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Resumo
Ao escrever Iracema, Alencar bebeu nas fontes da cultura popular, buscando descrever 
as tradições indígenas, os tipos físicos do índio e do colonizador, o encontro das raças, a 
miscigenação, tudo isso, no entanto, elaborado de modo a corroborar uma clara posição 
ideológica. Interessa-nos atentar para o fato de que José de Alencar exerceu um fecundo 
intercâmbio entre cultura popular e erudita, propiciando o surgimento de sua obra-prima 
- o romance Iracema - que vem gerando, sucessivamente, incontáveis desdobramentos, 
desde a publicação de sua primeira edição, há mais de cento e quarenta anos.  
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Abstract
In writing the novel Iracema, Alencar inspired himself in popular culture, searching to 
describe the brazilian native indian traditions, the physical constitutions of the indians 
and of their European colonizers, the breeding of races, miscegenation, all these factors, 
however, elaborated in a way to corroborate a very definite ideological position. It’s 
interesting to keep in mind the fact that José de Alencar exerted a profound interchange 
between popular and erudite cultures, that being the foundation of his masterpiece, - the 
novel  Iracema – which generated several outcomes, since its first edition was issued, 
over one hundred and forty years ago.
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“Além,  muito  além  daquela  serra,  que  ainda  azula  no  horizonte,  nasceu 

Iracema” (ALENCAR: 1998, p. 16). Com essa frase célebre, José de Alencar introduz o 

segundo capítulo de seu mais  famoso livro,  aquele  em que conta  a história  de uma 

formosa índia  que abandona sua tribo para viver  o amor por um guerreiro lusitano. 

Alencar batizou a história de Iracema – Lenda do Ceará, pois nela enfoca a chegada do 

dominador  português  ao  território  cearense  e  o  encontro  entre  as  etnias  branca  e 

indígena, dando início, aqui no estado, ao processo de miscigenação – tão caro ao povo 

brasileiro – e a toda a polêmica envolvendo o choque entre as diferentes culturas.  

É evidente que o valor literário da obra suplanta o valor histórico, bem como a 

denominação “lenda” representa um artifício do autor para enaltecer sua obra, pois – 

conforme  nos  mostra  Gilmar  de  Carvalho,  no  texto  Iracema  do  Jardim  Iracema, 

apresentado no I Simpósio Nacional Casa de José de Alencar, em novembro de 2004 – 

uma  “lenda”  pressupõe  uma  criação  coletiva  –  portanto,  de  autoria  anônima  – 

transmitida por entre as gerações de um povo através da oralidade. No entanto, muito 

embora não consistindo numa verdadeira lenda, a índia Iracema e sua história saltaram 

das  páginas  eruditas  do  romancista  cearense  e  invadiram  os  domínios  da  cultura 

popular,  figurando  em cordéis,  músicas,  folguedos  e  outras  manifestações.  É  ainda 

Carvalho que observa: “Iracema já foi traje típico de concurso de “miss”, nome de clube 

elegante [...], ala de índio no maracatu e entidade no panteão umbandista, da falange de 

Oxum [...]” (ALENCAR: 1986, p. 4).

Por outro lado, é nítido que, ao escrever Iracema, Alencar bebeu nas fontes da 

cultura  popular  – e,  de outro modo,  não se aplicaria  o subtítulo “Lenda do Ceará”. 

Buscou descrever as tradições indígenas, os tipos físicos do índio e do colonizador, o 

encontro  das  raças,  a  miscigenação.  Tudo  isso,  no  entanto,  elaborado  de  modo  a 

corroborar uma clara posição ideológica, conforme será mostrado mais adiante nesse 

artigo.  O que  nos  interessa  por  hora  é  atentar  para  o  fato  de  que  foi  um fecundo 

intercâmbio  entre  cultura  popular  e  erudita  que propiciou  o surgimento  do romance 

Iracema e  que  vem  gerando  sucessivamente  incontáveis  desdobramentos  desde  a 

publicação de sua primeira edição, há mais de cento e quarenta anos.  

Um desses  desdobramentos  é  o  cordel  intitulado  Romance de Iracema – A 

virgem dos lábios de mel,  cuja autoria é atribuída a Alfredo Pessoa de Lima40.  Nas 

40  A questão  da  autoria  deste  cordel  é  polêmica.  No  exemplar  publicado  em abril  de  2005,  pela 
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próximas linhas, apontarei alguns aspectos do texto original e do texto em cordel, de 

modo comparativo, de forma a desvendar alguns aspectos desse tipo – tão nordestino – 

de narrativa popular.  

1. Iracema de Alencar e do poeta popular

É curioso e interessante observar as formas dissonantes como o escritor romântico e o 
poeta popular nos contam a mesma história. Em ambas as versões, figuram as mesmas 
personagens, vivenciando as mesmas situações, e está presente a mesma idéia de “lenda 
de fundação do Ceará”, com toda a ideologia que encerra. No entanto, como todo bom 
escritor romântico, Alencar recorre a descrições altamente pormenorizadas, tanto dos 
lugares por onde se vai delineando a narrativa – serras,  praias,  morros, vales,  etc.  – 
como  das  personagens  que  a  ela  dão  vida  –  tipos  físicos,  crenças,  costumes, 
sentimentos, atitudes. Na outra ponta, o poeta popular utiliza bem menos estratégias 
retóricas e, sem muitos preâmbulos, vai direto à narrativa, conta o que sucedeu e ponto. 
Não é característica sua fazer muitos rodeios, e – pelo menos aos nossos olhos urbanos 
– há um quê de humor que sempre emana de sua linguagem espontânea, cadenciada, 
ritmada, rimada. 

