruta, naquela monstruosa terra que consumia tanta vida e que era a causa 
unica d’aquella preocupação que a aterrava. (COELHO NETTO, 1924, p. 
199). 

 

 O medo estava presente nos pensamentos de Ursulina, temia que sua filha 

fosse consumida pela terra monstruosa, ou seja, que fosse forçada a trabalhar como 

os demais negros escravizados. Em outros momentos, olhando pela janela chorava 

ao imaginar o que poderia acontecer, acreditava que aquela gravidez era fruto de 

um feitiço, “Eram as pragas dos parceiros, eram as maldições dos negros e, para a 

mulata, aquella gravidez tardia da senhora tinha alguma coisa de sobrenatural como 

um encanto (COELHO NETTO, 1924, p. 190). Aqui o autor além de destacar o 

sentimento da mulata em relação ao filho dos senhores, menciona a respeito das 

maldades dos negros escravizados, por meio das palavras de Ursulina “pragas dos 

parceiros” e “maldições dos negros”.  

Essa referência remete facilmente às crenças africanas, que possuem uma 

relação forte com o mundo espiritual. Todavia, esses conceitos acompanharam 

também outras religiões como a judaico-cristã, na qual por muito tempo se acreditou 

e, talvez, ainda se acredite em maldições hereditárias ou em pragas rogadas de pai 

para filho. Seja qual for a origem, Coelho Netto alude a respeito de crenças antigas, 
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que estão ligadas ao insólito, pois se crê no poder que a palavra tem em se 

materializar, em forças do além que contribuem para tal. 

Interessante apontar que as considerações destacadas nesses trechos são 

feitas pela ótica do narrador, atuando como mediador nas questões escravagistas. O 

narrador da novela, classificado como “heterodiegético”, denota certa autoridade, 

pois ele tem acesso a uma visão ampla da história, bem como dos acontecimentos 

íntimos das personagens. Pensando assim, o narrador age como porta-voz das 

personagens e apresenta um grau importante de comprometimento com a questão 

servil dos negros. 

Nesse momento, um fato causa uma reviravolta na linearidade dos fatos, D. 

Mecia perde seu bebê, em razão da ingestão de chás abortivos. Ursulina é acusada 

de administrar os chás à senhora; a denúncia chega aos senhores por intermédio de 

Luzia, uma mucama que sempre detestou Ursulina. Com efeito, essas relações 

problemáticas entre os negros escravizados, no caso da novela de Coelho Netto, 

atingem diretamente os seus senhores e abrem brecha para a reflexão sobre o 

perigo da aproximação do senhor- negro escravizado, principalmente no que tange a 

esse desfecho da morte do filho dos senhores. 

Alguns trechos evidenciam o pensamento disseminado no período 

escravagista. Em um diálogo entre o médico da família e o senhor Melchior, fica 

evidente o discurso estereotipado sobre os negros escravizados: 

 

- Mas uma creatura d’essas é um perigo. Como é que você, filho de 
fazendeiro e fazendeiro velho, entrega-se assim a uma escrava? Isso é um 
perigo; não ha gente mais ingrata. Agora, eu nunca me enganei com a tal 
mulata: não tem boa cara. E citou factos, perfídias, vinganças perversas de 
negros contra senhores: ciladas, envenenamentos, fogo ás mattas, ás 
tulhas. Uma miseria. Estava farto de vêr d’aquellas coisas. (COELHO 
NETTO, 1924, p. 214). 

 

Retorna-se fortemente ao pensamento que plaina sobre algumas das obras 

oitocentistas, como a ameaça a que os senhores estão expostos ao abrirem as 

portas do seu lar para abrigar os negros escravizados. Resgatar esse imaginário 

para dentro da narrativa traz mais questões do que responde, o escritor propõe tanto 

uma representação da realidade vivenciada por ele, como um contraponto 

interessante, ao se levar em conta que Ursulina pode ter sido vítima de calúnia por 

parte das mucamas. Assim, a postura do médico pode ser exposta para evidenciar 
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que as generalidades podem levar a atitudes extremas e subjugar uma etnia por 

conta de eventos pontuais. 

