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RESUMO

Este trabalho analisa a obra Úrsula (1859), romance de Maria Firmina dos Reis,

através dos horrores da escravidão transpostos para a literatura e o tema da resistência. De

acordo com Alfredo Bosi, o conceito de resistência situa-se no âmbito da ética e a literatura

no âmbito da estética, contudo, no romance em questão há a junção dessas duas esferas, o que

é possível quando a romancista, sendo sujeito social, escreve a partir de seus valores. Os

valores no romance estão ligados ao conceito de resistência, pois opõem-se aos antivalores do

meio, como a injustiça, o despotismo, aspectos intrínsecos à escravidão. A partir da seleção de

trechos do romance, pertinentes ao tema, foram analisados aspectos de resistência da obra,

como a relação entre vida e obra da autora. Reis escreve a partir de um lugar social não

autorizado, sendo uma mulher negra, que escolhe escrever e denunciar as injustiças da

escravidão e da violência de gênero, temas não autorizados pelo discurso dominante, e, por

isso, aspectos de resistência da obra. Outro aspecto de resistência consiste no fato de os

personagens subalternizados socialmente possuírem voz própria no romance, acontecimento

inédito na literatura brasileira. Para falar desse lugar social, foi abordado o conceito teórico de

lugar de fala, de Djamila Ribeiro e os estudos de gênero e raça da professora Norma

Hamilton, que nos ajuda a entender a força de um romance escrito a partir de um lugar de fala

de um sujeito social atravessado por múltiplas opressões. A resistência confirma-se e faz-se

presente a partir desse lugar, fazendo com que sujeitos sociais excluídos historicamente

existam apesar de todo um contexto escravocrata e patriarcal que transforma seres humanos

em propriedades, apagando e silenciando todos que são considerados o outro da norma social.

Palavras-chave: escravidão, violência de gênero, resistência.
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1. Introdução

Maria Firmina dos Reis (1822-1917) foi uma importante escritora brasileira. Negra,

filha de uma ex-escrava e sem paternidade reconhecida, Reis ficou órfã aos cinco anos, indo

morar com uma tia materna. A despeito de todo contexto de segregação social e racial do

século XIX, formou-se professora, tendo escrito Úrsula (1859), romance abolicionista e

considerado o primeiro romance brasileiro publicado por uma mulher negra; Gupeva (1861),

romance indianista; um livro de poemas, Cantos à beira mar (1871), em que se inserem

poemas de amor, abolicionistas e patrióticos sobre a Guerra do Paraguai; e o conto “A

escrava” (1887), texto também abolicionista.

Neste trabalho, pesquiso sobre literatura, os horrores da escravidão e formas de

resistência no romance abolicionista Úrsula, pois quero verificar e analisar a tensão

provocada pela obra no panorama romântico, para que possamos conhecer mais sobre a

importância e a força da literatura de Maria Firmina dos Reis. Serão analisados os valores que

definem os aspectos de resistência da narrativa em contraposição aos antivalores ideológicos

dominantes.

O Romantismo foi um movimento estético e cultural dos séculos XVIII e XIX que

pretendeu romper com a tradição clássica do absolutismo, inaugurando uma nova estética

ligada aos valores da burguesia. Cito algumas características do romantismo brasileiro:

indianismo; nacionalismo; culto à natureza; idealização do amor e da mulher; sentimentalismo

e egocentrismo.

Em Úrsula, encontramos o louvor à natureza, com descrição de suas belezas e

mudanças de estados comparados às oscilações dos sentimentos dos personagens. Os

elementos da natureza são usados como figuras de linguagem para descrição das emoções dos

personagens. Esse louvor à natureza também está ligado ao nacionalismo quando volta-se

para as belezas locais. Encontramos também a idealização do amor e da mulher presente no

romance entre os protagonistas Úrsula e Tancredo, pois apaixonam-se de forma súbita e

intensa, tendo o amor como único meio de salvação e transcendência. O sentimentalismo e o

egocentrismo também estão presentes quando os personagens pensam e agem de forma

intensa, voltados para suas emoções.

Os primeiros personagens que se apresentam em Úrsula são Tancredo e Túlio. O

primeiro é um jovem branco que sofre um acidente com seu cavalo, o segundo é um jovem

negro, escravizado, que salva o primeiro e o leva para a casa de sua senhora, Luísa B., onde

consegue apoio para cuidar do enfermo até sua recuperação. Durante a convalescença de



Tancredo, surge uma grande amizade entre os dois homens, o branco e o negro, pois ambos

são descritos como igualmente virtuosos. Tancredo, por gratidão ao novo amigo, oferece-lhe

dinheiro para a compra de sua alforria, e Túlio decide acompanhá-lo também como prova de

sua gratidão.

