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Maria Firmina dos Reis1 aparece no cenário maranhense como a primeira escritora a 

escrever um romance, que além de ser escrito por uma mulher e negra, ainda retrata sobre a 

relação de subserviência dos escravos na sociedade oitocentista. É justamente, em Úrsula, que 

fora escrito em 1859 e apresentando-se como “uma maranhense”, que vamos perceber a 

descrição dos personagens cativos, falando sobre suas experiências vividas, sendo a primeira 

ficcionista afrodescendente a publicar um romance. 

Inserida na mesma época de grandes escritores maranhenses do século XIX, como 

Gonçalves Dias, Aluísio Azevedo, Artur Azevedo e Sousândrade. Maria Firmina é uma autora 

que possui um trabalho de grande relevância para nossa historiografia literária, política  
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social, chamando a atenção para a riqueza de sua arte literária, momento em que a maioria das 

mulheres no Brasil não eram alfabetizadas. 

A história da autora mostra como foi perseverante. Uma autodidata que buscou se 

instruir por intermédio de muita leitura e muito estudo, a ponto de ler e escrever em francês 

fluentemente. “Exerceu a profissão de professora primária, tendo sido aprovada em primeiro 

lugar para a vaga do concurso público estadual em 1847 para mestra régia. Aposentou-se em 

1881. Um ano antes da aposentadoria, fundou a primeira escola mista no Maranhão” 

(MENDES, 2006:18). 

 Úrsula foi “o primeiro romance abolicionista e o quinto publicado no Brasil” (LOBO, 

2011:113) que foi de responsabilidade do historiador José Nascimento de Moraes Filho2 

recuperar a memória do grande ficcionista, mostrando o seu enorme valor literário para a 

sociedade, tendo como resultado a obra Maria Firmina – fragmentos de uma vida, que fora 

publicado em 1975. 

Ela escreveu também um livro de poesia Cantos à beira-mar, a autobiografia Álbum, 

publicações em jornais literários maranhenses e seus contos Gupeva e A Escrava, sendo este 

último publicado na Revista Maranhense (1887: 1, nº 3) que aborda a classe social do negro 

em nosso país, e que partindo dessa temática, daremos um olhar mais atencioso a esta 

narrativa. 

Durante sua vida demonstrou estar muito além de seu tempo e que merece ter seu 

trabalho reconhecido. Uma autora que merece ser estudada, principalmente por seus 

conterrâneos. Mendes escreve sobre sua coragem e iniciativa na defesa dos negros, sem se 

deixar vencer pelas dificuldades impostas pelo meio em que vivia: 

 
Aventurou-se a escrever dentro do contexto que a realidade brasileira impunha à 

época, somando-se às dificuldades econômicas e geográficas, já que nunca saiu do 

eixo Guimarães e São Luís (MA). Apesar de estar inserida em uma sociedade 

patriarcalista e na maioria das vezes seus escritos apresentarem um estilo ultra-

romântico – característica da época em que ela viveu –, considerados, à primeira 

vista, ingênuos e açucarados, essa escritora como suas contemporâneas 

mencionava assuntos negados por escritores do seu tempo e revela uma veia 

abolicionista, articulada com o contexto das relações econômicas, sociais e 

culturais da época. (MENDES, 2006:23-24) 

 

Mas não é só isso, Maria Firmina rompeu barreiras culturais arraigadas na sociedade 

oitocentista, lutando contra um comportamento social que impedia a educação da mulher, 
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visto que “a escrita, a leitura e o raciocínio, não eram consideradas como pertencentes ao 

mundo feminino, pois os homens as julgavam inferiores intelectualmente” (MOLINA, 

2011:01). Uma situação confirmada por Oliveira, que nos apresenta alguns tratamentos que 

eram dispensados às mulheres da época: 

 
No Brasil, até meados do século XIX, a mulher, de uma maneira geral, vivia estrita 

ao espaço doméstico, sem acesso à educação formal ou à vida cultural literária do 

país. Não podia sair de casa para trabalhar, nem para divertir-se; somente para ir 

à igreja e, ainda assim, escoltada por escravos ou familiares. Conforme lembra 

Tania Quintaneiro, em Retratos de mulher (1996), esconder as mulheres, 

principalmente de forasteiros, era um costume comum no Brasil oitocentista e um 

requisito para o reconhecimento de sua honradez. Por isso, foram poucas as 

mulheres que, de alguma forma, tiveram acesso à educação formal, e ainda mais 

reduzido o número daquelas cujos escritos chegaram ao conhecimento do público 

leitor. (grifo do autor) (OLIVEIRA, 2007:10) 

 

Pouco mais de um século, nasce a mineira Conceição Evaristo3, filha de doméstica e 

lavadeira, Joana, gostava de contar histórias para Conceição, sendo que estas fazem parte da 

obra literária da autora. Também trabalhou como doméstica, mas dedicava-se ao estudo. 

Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi aprovada em concurso público para magistério. 

Conceição cursou Letras, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em 

Literatura pela PUC/RJ e doutora em Literatura Comparada pela UFF. Participa ativamente na 

publicação de contos e poemas na coletânea Cadernos Negros, desde 1990. 

Seu primeiro romance publicado foi Ponciá Vicêncio, em 2003, livro este que também 

vamos nos prender a atenção neste estudo. “A obra narra problemas do cotidiano das 

mulheres afro-descendentes sob um ponto de vista claramente feminino e negro” (ARRUDA, 

2011:43). Escreveu também Becos da memória, que embora tenha sito escrito antes de Ponciá 

Vicêncio, só foi publicado em 2006. 

Partindo de duas mulheres que estavam tão distantes temporalmente, mas que trazem 

no sangue e na escrita a marca da afrodescendência, é que o conto “A Escrava” foi escolhido 

para ser trabalhado, relacionando a voz da personagem Joana com a voz da personagem 

Ponciá, do romance Ponciá Vicêncio, a partir da perspectiva de relacionar memórias de vozes 

femininas, sendo que essas memórias expressam marcas identitárias da afrodescendência. 

“A Escrava” é considerada uma obra afro-brasileira, pois apresenta o negro na 

perspectiva do negro “pois nasce de uma perspectiva outra, pela qual a escritora, irmanada aos 

cativos e aos seus descendentes, expressa, pela via da ficção, seu pertencimento a este 

universo de cultura” (DUARTE, 2004:05). Ela expressa as qualidades do homem negro, 

portador de sentimentos bons e virtudes, fortes o suficiente para lhe fazer superar a dor, 
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causada pela humilhante condição de cativo, agindo com mansidão mesmo que não seja 

durante todo o tempo. Luiza Lobo apresenta a narrativa da seguinte forma: 

 
O conto “A Escrava” utiliza o tempo dramático presente e mostra uma conversação 

entre um grupo reunido numa sala de estar burguesa. A dona da casa defende a 

conveniência de abolir-se a escravatura, sob o argumento do atraso deste ato 

oficial no Brasil em relação às demais nações livres do mundo.  (LOBO, 2011:116) 

 

“Uma senhora”, personagem da narrativa, assim como aparece no conto, em uma 

reunião social, revela a sua posição frente a escravidão: 

 
Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será um grande 

mal. Dela a decadência do comercio; porque o comércio, e a lavoura caminham de 

mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura; porque o seu trabalho 

é forçado. Ele não tem futuro; o seu trabalho não é indenizado; ainda dela nos vem 

o opróbrio, a vergonha: porque de fronte altiva e desassombrada não podemos 

encarar as nações livres: por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento 

das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós, 

convencer ao estrangeiro que em essas veias não gira uma só gota de sangue 

escravo... (REIS, 2009:242) 
 

Continuando com as palavras de Luiza Lobo, o conto “relata o sofrimento do escravo 

com ser humano e à luz da religião” (LOBO, 2011:116), sendo que a igreja católica apoiava a 

escravidão negra, e que a autora traz aspectos da religiosidade, deixando o leitor ter sua 

própria compreensão. 

 
Levantai os olhos ao Gólgota, ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me: 

Para que se deu em sacrifício, o Homem Deus, que ali exaltou seu derradeiro 

alento? Ah! Então não é verdade que seu sangue era o restante do homem! É então 

mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade? (REIS, 2009:242) 

 

A liberdade apresentada entre os homens a partir dos princípios religiosos se 

confrontam com a exploração dos escravos, pois não são vistos como semelhantes. 

O que interessa aqui é tratar a voz da mulher negra, na perspectiva da memória, dentro 

conto e do romance “como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 

2003:423). A senhora dá voz à negra, deixando que relate sobre a sua estória, esta ao correr 

lágrimas sobre o rosto e com uma voz fraca, começa narrar o drama:  

 
- Minha mãe era africana, meu pai de raça índia; mas eu de cor fusca. Era livre, 

minha mãe era escrava. 

Eram casados e desse matrimônio, nasci eu. Para minorar os castigos que este 

homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus 

dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas; mas ainda assim, redobrando o 

trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu beneficio.  



 

Um dia apresentou a meu senhor a quantia realizada, dizendo que era para o meu 

resgate. Meu senhor recebeu a moeda sorrindo-se – tinha cinco anos – e disse: A 

primeira vez que for a cidade trago a carta dela. Vai descansando. 