 Como já afirmado anteriormente, nem a inocência nem a culpa são 

esclarecidas na novela, o que torna a análise interessante e passível de diversas 

suposições provocantes. Porém, na narrativa, os senhores tomam como verdade a 

ação de Ursulina devido à acusação convincente de Luzia que ligou a ação da 

mulata ao medo de perder o lugar que conquistara. Luzia também menciona sobre o 

quarto de Ursulina, que sempre estava trancado deixando as ações da mulata mais 

suspeitas aos olhos de Melchior.   

Todos esses acontecimentos permitem que a inocência de Ursulina torne-se 

duvidosa. Seja como for, a sentença dada a ela destrói sua ascensão social, ela e a 

filha são expulsas da casa e os senhores as mandam para o mundo impiedoso e 

violento da escravidão na fazenda Matta:  

 

Tornou-se o terror d’aquellas paragens. Despachar um negro para a Matta 
era tanto como condemná-lo á morte. Citavam-se castigos incríveis do 
cuyabano [capataz que cuidava da fazenda]: negros espostejados, outros 
retalhados a vergalho, muitos lançados vivos em fornalhas. Eram sem conta 
enforcados. D’entre todos, porém o suplicio que mais abalára a gente fôra o 
de um cabinda que, por suspeita de feitiço, Messias mandára enterrar até o 
pescoço num formigueiro, deixando-lhe a cabeça exposta ao sol. (COELHO 
NETTO, 1924, p. 229). 
 

 Essa fazenda representa o lado mais sombrio da escravidão, lá acontecem os 

castigos, as mortes e o trabalho mais pesado. Chama a atenção, o nome da fazenda 

atrelado ao verbo “matar”. A escolha lexical está em consonância com o estilo que 

Coelho Netto apresenta na novela, ou seja, por meio de uma eleição minuciosa das 

palavras, o autor busca sugerir imagens que contribuam para a construção dos 

significados.  

Dessa maneira, o autor faz uma denúncia a respeito da escravidão, pois a 

fazenda Matta está atrelada à sentença da “assassina” Ursulina. Eventos assim 

eram vistos pelos senhores como a única forma de comandar as fazendas “como se 

considerasse um presidio” (COELHO NETTO, 1924, p, 231). Na maior parte da 

narrativa nota-se o distanciamento entre senhor-negro escravizado e, à medida que 

esses sujeitos se aproximam, como foi o caso de Ursulina, surge um acontecimento 

que corrompe negativamente essa convivência. Esse fato pode estar atrelado ao 

próprio contexto do escritor, a hierarquia consolidada nesse período era baseada 
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pela classe, gênero e, sobretudo, pela cor; uma mulher, negra que alcança o que 

Ursulina conquistou mexe com a estrutura social, sua decadência evidencia a 

limitação para determinados grupos sociais. 

O caminho até a fazenda Matta representa um martírio muito grande para 

Ursulina, esse trajeto pode estar representando de certa forma a travessia dos 

negros até o Novo Mundo rumo à escravidão de seu povo, pois é carregado de 

incertezas, medos e pensamentos ruins:  

 

O sol tornava-se cada vez mais ardente, como viesse baixando, a abrasar a 
terra. E não havia uma sombra, o caminho exposto fulgurava [...] como se a 
terra se fôsse inflamando, um vapor diaphano subia tremulante dos campos. 
[...]Só ella seguia, cabeça núa, aquelles interminaveis e desabrigados 
carreiros, ella e a filha. (COELHO NETTO, 1924, p. 238, grifos meus). 

 

As escolhas lexicais feitas pelo autor permitem diversas provocações em 

relação a esse percurso feito pela negra escravizada até sua nova moradia. O calor 

descrito, por meio das palavras “abrasar” e “inflamando”, permitem um noção quase 

surreal daquele calor, como se o chão estivesse pegando fogo. Além disso, a 

palavra “diaphano” que se refere, literalmente, ao vapor que sobe no solo, pode 

estar vinculada tanto a uma ideia de futuro incerto, pois ao olhar no horizonte 

enquanto se aproxima da fazenda o vapor borra os contornos, deixando a paisagem 

indefinida, quanto a uma imagem do inferno que viria à frente.  