Na casa da senhora Luísa B., surge uma outra personagem, sua filha Úrsula, a qual se

envolve romanticamente com Tancredo. Luísa B. encontra-se muito doente, e fica contente ao

saber das boas intenções de Tancredo com sua filha. Contudo, um vilão entra em cena, o

comendador Fernando, irmão de Luísa B., que se apaixona por Úrsula, desferindo ameaças

caso ela não o aceite como esposo. O enredo desenvolve-se em torno da tentativa de romance

entre Úrsula e Tancredo, que são impedidos pelo comendador Fernando, um homem

despótico com sua família e seus escravizados. Além de Túlio, temos mais uma representação

importante de uma pessoa escravizada, a personagem Susana, mulher forte que conta sua

própria história de perdas causadas pela escravidão.

A escolha dessa obra se deve ao meu interesse pelos temas abordados em Úrsula,

como a denúncia das injustiças e crueldades inerentes ao regime escravocrata, da tirania do

patriarcalismo com a violência de gênero, bem como o fato dessa crítica ter sido realizada,

pela primeira vez na literatura brasileira, por uma mulher negra, no Brasil do século XIX,

destoando de toda a literatura romântica da época. Soma-se a isso, o fato de querer conhecer

mais sobre uma obra de tamanha importância, porém invisibilizada e esquecida até os dias

atuais.

2. Fundamentação Teórica

Como fundamentação teórica do presente trabalho serão abordados o capítulo

“Narrativa e resistência’’ do livro Literatura e resistência (2002), de Alfredo Bosi; os estudos

de gênero, do livro Feminismos e literatura contemporânea (2020), de Norma Diana

Hamilton; e, o conceito teórico de Lugar de fala, discutido por Djamila Ribeiro, em seu livro

O que é: lugar de fala? (2017).

Assim, de acordo com o crítico Alfredo Bosi, em Literatura e resistência (2002):

Resistência é um conceito originariamente ético, e não estético. O seu sentido mais
profundo apela para a força da vontade que resiste a outra força, exterior ao sujeito.
Resistir é opor a força própria à força alheia. O cognato próximo é in/sistir, o
antônimo familiar é de/sistir. (BOSI, 2002, p. 118)



Nesse sentido, Bosi aborda a transferência da esfera ética, que é a resistência, para o

âmbito da estética, acontecimento que se torna possível quando o narrador passa a explorar os

valores de uma sociedade. O sujeito que interfere na trama social é movido por valores e age

no combate aos respectivos antivalores. O termo “valor” tem um compromisso com a verdade

e com a ética. Segundo Bosi, são “exemplos de valores e antivalores: liberdade e despotismo;

igualdade e iniquidade, sinceridade e hipocrisia; coragem e covardia; fidelidade e traição etc.”

(BOSI, 2002, p. 120).

Ainda de acordo com Bosi:

(...) a idéia de resistência, quando conjugada à narrativa, tem sido realizada de duas
maneiras que não se excluem necessariamente:

a) a resistência se dá como tema;

b) a resistência se dá como processo inerente à escrita (BOSI, 2002, p. 120).

A resistência como tema refere-se a uma mentalidade anti-hegemônica, que é uma

forma de resistir politicamente à ideologia imposta. Já a resistência como forma imanente da

escrita tem a ver com uma tensão interna que faz a obra resistente, independentemente de

qualquer cultura política militante.

Norma Diana Hamilton, em seu livro Feminismos e literatura contemporânea (2020),

discorre sobre questões de gênero e raça, que podem nos ajudar a pensar a relação entre vida e

obra de Maria Firmina dos Reis, bem como compreender a força de sua literatura. O fato de

Maria Firmina escrever no Brasil do século XIX, período patriarcal e escravocrata, já confere

força e resistência a sua obra, pois:

(...) A luta pela visibilidade da autoria feminina tem sido árdua, como já alertava a
escritora Virginia Woolf em Um teto todo seu (1929), em que ela mostra que a maioria
dos livros sobre mulheres era escrita por homens. Se a visibilidade de escritoras
brancas foi difícil, então o reconhecimento de escritoras negras tem sido muito mais
lento e árduo, em função das múltiplas opressões sofridas, principalmente como
consequência de sua condição de ser mulher, negra e, muitas vezes, pobre. (...) Em
função disso, nos séculos XVIII e XIX principalmente, houve poucas escritoras
negras, em comparação com o número de escritores/as brancos/as, outro aspecto que
explica a atenção mínima dada, em geral, à autoria feminina negra. (HAMILTON,
2020, p. 11)

Ademais, a vivência e a experiência da autora como mulher negra pode ter contribuído

para que ela escolhesse escrever e tecer denúncias acerca da opressão de raça e gênero

fortemente presente no contexto escravocrata.