Custou a ir à cidade; quando foi demorou-se algumas semanas, e quando chegou 

entregou a meu pai uma folha de papel escrita, dizendo-lhe: 

- Toma, e guarda, com cuidado, é a carta de liberdade de Joana. Meu pai na sabia 

ler; de agradecido beijou as mãos daquela fera. Abraçou-me, chorou de alegria, e 

guardou a suposta carta de liberdade. 

Então furtivamente comecei a aprender a ler, com um escravo mulato, e a viver com 

alguma liberdade. (REIS, 2009:254) 

 

Joana muito feliz porque estava a conhecer o mundo das letras que “durou dois anos” 

(REIS, 2009:255) a tão sonhada liberdade. Mas, infelizmente, não foi por muito tempo que a 

felicidade reinou. Logo depois seu pai veio a óbito, o senhor procurou sua mãe e ordenou que 

Joana fosse logo para o serviço, obedecendo imediatamente a ordem do senhor, fez-se a 

cumprir. Nessa época, Joana contava de “sete anos” (REIS, 2009:255) e relatou: 

 
Nunca a meu pai passou pela idéia, que aquela suposta carta de liberdade era uma 

fraude; nunca deu a ler a ninguém; mas, minha mãe à vista do rigor de semelhante 

ordem, tomou o papel, e deu-o a ler, àquele que me dava as lições. Ah! Eram quatro 

palavras sem nexo, sem assinatura, sem data! Eu também a li, quando caiu das 

mãos do mulato. Minha pobre mãe deu um grito, e caiu estrebuchando. 

Sobreveio-lhe febre ardente, delírios, e três dias depois estava com Deus. 

Fiquei só no mundo, entregue ao rigor do cativeiro. (REIS, 2009:255) 

 

A voz clama passagens que fazem retroceder experiências, expressadas pelo 

sofrimento, pela angústia, pela mágoa, observadas no seguinte trecho do conto “A Escrava:” 

 
Um homem apeou-se à porta do Engenho, onde juntos trabalhavam meus pobres 

filhos - era um traficante de carne humana. Ente abjeto, e sem coração! Homem a 

quem as lágrimas de uma mãe não podem comover, nem comovem os soluços do 

inocente. (...) 

A hora permitida ao descanso concheguei a mim meus pobres filhos, extenuados de 

cansaço, que logo adormeceram. Ouvi ao longe rumor, como de homens que 

conversavam. Alonguei os ouvidos; as vozes se aproximavam. Em breve reconheci a 

voz do senhor. Senti palpitar desordenadamente meu coração; lembrei-me do 

traficante... Corri para meus filhos, que dormiam, apertei-os ao coração. Então 

senti um zumbido nos ouvidos, fugiu-me a luz dos olhos e creio que perdi os 

sentidos. 

Não sei quanto tempo durou este estado de torpor; acordei aos gritos de meus 

pobres filhos, que me arrastavam pela saia, chamando-me: mamãe! mamãe! 

Ah! minha senhora! abriu os olhos. Que espetáculo! Tinham metido adentro a porta 

da minha pobre casinha, e nela penetrado meu senhor, o feitor, e o infame 

traficante. 

Ele, e o feitor arrastavam sem coração, os filhos que se abraçavam a sua mãe. 

(REIS, 2009:256) 

 

Essas vozes tornam-se evidentes através das marcas identitárias, que através de um 

processo de transformação, esses sujeitos reconstroem sua identidade, pois “a memória é um 

elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é 



 

uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 

angústia” (LE GOFF, 2003:476) 

Esses conceitos mostram a ideia de que as identidades estão sempre em processo de 

formação, que as mesmas não estão fixas, estáveis. E que “a identidade é sempre vista da 

perspectiva do outro” (HALL, 2011:14) levando o entendimento de que as identidades são 

observadas no que têm a dizer sobre si e sobre o outro. 

No que tange a noção de memória, Halbwachs (2006) relata que a dimensão da 

memória extrapola o plano individual, sendo que se apresenta como a lembrança de um 

acontecimento, seja como ouvinte ou participante da situação recordada. Partindo dessa 

concepção, surge a ideia de memória coletiva, que está ligada ao um grupo, o indivíduo 

interage com a sociedade, onde “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos 

e objetos que somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006:30). 

A escrava antes de dar seu suspiro final, com muita angústia que existia em seu 

coração de terem lhe tirado seus filhos, desabafa seu sentimento de tremenda raiva: 

 

- Deixa concluir, meu filho, antes que a morte me cerre os lábios para sempre... 

deixa-me morrer amaldiçoando os meus carrascos. 