  Além disso, a descrição feita pelo narrador para caracterizar as duas 

fazendas se parece com a visão dicotômica de “céu” e “inferno”. Observa-se essa 

afirmação no trecho a seguir: 

 

[...] só o copeiro, compadecido, fez um embrulho de biscoutos para 
Luizinha, os mais passavam indiferentes, sumiam-se no interior da casa, 
orgulhosos, felizes, porque ficavam na abundancia e na paz, com os 
senhores, emquanto ella seguia miseravelmente para a ração magra e para 
as torturas na fazenda lugubre, onde apenas uma vez por anno, pelo Natal, 
eram abatidas rezes para regalo dos negros. (COELHO NETTO, 1924, p. 
236, grifos meus). 

 

De fato as indicações de sofrimento, tortura e morte não estavam ali por 

acaso, a novela possui um desfecho bem peculiar. Após um longo trecho ao sol, 

Luizinha “limpava o suor com a manga do vestidinho e começava a choramingar de 

fadiga e de sêde” (COELHO NETTO, 1924, p. 239), Isidoro avisa que tem uma 

cachoeira a caminho da fazenda e promete levá-las até lá para se refrescar. Nesse 
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momento, ao chegar próximo da cachoeira, a paisagem muda completamente, “Iam 

perto e, assim como entravam, iam sentindo mais fresco, quasi frio; o solo era mais 

humido e molle, as folhas mais escuras” (COELHO NETTO, 1924, p. 244). Esse 

espaço vai se configurar na “liberdade” de Ursulina e a filha, assim como, a 

paisagem mudou numa ruptura, a mulata toma uma decisão que interrompe o fluxo 

da narrativa que seguia rumo à famosa fazenda. 

A cachoeira representa uma força imensa nas decisões de Ursulina que 

“olhando as aguas que se arrojavam entrebatendo-se [...] ficou estatelada a olhar, a 

ouvir o estrondo da cachoeira, numa attracção mortal” (COELHO NETTO, 1924, p. 

244-245). Em seguida a mulata pegou apressadamente a filha nos braços e pôs-se 

a pular entre as pedras da cachoeira; Isidoro chamou-a para que voltasse, mas ela, 

determinada, seguiu fugindo até que: “De repente, como se lhe faltasse o apoio, 

resvalou. Um grito agudissimo fendeu os ares e dois corpos bateram 

estrondosamente nagua que os sorveu e os levou aos rebolos na corrente” 

(COELHO NETTO, 1924, p. 246). Nesse instante é imprescindível evidenciar a ação 

da personagem na narrativa, o ato de se matar para não ser “capturada” ou viver 

sob o jugo do cruel Messias sugere uma atitude de resistência àquele futuro imposto 

a ela.  

Coelho Netto produziu um texto que traz um conceito interessante do suicídio 

do negro, colaborando com as discussões apresentadas no parágrafo anterior. 

Intitulado “Jabaquara”, o texto trata sobre uma das organizações sociais de 

resistência dos negros contra a estrutura latifundiária. Os negros escravizados 

fugidos se concentravam em uma área escondida para criar sua própria comunidade 

(quilombos), com uma plantação de subsistência muito próxima daquela dos 

indígenas, de modo a cultivar um ideal de liberdade em solo brasileiro. O Quilombo 

Jabaquara iniciou suas organizações em 1887, próximo ao ano da abolição, mas por 

conta desse fortalecimento da comunidade negra e a ameaça ao poder hegemônico, 

a Coroa organizou um aparato militar para a captura desses negros escravizados. 

Em um trecho bem específico é possível observar o significado da morte (suicídio) 

naquele contexto: 

 

E esse outro, Simeão, que acuado pelos rastreadores de escravos, 
encostou-se a um penhasco e, quando lhe bradavam – que se rendesse 
entregando o pulso às algemas, arrancando da faca, dum golpe cerce, 
despejou aos pés dos seus algozes as entranhas, libertando-se 
heroicamente pela morte. (LEANDRO, 2003, p. 87, grifos meus). 
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Nesse excerto, bem como o fim do romance naturalista O Cortiço, de Aluísio 

Azevedo, no qual Bertoleza se mata com uma faca de peixe, pode-se notar que o 

ato de morrer não remete a algo medíocre e, sim, a um ato heroico de resistência. A 

morte para os negros escravizados está ligada à forma mais próxima de liberdade, 

pois não veem possibilidades de retornar ao território africano ou de constituir 

família, vivendo de forma digna por meio do trabalho, a fim de possuir bens (casa, 

terras) e de escapar do estigma que carregam na cor da pele. Dessa forma, 

Ursulina, assim como Simeão e Bertoleza, encontra na morte a forma mais certa de 

cessar o sofrimento a ela imposto. 