Essa relação entre fala e lugar social tem enorme importância no romance, pois nos

leva a pensar sobre o conceito teórico de lugar de fala, questão proposta por Djamila Ribeiro,

em seu livro O que é: lugar de fala? (2017). Segundo a autora, quando a universalização do

sujeito feminino demonstra-se equivocada, tendo em vista não abranger realidades específicas

de mulheres negras, as quais não eram apenas oprimidas em função de gênero, mas também

de raça, a homogeneização da pauta feminista torna-se ineficaz no que diz respeito ao

atendimento das necessidades e reivindicações de todas as mulheres. Por isso a importância

do lugar de fala, com o intuito de evitar omissões, distorções, exageros, e invenções sobre

experiências de diferentes grupos sociais, que por serem subalternizados, acabam em

situações de desigualdade em relação a grupos privilegiados socialmente, e, por isso, são

silenciados. Assim, ao dar voz ao sujeito que experiencia a subalternização é possível, de

acordo com Ribeiro: quebrar o discurso autorizado e único, que se pretende universal.

Ainda segundo a filósofa, todas as pessoas têm seu lugar de fala, porque todos estamos

localizados socialmente, o lugar de fala tem a ver com pensar criticamente a partir do seu

lugar social. Assim, não quer dizer, por exemplo, que o branco não possa falar sobre racismo,

ou o homem não possa falar sobre gênero, mas que possam pensar criticamente, do seu Lugar

de fala, sobre outros grupos sociais, podendo refletir sobre seus privilégios, se incomodar e

desnaturalizar estereótipos dados ao outro, àquele que não é a norma, e que, por não ter seu

discurso legitimado, acaba por não existir em diversos espaços. Com isso, o lugar de fala

passa por uma postura ética, porque promove esse olhar crítico, que é olhar para as

especificidades de diferentes grupos sociais. Portanto, em Úrsula, esse lugar de fala é

responsável por dar voz, no sentido de existência, àquele que é considerado o outro.

3. Metodologia

Esta monografia será desenvolvida com base numa pesquisa bibliográfica, que inclui

leituras sistemáticas sobre vida e obra da escritora, como uma ressoa na outra; sobre o tema a

ser analisado: literatura e resistência. Esse processo foi fundamental para realização de

anotações e fichamentos que podem servir como fundamentação teórica da pesquisa. A

pesquisa bibliográfica é de essencial importância para construção do trabalho, pois é por meio

dela que é possível definir o objeto de pesquisa, análise, bem como as justificativas do tema.



Será feita a análise da obra Úrsula e a seleção de trechos ilustrativos para discussão do tema

aqui proposto.

Os estudos de gênero e raça da professora e pesquisadora Norma Diana Hamilton, bem

como os estudos sobre o conceito teórico de lugar de fala da filósofa Djamila Ribeiro serão

importantes para a discussão e aprofundamento no conceito de resistência ligado à escrita.

Em seguida, serão abordados os estudos sobre literatura e resistência, de Alfredo Bosi,

os quais servirão como base da monografia, pois analisam formas de resistência da narrativa,

verificando valores e tensões que subjazem o próprio conceito de resistência.

4. Discussão/Análise

O romance Úrsula surge como uma literatura de resistência desde sua construção, pois

foi escrito por uma mulher negra, no Brasil do século XIX, período patriarcal e escravocrata

em que pela primeira vez surge um discurso antiescravista, feminino e negro na literatura

brasileira.

Assim, o poder desse discurso também diz respeito ao lugar de fala, que é muito bem

ocupado por Maria Firmina dos Reis, e justamente por ter escrito literatura em condições que

lhe eram hostis, tendo em vista as múltiplas opressões sofridas, é que se torna um importante

aspecto de resistência da obra.

