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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo interpretar as narrativas Gupeva, 

Úrsula e “A escrava”, de Maria Firmina dos Reis. A escritora maranhense viveu na 

segunda metade do século XIX, no período do Romantismo e da escravidão no 

Brasil. Apesar de não constar no rol da maioria dos estudos tradicionais da crítica 

brasileira, suas obras estão impregnadas pelos ideais da época e sua visão acerca 

da escravidão constitui um marco significativo no contexto da literatura, uma vez que 

as personagens escravas são humanizadas e respeitadas. A presença dos 

elementos constitutivos da estética romântica em sua obra denota o engajamento e 

a participação da autora na cultura do seu tempo. Diante disso, este trabalho busca 

divulgar e valorizar essa obra, considerando que ela pode ser lida ainda hoje, pela 

sua qualidade literária e pelos valores humanos e sociais que veicula. Assim, a 

proposta de interpretação busca não só compreender melhor esses textos, mas 

também atualizá-los, colocá-los em circulação. Trata-se de um trabalho de cunho 

hermenêutico e tem uma dupla orientação; indica, por um lado, um modo, um 

posicionamento do leitor diante da obra literária e, por outro, propõe que a 

perspectiva hermenêutica pode ser um caminho viável e produtivo para os estudos 

literários. O estudo apresenta uma reflexão inicial acerca da hermenêutica, com 

base nas ideias de Bosi, Stein, Palmer, Grondin, Bleicher, entre outros; apresenta a 

autora, sua obra e uma revisão geral da crítica existente, além de referir alguns 

estudos sobre a escrita feminina no século XIX; elabora uma pesquisa sobre o 

Romantismo, com o intuito de estabelecer relações entre essa estética e as obras 

ficcionais, bem como para entender o contexto social, histórico e cultural em que 

estas surgiram; por fim, propõe a interpretação das narrativas de Maria Firmina, 

tendo como eixos norteadores, o ponto de vista da narração, a manifestação das 

vozes, ou personagens e as relações com os principais elementos da estética 

romântica. 

 

Palavras-chave: Hermenêutica. Literatura. Romantismo. Maria Firmina dos Reis. 

Narrativa. 

 

 



ABSTRACT  

  

This work aims to interpret the narratives Gupeva, Ursula and The Slave 

Woman, by Maria Firmina dos Reis. The Brazilian writer, originally from Maranhão 

State lived in the second half of the 19th century, on Romanticism and slavery 

Brazilian times. Although she does not make part of the main roll on traditional 

studies of Brazilian literature, their works are full of the ideals from that age, her 

vision about the slavery constitutes a milestone in the literature context since their 

characters are humanized and respectable slaves. The presence of these constituent 

elements from romanticism aesthetics on her work denotes the involvement and 

participation of the author in the culture of her time. Therefore this paper intend to 

explore these works, considering that they can be read even today, by their literary 

quality and human and social values.  Thus, this offered interpretation tries not only 

to understand better these texts, but also upgrade them, and put them into a current 

context. It is a brand of hermeneutical nature and has a double orientation: It 

indicates a mode, a player's positioning in the face of literary works and, on the other 

hand, proposes that the hermeneutic perspective can be a viable and productive path 

for the literary studies. This study presents at first reflections about hermeneutics, 

based on the ideas of Bosi, Stein, Palmer, Grondin, Bleicher, among others; 

Itpresents the author Maria Firmina dos Reis, their works and a general review of an 

existing criticism about her. In addition it mentions some studies about the feminist 

writing in the 19th century; develops a research about the romanticism aiming to 

establish relations between this aesthetic and the fictional works, as well as to 

understand the social, historical and cultural contextin which they arose. Finally, it 

proposes the interpretation of the narratives of Mary Firmina dos Reis using them as 

a guiding axes, the point of view of narration, the voices or characters manifestations 

and relations with the main elements of romantic aesthetics. 

 

 

Keywords: Hermeneutics. Literature. Romanticism. Maria Firmina dos Reis. 

Narrative. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICAIS  
 

O século XIX, no Brasil, foi um período de grandiosas transformações no 

cenário social, cultural, político e, principalmente, literário. Efervesciam, no período 

oitocentista, grandes nomes, que a literatura eternizou. Homens, brancos, nobres e 

cultos deixaram suas heranças, que herdadas por nós, continuam sendo lidas, 

respeitadas e disseminadas como os clássicos canônicos que são. Nesses termos, 

entendemos como se originou e desenvolveu a literatura produzida no século XIX, 

no Brasil. Obras escritas, em sua grande maioria, por parte da nobreza patriarcal 

que, de acordo com seus ideais, propunham poemas, romances, contos, entre 

outros gêneros literários, que interessavam e agradavam à ideologia e classe elitista.  

 Maria Firmina dos Reis (1825-1917), escritora maranhense, negra, pobre, 

autodidata e professora, não tinha, exatamente, os requisitos daqueles que faziam 

parte da plêiade literária e que, por este motivo, ficaram registrados na História da 

Literatura Brasileira. Entretanto, mesmo sofrendo com a indiferença social e cultural, 

Firmina escreveu romances, contos, poemas, hinos, entre outros gêneros literários, 

fazendo-se presente, no século XIX, com sua ideologia e comportamento. Maria 

Firmina compôs sua história e deixou-a registrada, justamente, por destoar do que a 

elite social e literária apregoava. A produção literária assinalada por Firmina é contra 

ideológica, em relação ao poder elitista e patriarcal. A escritora dá ênfase às vozes 

subalternizadas, elevando a mulher, o negro e o indígena aos postos que, até então, 

somente eram ocupados por personagens que representassem o poder dominante, 

fato esse, que conduz à condição crítica de suas obras e propicia a denúncia e 

reflexão sobre as relações humanas e sociais no Brasil daquele século.  