Coelho Netto tece uma narrativa na qual percebem-se alguns elementos que 

remetem à reflexão sobre a escravidão. O indicativo mais contundente acaba sendo 

a denúncia dos maus tratos sofridos pelos negros na fazenda Matta que, por mais 

que não se realize aos olhos dos senhores, era permitido por eles. Dentre as 

maldades já citadas, o autor faz questão de expor o modo como os negros eram 

tratados nesse local: 

 

Contavam-se por dezenas os que arrastavam algemas, o que traziam 
gargalheiras: na fórma era um sinistro tinir de ferros. E toda a negrada, mal 
comida, dormindo em giraus, trabalhando esforçadamente sob a vigilancia 
de feitores crueis, dobrando a tarefa em serões, sem domingo, sem dia 
santo, vivia faminta, entrezilhada, foveira, como galés em pena. Ninguém 
falava e se, na fórma, alguma voz irrompia, era em lamento, clamando 
misericordia! Mas lá estava o relho zurzindo as carnes e os parceiros 
encolhiam-se, afastavam-se do companheiro espavoridos. (COELHO 
NETTO, 1924, p. 229). 

 

Coelho Netto demonstra preocupações com essa relação senhor-negro 

escravizado e esboça a cultura da submissão plantada no seio escravagista. Os 

negros em situação servil eram educados para a subserviência, algemados, com 

alimento escasso, demonstrando a falta de sensibilidade dos senhores em alimentar 

bem o braço que gera a riqueza da casa-grande, seja como for, os negros 

trabalhavam exaustivamente sob o olhar punitivo do feitor que tinha como 

ferramenta o chicote. Outra questão que chama a atenção é sobre o “silenciamento” 

do sujeito negro: “Ninguém falava e se, na fórma, alguma voz irrompia, era em 

lamento, clamando misericordia” (COELHO NETTO, 1924, p. 229). Esse silêncio 

favorecia o trabalho maquinal, sem qualquer expressão individual que pudesse 

afetar a produção. Não havia espaço para o questionamento, para as ideias e 
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reivindicações, o sistema se configurava em uma forma coerciva de relação que 

desumanizava os negros da forma mais cruel possível.  

Em outros momentos da sua escrita, Coelho Netto demonstrou, novamente, 

preocupações similares às expostas anteriormente; o texto “A vida nas fazendas”, 

presente no livro Pátria Brasileira (1930), retrata momentos sórdidos da escravidão, 

buscando elementos cruciais para a configuração do negro escravizado. A 

submissão era retratada por meio das atitudes dos negros: 

 

Louvavam o senhor, e formados, cada qual com o seu instrumento de 
serviço, as mães com os filhos escarranchados ás costas, todos calados, 
submissos, unindo-se muito – o feitor com o relho enrolado á cinta procedia 
a chamada á qual os negros respondiam soturnamente, de olhos sempre 
baixos”. (COELHO NETTO, 1930, p. 267). 

 

  A submissão era recompensada em poucos casos com assistência médica, 

àqueles que não se identificavam com a ideologia escravista, isto é, aqueles que 

resistiam àquela situação imposta, morriam à míngua sem atendimento. Assim, 

negavam-se direitos básicos para a sobrevivência dos negros escravizados: comida, 

descanso, cuidados com a saúde e higiene, ações que evitam doenças e dão 

dignidade ao povo que enriquecia os donos das terras. “E assim viviam os negros, 

lutando pelos riquissimos outonos, pagando a miséria e os máos tratos com a 

abundancia dos paióes e o enriquecimento dos senhores” (COELHO NETTO, 1930, 

p. 270). 