Ademais, o lugar de fala também é legitimado quando a escritora dá voz ao

personagem escravizado, momento em que este expõe seus sentimentos a respeito da

escravidão, ou seja, é a escravidão vista sob a perspectiva do escravizado. Isso torna-se

possível em Úrsula porque, pela primeira vez na literatura brasileira, o negro aparece como

sujeito que tem voz, no sentido de existência, sendo capaz de denunciar suas dores ante às

injustiças e crueldades da escravidão. Acontece, portanto, uma ruptura no âmbito discursivo,

pois a escrita de Firmina não pretende conservar valores ideológicos dominantes, mas

contestá-los.

Apresento um trecho que ilustra a empatia com que o narrador apresenta o escravizado

Túlio, rompendo com o discurso escravista que trata o negro como ser inferior, ao demonstrar

as virtuosidades do personagem:

[...] 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 fervia-lhe nas veias; o mísero



ligava-se à odiosa cadeia da escravidão; [...] Ele então resignava-se; e se uma lágrima
a desesperação lhe arrancava, escondia-a no fundo da sua miséria. Assim é que o triste
escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem esperança e sem gozos! [...]
Coitado do escravo! Nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de
amargurada dor!...
Senhor Deus! Quando calará no peito do homem a tua sublime máxima – ama a teu
próximo como a ti mesmo -, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu
semelhante!... Àquele que também era livre no seu país... Àquele que é seu irmão?
(REIS, 2018, p. 21)

Nesse excerto, percebemos a compaixão com que o narrador introduz o jovem

escravizado Túlio, humanizando o personagem, permitindo que o leitor vá ao encontro e se

identifique com o drama vivido por ele. O narrador apresenta um jovem de boa índole,

contudo, fadado a uma vida trágica por conta de um sistema injustificável. Há também o apelo

religioso, pois ao colocar o negro como sujeito, portanto semelhante àquele que está no centro

do poder, o narrador apela a valores cristãos de irmandade. Assim, existe o desejo de

mobilizar sentimentos de humanidade naquele que oprime, revertendo, pois, a ótica da

ideologia dominante, em que esta não é vista como superior, mas como bárbara.

Em seguida, Tancredo, o herói romântico, é descrito em equivalência de sentimentos e

virtudes que Túlio:
[...] Apesar da febre, que despontava, o cavaleiro começava a coordenar suas ideias, e
as expressões do escravo, e os serviços que lhe prestara, tocaram-lhe o mais fundo do
coração. É que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os
que animavam a alma do jovem negro. (REIS, 2018, p. 23)

É notável, pois, a simpatia e identificação do narrador com o personagem escravizado,

porque a nobreza intrínseca ao caráter do herói é comparada a do jovem Túlio. Essa passagem

exemplifica como a escrita de Maria Firmina dos Reis parte desse lugar de fala. Um lugar de

aproximação, em que a dor do sujeito silenciado historicamente é colocada em pauta, e,

portanto, gera tensão, pois o rompimento do silêncio causa desconforto naqueles que lutam

pela manutenção do “status quo”. Por isso, tendo em vista a construção dos personagens

negros no romance, como sujeitos cheios de “phatos”, acontecimento inédito no romantismo

brasileiro, Úrsula pode ser considerada como literatura de resistência.

Resistir, segundo Alfredo Bosi (2002), é: “opor a força própria à força alheia”. (BOSI,

2002, p. 118). Verifica-se que, na literatura do período romântico, o escravo nunca tinha tido

papel de sujeito. Um exemplo muito ilustrativo é a obra Iracema, de José de Alencar, em que

o autor procura criar um mito sobre a fundação do país, no entanto, ignora o negro como

formador da identidade nacional, pois era visto como mero objeto ou propriedade. Assim, a

força da literatura de Firmina reside em opor-se a esse discurso hegemônico racista e



patriarcal, pois ela recompõe a figura humana do negro na literatura, igualado ao branco em

suas capacidades.

Nesse sentido, os personagens escravizados em Úrsula são seres que resistem, porque

se recusam à submissão da mente através da postura, em que se apresentam como sujeitos que

possuem desejos e vontades, da voz, quando denunciam a opressão, e da memória, ao

preservar as lembranças da vida em liberdade. A seguir transcrevo o trecho em que Susana,

outra personagem escravizada, relata suas lembranças anteriores a escravidão, em que era

livre e feliz em seu país, ao lado de sua família, mas foi obrigada a deixar tudo que lhe era

caro quando escravizada:

[...] Sim, para que estas lágrimas?!... Dizes bem! Elas são inúteis, meu Deus; mas é
um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro!
Liberdade! Liberdade... ah! Eu a gozei na minha mocidade! – continuou Susana com
amargura – Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma
mais ditosa do que eu. 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 respira amor,
eu corria as 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 penhor dessa união veio uma filha querida, em quem me revia,
em quem tinha depositado todo o amor da minha alma: uma filha, que era minha vida,
as minhas ambições, a minha suprema ventura, veio selar a nossa tão santa união. E
esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente
amada, ah Túlio! Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar! Oh! Tudo, até a própria
liberdade! (REIS, 2018, p. 72/73)

O relato emocionante da escrava Susana revela-nos uma realidade dolorosa transposta

para a literatura: a de milhares de pessoas que tiveram suas vidas espoliadas pelo regime

escravocrata, o qual as privou, violentamente, de seu país, sua cultura e sua família,

submetendo-as a uma não vida, em que não existia liberdade para ação alguma.

De acordo com Bosi, o artista da palavra pode desenvolver, solitária e

independentemente, a sua resistência aos antivalores do meio”. (BOSI, 2002, p 125). Este é o

trabalho de Maria Firmina dos Reis em Úrsula. Em seguida, Susana relata a perda abrupta de

sua liberdade:

Ainda não tinha vencido cem braças do 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 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. Quando me arrancaram daqueles lugares, onde tudo me ficava
– pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade! Meu Deus! O que se passou no fundo de
minha alma, só vós o pudestes avaliar! ... (REIS, 2018, p. 73)



Susana prossegue no relato de como foi barbaramente capturada. Isso revela a

construção de valores e de antivalores na obra. Primeiro, Susana, uma mulher que está a

caminho de seu trabalho, no seu país, é surpreendida por homens que a amarram, a prendem e

se deleitam com seu sofrimento. É a representação da liberdade do sujeito negro sendo

cerceada pelo despotismo do regime escravista.

Susana relata ainda como era feito o tráfico dos escravizados nos navios negreiros,

relato emocionante, realizado antes de Castro Alves, porém com maior intensidade, pois

narrado em primeira pessoa. Susana descreve com imagens as condições terríveis dos

africanos arrancados de suas terras, separados de suas famílias e tratados como animais:

[...] Meteram-me a mim e mais trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no
estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos, e de falta
absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura até que
abordamos às praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos
amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os
animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da
Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e
ainda mais porca: vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de
alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus
semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados
e famintos! [...] A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foi sufocada
nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. (REIS, 2018, p. 74)

Como teoriza Bosi, a narração de uma verdade cruel como esta forma os valores e os

antivalores, os quais tomam corpo na obra. A denúncia social é poderosa aqui porque

demonstra as precárias condições que os negros eram submetidos nos navios tumbeiros, e que

eram um prelúdio de seus sofrimentos em terras brasileiras, pois transformados em

propriedade de senhores:

[...] Na casa do trabalho, muito mais frouxa lobrigava-se ainda a escassa luz de um
lampião: os negros tinham recebido novas tarefas, empenhavam-se por acabá-las.
Desgraçados! Não eram eles que trabalhavam por acabá-las – era o novo feitor que
com azorrague em punho ao som dos estalos os despertava. E já nem uma lágrima lhes
vinha aos olhos, nem um queixume aos lábios – eram mudos; estorciam-se com a dor
da chibatada, abriam os olhos, moviam-se maquinalmente para continuar o serviço, e
logo recaíam naquela penosa prostração, que revela a extrema fadiga de um corpo,
que descai já para o túmulo, cansado de lutar em vão contra mil privações que o
desgastaram e aniquilaram. (REIS, 2018, p. 113-114)

Essa era a rotina exaustiva dos escravos do comendador Fernando, a figura despótica

do senhor de engenho. Seus escravos, mesmo com as forças esgotadas, eram privados do

mínimo necessário para viver, obrigados a trabalhar sem descanso e sob a vigilância e a

violência dos feitores.

Outro retrato de forte violência “versus” a força do personagem negro que se opõe e

resiste refere-se aos suplícios aplicados à escrava Susana, a mando do comendador Fernando.



Susana sofre ameaças do comendador, que deseja saber o paradeiro de Úrsula, contudo, para

proteger o casal da perversidade de Fernando, ela não revela que os dois, Úrsula e Tancredo,

estão juntos, mesmo sabendo que isso poderá custar sua vida:

[...]Sorria-se à borda da sepultura; porque tinha consciência de que era inocente e
bem-aventurada do céu. A morte era-lhe suave; porque quebrava-lhe o martírio e as
cadeias da masmorra infecta e horrenda. [...] (REIS, 2018, p. 135)

Nesse sentido, observa-se a corporificação de valores e antivalores na obra, os quais

tomam formas, pois é a negação da liberdade, em que sua concretização só é possível através

da morte, revelando-se, pois, o despotismo, a iniquidade, a hipocrisia e a covardia de todo um

sistema frente a coragem com que Susana resiste até o fim, visto que, a despeito de estar em

condições desfavoráveis socialmente, mantém-se leal à justiça, ao tentar evitar que o

comendador alcance o jovem casal, praticando atrocidades.