 Na urdidura social, cultural, política e literária em que Firmina floresceu e 

onde grafou três de suas principais obras, as narrativas: Úrsula, Gupeva e “A 

escrava” é que situamos a construção deste trabalho. Com isso, ressaltamos que 

esta pesquisa acadêmica se refere a um trabalho de caráter hermenêutico que é 

construído com base em duas tendências, pois, além de propor um posicionamento 



literário do leitor diante da obra, também sugere que a perspectiva hermenêutica é 

uma via exequível para os estudos literários. 

Compreender a perspectiva hermenêutica como uma forma viável para os 

estudos literários importa refletir sobre a conjuntura atual desta atividade, que 

aponta para uma realidade obsoleta.  As disciplinas literárias são trabalhadas de 

modo fracionário, como exposto nos planos de cursos, fato passível de ser 

comprovado com uma rápida pesquisa em ementas e conteúdos dessas disciplinas; 

além da divisão dos períodos literários, em que se fragmentam os acontecimentos e 

os modos de pensar e agir nesses contextos, a grande maioria das práticas 

educacionais está embasada em visões históricas e/ou teóricas em que o verdadeiro 

objeto literário, a obra, é deixada de lado. O foco é conhecer autores, suas vidas e 

obras, de modo pontual e decorativo. É importante destacar que a leitura 

hermenêutica enquanto prática de estudos para literatura pode ser vista como um 

caminho que oferta ao leitor conhecimentos além dos oferecidos por práticas 

tradicionais de estudo, pois a teoria hermenêutica contemporânea instiga o leitor a 

interpretar, ouvir e sentir os conhecimentos humanos que a obra literária encerra. 

As ponderações supracitadas causaram-nos inquietações a ponto de, a partir 

deste contexto, propormos e realizarmos a pesquisa e a escrita desta dissertação. 

Para dar sentido à nossa proposição, este trabalho estrutura-se em sete capítulos, 

que discorrem, respectivamente, sobre: Uma concepção dos estudos de literatura; 

Maria Firmina dos Reis e sua produção literária; A escrita feminina no século XIX; 

Algumas reflexões acerca do Romantismo; e, A leitura hermenêutica das obras 

Úrsula, Gupeva e “A escrava”. Enfatizamos, ainda, que é uma pesquisa de base 

teórica, que realiza um amplo e profundo estudo sobre os autores e pesquisadores 

que discutem as temáticas, nesta dissertação, abordadas. 

 O segundo capítulo da dissertação apresenta uma reflexão sobre o conceito 

de literatura; as práticas de estudos literários e a sua configuração hodierna; estudo 

sobre a hermenêutica; e, a hermenêutica como uma proposta de estudos literários. A 

escrita do referido capítulo tem por sustentáculo o estágio supervisionado, realizado 

sob o norte da professora e orientadora desta pesquisa, Dra. Eunice Terezinha 

Piazza Gai, no curso de Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul, em 2016, que 

na ocasião ministrava a disciplina de Estudos de Literatura I. Com experiência, 

conhecimentos acumulados e manifestados, ao conduzir os trabalhos em sala de 



aula, a regente da disciplina fez suscitar a ideia de que a Teoria Hermenêutica pode 

ser um caminho viável para os estudos e aprendizagem da Literatura. Assim, a 

experiência vivenciada torna-se parte das reflexões propostas neste estudo. 

A Hermenêutica é discutida considerando diversos autores que se debruçam 

nesta causa, como: Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, 

Georg Gadamer, Alfredo Bosi, Ernildo Stein, Richard Palmer, Josef Bleicher, dentre 

outros autores que embasam as nossas considerações; e, as fases evolutivas até a 

Hermenêutica alcançar o estado atual. 

O terceiro capítulo avança com a apresentação da biografia de Maria Firmina 

dos Reis; de seus poemas, contos e romances; e uma revisão geral da fortuna 

crítica da autora.  Produzida em momentos diversos, a fortuna crítica oferece uma 

visão ampla da produção e da recepção, por parte do público, das obras e da autora 

em questão.  

A escrita feminina no século XIX também é agente de pesquisas e 

ponderações para a realização desta dissertação. Tornando-se a temática do quarto 

capítulo, a discussão sobre a produção literária das mulheres que viveram no 

período oitocentista é indispensável para compreender a importância de Maria 

Firmina dos Reis, no cenário social e literário brasileiro.  

O quinto capítulo tem por elemento de exploração e de base teórica, o 

Romantismo. A tese romântica é trabalhada considerando os países europeus onde 

a mesma surge e se desenvolve; as manifestações da literatura romântica no Brasil; 

um recorte regional em que enfatizamos o Romantismo, no Maranhão, do século 

XIX; os elementos configuradores da estética romântica; e, o reconhecimento, nas 

obras de Maria Firmina dos Reis, dos princípios filosóficos e ideológicos do 

Romantismo. 

Posteriormente e, em suma, apresentamos a interpretação das obras: 

Guperva, Úrsula e “A escrava”. Relacionamos, neste ponto do trabalho, 

características das narrativas ao movimento literário romântico, assim como, 

enfatizamos os conhecimentos históricos, culturais, étnicos, de gêneros e humanos 

que as obras arrazoam.  
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