 Além desses pontos de reflexão, Coelho Netto constrói uma narrativa com um 

caráter social e finaliza com um elemento insólito, a aparição fantasmagórica de 

Ursulina e de sua filha. Para entender melhor esse recurso é interessante visitar as 

páginas do livro A ameaça do fantástico: aproximações teóricas (2014) de David 

Roas que apresenta alguns artigos que tratam do conceito de fantástico e todos os 

elementos que são evocados em narrativas que pertencem à esfera do insólito.  

A notícia da morte de Ursulina e Luizinha chega rápido até os ouvidos de 

Melchior, que omite o fato à esposa que ainda se recupera do aborto sofrido. Mas a 

noite chega e D. Mecia, como se acordasse de um pesadelo, chama uma das 

mucamas. A senhora “sacudiu-se em forte tremor de espanto e voltou-se 

impetuosamente, repuxando os lenções, como a fugir á visão” (COELHO NETTO, 

1924, p. 256, grifo meu). Aqui Coelho Netto vai delineando o desfecho da novela, a 

palavra “visão” transmite uma ideia mais sobrenatural que onírica. Na sequência do 
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diálogo de D. Mecia e Melchior, a esposa pergunta a respeito de Luzinha, afirmando 

que ela morreu: 

 

Não foi sonho; eu estava numa modorra e humida, como se estivesse 
molhada. Estremeceu, esfregou ligeiramente o braço nú e continuou... e 
oouvi uma voz de Luizinha. Abri os olhos e vi, por Deus! Vi a pequena aqui , 
perto da cama, olhar-me, com os olhos muito apagados, roxa, o vestidinho 
roto e molhado collando-se ao corpo, os cabellos empastados, muito lisos, 
escorrendo-lhe pelo rosto. [...] Fiquei olhando e Luizinha sorriu com tristeza. 
Eu ia chama-la, quando ella foi indo devagarinho, sem bulha, como se seus 
pés não tocassem no chão. A porta abriu-se e ella passou. (COELHO 
NETTO, 1924, p. 256). 

 

Esse acontecimento já eleva a narrativa a um plano mais obscuro do 

conhecimento humano, visões de fantasmas trazem à tona o medo do desconhecido 

e afloram as questões que envolvem o entendimento sobre a vida e a morte. Roas 

(2014, p. 25) afirma que: 

 

[...] a literatura fantástica é o único gênero literário que não pode funcionar 
sem a presença do sobrenatural. E, para que funcione, o relato fantástico 
deve criar um espaço similar ao habitado pelo leitor, um espaço que será 
invadido por um fenômeno desestabilizador. Por esse motivo, o 
sobrenatural será sempre uma ameaça para a realidade, cujas leis parecem 
imutáveis. 

 

Para o crítico, ler ficção significa que o leitor estabelece um pacto ficcional 

com o narrador, aceitando os fatos da forma que ele conta. O narrador, por sua vez, 

no caso do texto aqui analisado, utiliza a verossimilhança para ganhar a confiança 

do leitor, descrevendo um lugar bem semelhante ao mundo real, permitindo, 

portanto, a ruptura por meio da aparição. O narrador tempera essas paisagens com 

elementos já apontados anteriormente, como a calma “fúnebre”, o espaço rural que 

apresenta uma ideia de permanência de crenças antigas, lendas, além do fato de 

ser rodeado por uma floresta densa, destacando o afastamento da civilização. Tais 

elementos, da forma como são empregados, fortalecem a ideia de sobrenatural que 

se apresenta ao fim da novela.  

O fato de D. Mecia estar dormindo levantam dúvidas no leitor devido ao 

possível estado de sonolência da senhora, além do local escuro, visto que as velas 

foram acesas somente depois que as mucamas acordam. Na sequência, novos 

episódios estranhos acontecem, os negros que estavam na senzala testemunham a 

aparição de Luizinha e Ursulina; “Que barulho foi esse ahi, Moçambique? – Modi qui 
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foi sombração, sinhô. Já bati tudo; genti tava drumindo. Qui é qui podia sê, sinhô? 

Isidoro diz qui viu sombração, qui era Usulina mais a fia” (COELHO NETTO, 1924, p. 

262). 

Melchior demonstra uma conduta bastante singular, um ceticismo diante das 

aparições narradas, apesar de os negros escravizados afirmarem terem-nas visto. 