Além da denúncia tecida ao regime escravocrata, outro aspecto de resistência da obra

que também é inovador no romantismo brasileiro, e, portanto, gera tensão, é a questão da

violência de gênero presente na relação dos pais do herói Tancredo:

Não sei por quê; mas nunca pude dedicar a meu pai amor filial que rivalizasse com
aquele que sentia por minha mãe, e sabeis por quê? É que entre ele e sua esposa estava
colocado o mais despótico poder: meu pai era o tirano de sua mulher; e ela, triste
vítima, chorava em silêncio, e resignava-se com sublime brandura. (REIS. 2018, p.
42/43).

A despeito da idealização do amor e da mulher presentes no romance em função dos

protagonistas Úrsula e Tancredo, existe também a denúncia social da violência de gênero.

Aqui Tancredo relata a Úrsula como seu pai era hostil para com a sua mãe. Esse também é um

antivalor que se pretende denunciar na obra, pois era muito comum, no contexto do século

XIX, a relação assimétrica entre homens e mulheres, em que a voz da mulher é abafada e

silenciada pela autoridade do patriarca, que enxergava o sujeito feminino como propriedade,

com função exclusiva de procriar.

Outra passagem que também marca a violência de gênero é quando Úrsula é impedida

de viver seu romance com Tancredo, sendo obrigada a assistir ao seu assassinato e feita

prisioneira de seu algoz, o comendador Fernando, ficando louca, encontrando a liberdade

apenas na morte. O final da jovem Úrsula é trágico por conta da obsessão que o comendador

tinha por ela, fazendo a perder tudo, seu amor, sua sanidade e sua vida: “Úrsula sorria,

afagando invisível sombra, mas esse sorriso era débil e vaporoso - era o derradeiro esforço de

uma alma que está prestes a quebrar as prisões do corpo”. (REIS, 2018, p. 136)



A resistência como tema em Úrsula consiste no aspecto abolicionista da obra, na

denúncia dos horrores do processo de sequestro e escravização de seres humanos nativos da

África, e também na denúncia da violência de gênero. Os personagens de Úrsula revestem-se

de valores contra hegemônicos e não conformistas quando erguem voz e corpo contra os

desmandos de uma sociedade racista e patriarcal. Já o aspecto da resistência como forma

imanente da escrita refere-se a tensão interna da obra, é a representação do real que gera

tensão em um ambiente que o ignora, que o quer silenciar, tendo em vista interesses de uma

ideologia dominante.

5. Considerações finais

Procurei analisar o romance Úrsula sob a perspectiva da relação entre narrativa e

resistência como conceito ético, com o fito de identificar a importância dessa obra, a qual se

dá tanto no contexto de sua publicação, como nos dias atuais, uma vez que o romance é uma

espécie de rompimento de um silêncio histórico, podendo sua força ser reverberada até à

atualidade, pois trata-se de uma transformação no âmbito discursivo, que é também o âmbito

das representações. A tensão que a obra provoca no panorama romântico diz respeito à

revelação de outras histórias sob a perspectiva dos sujeitos excluídos socialmente, os

escravizados. Portanto, há o choque entre o que é narrado pela ideologia dominante e o que é

contado por aquele que experiencia a opressão, a partir do seu lugar de fala. A resistência,

apresenta-se como valores que se corporificam na obra e opõem-se aos seus respectivos

antivalores. Assim, a resistência e os valores residem no sujeito negro que foi desumanizado

pelos antivalores da crença de uma supremacia branca. A obra denuncia os horrores da

escravidão e é permeada de resistência porque toda a denúncia parte de um lugar de fala não

autorizado no contexto social do Brasil do século XIX, que é a fala de uma mulher negra,

filha de uma escrava. Além disso, os personagens permanecem cumprindo a resistência

interna da obra, porque também são seres não autorizados a falar, contudo falam por si

mesmos, pela primeira vez na literatura brasileira, e existem, através do ato de resistir ao

discurso único e autorizado dos vencedores.
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