- Por Deus, por Deus, gritei eu, tornando a mim, por Deus, que levem-me com meus 

filhos! 

- Cala-te! gritou meu feroz senhor. – Cala-te ou te farei calar. 

- Por Deus, tornei eu de joelhos, e tomando as mãos do cruel traficante: - meus 

filhos!... meus filhos! 

Mas ele dando um mais forte empuxão, e ameaçando-os com o chicote, que 

empunhava, entregou-os a alguém que os devia levar. (REIS, 2009:257) 

 

A memória é um elemento muito visível nas narrativas de Conceição Evaristo. É 

perceptível como a protagonista, Ponciá, conduz toda a narrativa através de suas lembranças. 

Na sua infância, ela “gostava de ser ela própria” 

 
Gostava da roça, do rio que corria entre pedras, gostava dos pés de pequi, dos pés 

pequi, dos pés de coco-de-catarro, das canas do milharal. Divertia-se brincando 

com as bonecas de milho ainda no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, 

dançavam. Ponciá corria e brincava entre elas. O tempo corria também Ela nem 

via. O vento soprava no milharal, as bonecas dobravam até o chão. Ponciá Vicêncio 

ria. Tudo era tão bom (EVARISTO, 2003:13). 

 

A memória individual não é somente sua, depende da construção dos grupos sociais, 

ou seja, existe uma relação inseparável entre memória individual e memória coletiva, de modo 

que é necessário que as lembranças do indivíduo possa se identificar com as recordações 

coletivas. Segundo Halbwachs: 

  



 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 

e outras para que a lembrança que nos fazem Record ar venha a ser constituída 

sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2006:39) 

 

Partindo da noção de recordação, a personagem Ponciá, durante toda a narrativa, faz 

aparecer a imagem do seu avô Vicêncio, que mesmo não tendo convivido com ele, pois 

quando ele morreu, ela ainda era criança de colo, “mas se lembrava nitidamente de um 

detalhe: em Vô Vicêncio faltava uma das mãos e vivia escondendo o braço mutilado para trás. 

Ele chova e ria muito.” (EVARISTO, 2003:15) Uma passagem faz retroceder a morte de seu 

avô: 

 
Um dia ele teve uma crise de choro e riso tão profunda, tão feliz, tão amarga e 

desse jeito se adentrou para outro mundo. Ela, menina de colo, viu e sentiu o odor 

das velas acesas durante toda a noite. Viu o braço inteiro do velho sobre o peito. 

Viu o bracinho cotoco dele. Sentiu o cheiro de biscoito frito, de café fresco dado 

para as mulheres e as crianças que estavam fazendo quarto ao defunto. Sentiu 

também o cheiro de pinga que exalava da garrafinha e da boca dos homens 

sentados lá fora como chapéu no colo. (EVARISTO, 2003:15). 

 

Lembrava-se de coisas, que a sua mãe ficava assustada, como as características de seu 

avô, que eram bem marcantes em Ponciá, quando ainda pequenina, ela “andava com um dos 

braços escondido às costas e tinha a mãozinha fechada como se fosse cotó. Fazia quase um 

ano que Vô Vicêncio tinha morrido. [...] Quando o avô morreu, a menina era tão pequena!” 

(EVARISTO, 2003:16) A menina carregava consigo as marcas da lembrança do seu avô, 

como a “vontade e choros e risos”, além de ter feito um boneco de barro, igualzinho ao seu 

Vô. 

 
Durante toda a narrativa de Ponciá Vicêncio percebemos o atrelamento entre as 

experiências passadas das protagonistas e a experiência coletiva representada, 

principalmente, pela figura de seu avô, escravo que fica louco após matar a esposa, 

se mutilar e tentar matar os filhos diante da ameaça de vê-los escravizados para o 

resto da vida. A semelhança entre Ponciá e o avô é, segundo alguns personagens, 

uma marca da herança que este lhe havia deixado. (ARRUDA, 2009:80) 

 

A memória de um indivíduo advém dos grupos sociais que ele participa, tendo dois 

tipos os tipos de memória (individual e coletiva), pois, a memória individual só vai ser útil a 

partir do momento em que absorve o conhecimento coletivo, “onde cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e futuro. Devemos 

trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens” (LE GOFF, 2003:477)  

Nessa acepção, podemos mencionar que as terras em que a família de Ponciá morava 

e trabalhava era chamada de Vila Vicêncio, nome herdado pelos grandes donos de terras da 



 

região, sendo que foi passado de geração a geração este sobrenome. E também a vida 

subserviente que o pai de Ponciá tinha “nas terras dos brancos”, pois era “filho de ex-

escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais.” (EVARISTO, 2003:17) 

Depois de enormes humilhações causadas pelo sinhô-moço, o pai de Ponciá se perguntara: 

“Se eram livres, por que continuavam ali? Por que, então, tantos e tantas negras na senzala? 