Melchior entrou para o quarto da esposa, que aguardava ansiosa por respostas, ao 

ser indagado a respeito dos barulhos, respondeu com calma, “encolheu os hombros 

como a um caso banal: - Coisas de negros, disse” (COELHO NETTO, 1924, p. 263). 

Essa forma de levar a situação sugere a figura de um homem que não se assusta 

mais com tais eventos, levando em conta o espaço retirado que vive desde a 

geração de seu avô. Todavia, pode se relacionar à discrepância de crenças entre 

brancos e negros. 

Pela manhã, novos episódios se desenvolveram. Luzia não respondia aos 

chamados e a porta do quarto estava trancada; com ordens para arrombar, os 

negros escravizados encontraram a mucama morta no chão. O retrato de sua 

situação corrobora com as “aparições” da noite passada: 

 

Melchior apressou-se e os dois homens, no fundo obscuro do quarto, deram 
com um vulto immovel. De borco, as unhas cravadas na terra, a negra jazia 
dura, encolhida, como uma entrevada. Melchior ficou algum tempo a olhar, 
tocou o hirto cadáver com o pé e ordenou ao negro que o voltasse, e foi um 
assombro quando viram o rosto desfigurado, quasi irreconhecivel da 
escrava – a boca horrendamente contorcida e aberta, os olhos vitreos, 
immensos, alargados, com espantosa  expressão, a face contrahida e 
arranhada e, nos dedos, que haviam escarvado a terra dura, a carne estava 
toda roída. (COELHO NETTO, 1924, p. 265-266). 

 

Nessa descrição de morte, é possível observar vários fatos que destoam da 

realidade e que despertam questionamentos no leitor. As supostas aparições se 

fortalecem à medida que a morte da mucama que denunciou Ursulina é confirmada, 

além disso, sua expressão de espanto sugere uma visão anterior à morte que 

excede os limites da realidade. A situação das unhas e mãos indicando que ela 

havia escavado a terra firme denota um comportamento estranho.  

A ambiguidade do final da novela é tipicamente do fantástico puro, como 

designa Todorov em sua teoria acerca do Fantástico, pois não há uma confirmação 

do fato do fantasma, mas também não há a exclusão da figura dele; aos 

personagens parece haver certeza da volta da negra escravizada para se vingar, se 

levar em consideração a morte horripilante de Luzia, no entanto, para o leitor fica a 
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dúvida. O retorno de Ursulina está atrelado a duas possíveis questões: a primeira 

pode estar amarrada ao texto, sugerindo, portanto, a vingança. Nesse sentido, o 

ambiente da casa é assombrado para marcar as injustiças que ocorreram ali, 

funcionando como uma energia negativa que emana do lugar.  

A segunda propõe que a narrativa seja encarada como uma metáfora do 

período pós-escravidão, que manteve a injustiça e a dívida social com os negros 

escravizados. Nessa acepção, leva-se em conta que o momento histórico na 

narrativa corresponde ao período que antecede a abolição. A publicação da obra já 

nos primeiros anos do século XX, afirma que o passado escravocrata assombra os 

primeiros anos do novo século, buscando, de alguma forma, por justiça. 

Por fim, diante da análise do texto literário de Coelho Netto, é possível 

expressar a enigmática figura que povoou a Literatura Brasileira com seus escritos, 

dos mais variados estilos e recursos. O que a análise desse texto demonstra é que 

sua escrita vai muito além daquilo que foi citado. Coelho Netto possui, como Eulálio 

de Oliveira Leandro mostrou em seu livro, uma faceta inexplorada que pode abrir 

caminhos para o resgate do escritor maranhense, sob um olhar diferente daquele 

lançado no início do século XX, buscando narrativas que apresentem questões 

caras às discussões contemporâneas, como exemplo, a novela que aqui ocupou 

esta análise, tão acanhada entre outros contos e novelas, mas que carregam 

grandes reflexões, bem como grandes desafios para o pesquisador.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao conceber a literatura brasileira, levando-se em conta do século XIX para 

cá, observa-se que as obras que se aventuraram a tratar sobre a ferida da 

escravidão foram envolvidas em uma cortina de silêncio. Vários fatores envolvem a 

questão do apagamento literário, no caso do Brasil, como: as relações étnico-

culturais, a cultura racista da época, o sistema econômico baseado na escravidão 

dos povos africanos, a relação de dominação entre povos etc. Tais fatores 

marcaram a sociedade de forma negativa e restringiram as manifestações culturais 

que se estabeleceram no território nacional. A dependência cultural contribui para 

que os registros artísticos e culturais de um país, região ou povo tornem-se meras 

cópias de modelos hegemônicos.  

A figura do negro na literatura brasileira, por muito tempo, foi concebida por 

meio de uma visão estereotipada, sempre pela voz/olhar do outro. A perspectiva do 

escritor, desligado das questões político-ideológicas da causa negra, recai nos 

estereótipos observados no capítulo 1. O papel do intelectual brasileiro está 

centrado na capacidade de problematizar a realidade e olhar para os eventos de 

forma questionadora, para isso, é preciso reconhecer a tensão ideológica vivida pela 

intelectualidade brasileira que contribuiu para o apagamento da diversidade cultural 

e suas contribuições para país. 

Nesse sentido, reconhecer é o primeiro passo. O trabalho de resgate de obras 

esquecidas, feito por inúmeros escritores nas últimas décadas, permitem chegar a 

novas conclusões a respeito da tradição literária e histórica. A compreensão, por 

exemplo, de que a assinatura da Lei Áurea ocorreu por meio da pressão de outros 

países, modifica a imagem de heroína da Princesa Isabel, concepção esta 

consolidada nos manuais mais antigos de história.  

Por outro lado, na atualidade, a postura de resistência cultivada pelos 

espaços literários como Quilombhoje, Negrícia, Gens, o site Literafro, entre outros, 

que se envolvem na busca constante de uma diferente história para os 

afrodescendentes, são fundamentais para a ressignificação desse passado um tanto 

nebuloso. Essas entidades, entre outras ações, recuperam elementos suprimidos, 

escritores silenciados entre tantos empreendimentos necessários a literatura 

brasileira e afro-brasileira.  
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Os escritores Maria Firmina dos Reis e Coelho Netto, que ocuparam o 

desenvolvimento deste trabalho, traduzem muitos aspectos das tensões 

mencionadas anteriormente. A escritora maranhense carrega estigmas que 

imobilizaram sua escrita por mais de cem anos; a descoberta dessa personalidade 

certamente fomenta novos rumos à literatura afro-brasileira. Pioneira na questão 

abolicionista, Maria Firmina é uma escritora atemporal, que diz muito de sua época 

e, mais ainda, para os leitores atuais. Coelho Netto experimentou o prestígio de um 

escritor de comportamentos boêmios na antiga capital, Rio de Janeiro. Todavia, sua 

fidelidade a um conceito de literatura singular levou boa parte de seus escritos ao 

esquecimento. Esses escritores possuem, em suas páginas, vestígios textuais que 

contribuem para a reflexão sobre a história, a literatura, as questões sociais que 

afligiam o Brasil naquele contexto, porém foram ignorados em certa medida. 

A perspectiva do negro escravizado, observada nas narrativas Úrsula e 

“Assombramento”, apresenta imensa contribuição à narrativa da história literária. O 

tom de denúncia vai se delineando a medida que as narrativas se desenvolvem. Em 

Úrsula, as personagens negras possuem voz dentro da obra, os espaços destinados 

aos oprimidos permitem que novos olhares sobre a escravidão sejam delineados. Há 

também a comparação em pé de igualdade entre uma personagem branca 

(Tancredo) e negra (Túlio) no capítulo “Duas almas generosas”, numa tentativa de 

distanciar-se do discurso hegemônico sobre a diferenciação étnica e, ainda, a figura 

heroica destinada a Túlio, demonstra uma atitude rara na concepção da causa 

abolicionista.  

Outro empreendimento da escritora Maria Firmina se revela nas personagens 

Preta Susana e Antero, que constroem, por meio de suas trajetórias, contrapontos 

importantes para compreender o negro como um sujeito complexo, quebrando os 

estereótipos consagrados na sociedade brasileira quanto ao “negro mau” e o “negro 

sem passado”. Além disso, a escrita-denúncia de Preta Susana ao narrar a captura 

em África e os momentos de tortura dentro do navio negreiro demonstram um ponto 

pouco explorado pelos escritores da época, ou seja, abordar o caráter explorador e 

violento da escravidão. 