Por que todos não arribavam à procura de outros lugares e trabalhos?” (EVARISTO, 2003:17) 

Esses questionamentos nos fazem pensar na decisão que Ponciá tomou de se mudar 

para a cidade. Chateada com a vida, com o trabalho artesanal com o barro, que levava com 

sua mãe, e revoltada com a vida que tinha na vila Vicêncio, depois que seu pai morreu, 

resolveu ir para a cidade, pois estava “cansada da luta insana, sem glória, a que todos se 

entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer-se 

a todo dia. Ela acreditava que poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida nova” 

(EVARISTO, 2003:33). 

Quando chegou a cidade, ficou a peregrinar e como não conhecia ninguém, muitas 

vezes na porta da igreja. Ponciá não desistia e continuava a procura de emprego, conseguindo 

posteriormente, como empregada doméstica. Juntou dinheiro e comprou um barraco, pois seu 

sonho era trazer sua mãe e seu irmão para morarem juntos na cidade grande. Depois de alguns 

anos, Ponciá volta à vila, relembrando os momentos que viveu naquele lugar, em específico a 

sua “casinha de pau-a-pique”: 

 
Com o coração aos pulos, reconciliou-se com o lugar. Continuou procurando e 

remexendo nos objetos tão conhecidos. Foi ao velho baú de madeira, tirou de lá 

algumas palhas secas e viu, então, o homem-barro. Vô Vicêncio olhava para ela 

como se estivesse perguntando tudo. [...] Contemplou a figura do homem-barro e 

sentiu que ela cairia em prantos e risos. (EVARISTO, 2003:50). 

 

A ordem atemporal e não linear dos acontecimentos do romance nos lembra, mais uma 

vez, essa característica da memória. (ARRUDA, 2009:83) Durante toda a narrativa, Ponciá 

recorda da sua infância vivida no pequeno povoado: 

 
Lembrou-se da mulher alta, transparente e vazia que tinha sorrido para ela um dia 

no meio do milharal. Lembrou-se do velório de Vô Vicêncio, do cheiro e da luz da 

vela. Lembrou-se de que sempre ouvira dizer que o avô deixara uma herança para 

ela. Lembrou-se do pai que saíra para trabalhar e que não voltara nunca mais. 

Lembrou-se ainda do trabalho que fizera no barro e que todos diziam ser o Vô 

Vicêncio, (EVARISTO, 2003:40) 

 

Ainda que as recordações de Ponciá apareçam carregadas de sentimentos bons e 

felizes, algumas vezes surgem, também, lembranças tristes e melancólicas, como a morte de 

seu pai, a calamitosa história de seu avô, o sofrimento que seu marido lhe causou e os sete 



 

abortos que teve, perdendo seus filhos. Essas e outras lembranças estão fortemente ligadas à 

memória coletiva da personagem. 

De acordo com as narrativas supracitadas, podemos perceber que a literatura afro-

brasileira é carregada de memória, como a pesquisadora Conceição Evaristo afirma que “a 

literatura negra é um lugar de memória” (EVARISTO, 1996:24), pois deixam as marcas do 

passado na sua escrita, reafirmando a sua identidade e sua condição de afrodescendente. 

Eduardo de Assis Duarte (2006), diz que a narrativa de Evaristo segue uma “linhagem 

memorialística” da literatura afro-brasileira que vem desde Maria Firmina dos Reis, 

chamando-nos a atenção da importância que Ponciá Vicêncio concebe para revermos a 

literatura canônica.  

 
Conceição traz a narrativa dos despojados da liberdade, mas não da consciência. E 

a repetição insistente dessa presença desvalida nos incomoda e nos diz de uma 

aurora ainda à espera do sol... A fala diaspórica desses condenados da terra se 

articula de forma sincrônica e a posteriori, desconhecendo a encarnação do espírito 

de nacionalidade que marca boa parte da literatura canônica (DUARTE, 2006). 

 

Portanto, os dois textos apresentam uma narrativa de dentro, pois falam de si e de sua 

condição enquanto negras, onde é apresentada a personagem Joana, uma cativa, que tem voz 

diante das agruras sofridas na sociedade oitocentista. E a personagem Ponciá, que apresenta 

as reminiscências da escravidão a partir de sua memória coletiva, apropriando-se de seu 

passado para reescrevê-lo e delinear caminhos de transformações. 
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