O fim trágico da personagem Túlio, isto é, a sua morte na tentativa de salvar a 

vida de Tancredo, demonstra que o sentimento de servidão permaneceu como uma 

marca nos afrodescendentes mesmo após a alforria. A escritora compreende que as 

marcas deixadas pelo passado escravagista são profundas e necessitam de uma 
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reparação social constante na sociedade brasileira, a literatura foi um meio de 

pronunciar-se sobre essa mazela. 

Igualmente, em Coelho Netto, é possível tecer grandes discussões a respeito 

da relação entre senhor/negra escravizada. A questão da sujeição da mulher em 

situação servil destinada a satisfazer os desejos carnais de seu senhor é abordada 

pelo autor, o fruto da relação entre as personagens (Luizinha) marca a trajetória da 

narrativa de modo significativo. A miscigenação representada por Luizinha e até 

mesmo por Ursulina atestam a cor como componente hierarquizante naquele 

contexto, possibilitando as duas a mobilidade dentro dos círculos de poder. Embora 

a relação entre Melchior e a filha bastarda Luizinha se aproxime de uma atenção 

paternal, nos primeiros momentos da gravidez de D. Mecia, a menina retornou “ao 

seu lugar” junto da mãe.  

Outra questão bem importante na narrativa de Coelho Netto está na denúncia 

das torturas ocorridas na fazenda Matta, o senhor Melchior não presencia as torturas 

de seus escravos, mas é ele quem dá a sentença encaminhando os negros para as 

“garras” do feitor Messias. Essa visão senhorial adotada por ele segue de geração 

em geração, a tortura, a dominação pelo medo, fomentando a submissão dos 

trabalhadores de modo que eles lutem entre si para conseguir uma escravidão mais 

amena.  

Além disso, a escolha do autor para trabalhar com o insólito em relação com a 

escravatura torna a narrativa enigmática e rica diante de suas possíveis 

interpretações. A sugestão de uma aparição fantasmagórica possui um caráter de 

justiça, o retorno de Ursulina do mundo dos mortos possui um apelo para corrigir 

injustiças passadas, remetendo-se, de maneira metafórica, à dívida social ao povo 

negro, visto que foi escravizado por mais de 400 anos e depois deixados 

perambulando em solo brasileiro sem nenhum amparo social. Assim, a escolha de 

autores e textos confere a este trabalho um forte caráter social, permanecendo a 

concepção da literatura com um importante valor documental. 

Este trabalho, como pontuado na introdução, não tem interesse em concluir 

concepções das obras analisadas, mas percorrer questões imprescindíveis que 

estas carregam. O valor da obra de Maria Firmina dos Reis se manifesta na 

pesquisa numerosa nos âmbitos acadêmicos de graduação e pós-graduação, além 

de grupos de pesquisas que estão promovendo encontros para falar sobre a 

escritora, vista por eles como pioneira das letras. No que se refere a Coelho Netto, a 
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situação se modifica um pouco, visto que a sua obra possui esparsos estudos que 

não se configuram em uma produção sistemática, que promova uma significativa 

visibilidade. O que se tem é o pontapé inicial dado por Eulálio de Oliveira Leandro 

em sua antologia de textos sobre o negro na obra de Coelho Netto, esta perspectiva 

pode angariar novos apreciadores da obra do escritor e fomentar a pesquisa no viés 

abolicionista de sua produção.  

 Constata-se que as obras salvas do alheamento, contribuem, extensivamente, 

para a pesquisa literária, levando em conta que este trabalho apresenta apenas uma 

dentre tantas abordagens possíveis dentro das obras. A expectativa é que esta visão 

integre-se com outras que venham questionar as narrativas elencando seus 

elementos constitutivos, seja no viés do patriarcalismo ou gótico presente em Úrsula, 

seja na questão do fantástico exposto em “Assombramento”. Todos os temas, de 

modo complementar, impulsionam o preenchimento das lacunas literárias.  

 

  

.   
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