Enquanto  o  primeiro  escritor  rebusca  a  linguagem,  aprimora-a  dentro  dos 

parâmetros  da  norma  culta,  vislumbra  um  sem  número  de  figuras  de  linguagem 

possíveis,  de  modo  a  criar  a  atmosfera  de  algo  sublime,  importante,  majestoso,  o 

segundo conta a história como se contasse um “causo” a um vizinho seu. Vejamos, por 

exemplo, as passagens em que ambos remetem ao primeiro encontro da índia com o 

estrangeiro. Alencar escreve:

Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol 
não deslumbra; sua vista perturba-se.
Diante dela e todo a contemplá-la,  está um guerreiro estranho,  se é guerreiro e não 
algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar; 
nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe 
o corpo.
Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas 
de sangue borbulham na face do desconhecido.
De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada; mas logo sorriu. O moço 
guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. 
Sofreu mais d’alma que da ferida. (ALENCAR: 1998, p. 17).

Já no cordel, a ação é assim narrada:

Tupynanquim Editora, há uma nota abordando a questão. Dentre os nomes citados como possíveis 
autores, temos: Alfredo Pessoa de Lima, Luís Gomes de Albuquerque e João Martins de Athayde. No 
entanto, a própria editora apresenta a sua opinião: “Acreditamos que o verdadeiro autor seja Alfredo 
Pessoa  de  Lima,  poeta  de  formação  erudita,  considerado  ‘um  grande  orador’  por  Roberto  C. 
Benjamim, em entrevista que realizou (em parceria com Mário Souto Maior) com Dona Sofia, viúva 
de João Martins de Athayde”.
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Ao ver aquela figura
De admirável beleza
Estátua de bronze vivo
Feita pela natureza
Martim até se assustou
Dum pulo se levantou
Sem conter sua surpresa.

Porém mal ergueu o corpo
Quando uma flecha partiu
Do arco da índia nua
E em pleno rosto o feriu
Martim pensou em vingar
Quis a espada puxar
Mas do lugar não saiu.

Embora fosse selvagem 
Era uma mulher que via
Ele aprendera em criança
Quando sua mãe lhe dizia
Que a mulher ruim ou honesta
Na cidade ou na floresta
Se trata com cortesia. (LIMA: 2005, p. 5).

A  literatura  de  cordel  –  conforme  nos  mostra  Veríssimo  de  Melo  (apud 

LOPES: 1983) – é um meio de expressão típico do homem nordestino, especialmente o 

da zona rural.  Surgiu,  tal  como a conhecemos hoje,  em fins do século XIX, com o 

surgimento de pequenas tipografias que serviam à editoração dos folhetos. No entanto, a 

sua origem remonta às “folhas soltas” ou “folhas volantes” que nos foram trazidas pelos 

colonizadores lusos, as quais, por sua vez, tinham por fenômenos correspondentes os 

“pliegos sueltos” na Espanha, a “littérature de colportage” na França, os “cocks” (ou 

“catchpennies”) e “broadsiddes” na Inglaterra e os “pamflets” na Holanda, todos eles 

manifestações  nascidas  no  século  XVII.  Mais  remotamente  ainda,  Melo  registra  a 

existência de folhetos na Alemanha já nos séculos XV e XVI. (pp. 10-11).

O fato  de,  em nosso  país,  a  literatura  de  cordel  ter,  durante  muito  tempo, 

constituído fenômeno quase que exclusivo da região Nordeste é extremamente digno de 

nota. É de se indagar o porquê dessa ligação tão íntima entre o povo nordestino e esse 

tipo de manifestação popular. Buscando responder a essa questão, Diégues Júnior (apud 

MELO: 1983, p. 12), eminente estudioso do assunto, afirma:

No Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o surgimento da 
literatura de cordel, de maneira como se tornou hoje em dia característica da própria 
fisionomia  cultural  da  região.  Fatores  de  formação  social  contribuíram para  isso;  a 
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organização  da  sociedade  patriarcal,  o  surgimento  de  manifestações  messiânicas,  o 
aparecimento de bandos de cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas provocando 
desequilíbrios  econômicos  e  sociais,  as  lutas  de  família  deram  oportunidade,  entre 
outros  fatores,  para  que  se  verificasse  o  surgimento  de  grupos  de  cantadores  como 
instrumento do pensamento coletivo, das manifestações da memória popular.

Desse  modo,  o  folheto  de  cordel  tornou-se  o  primeiro  jornal  do  homem 

nordestino do campo, inteirando-o continuamente dos acontecimentos locais, nacionais 

e  até  internacionais.  Além  dessa  função  informacional,  o  cordel  passou  a  cumprir 

importante  papel na alfabetização daqueles  indivíduos  da zona rural.  Historicamente 

carentes de educação formal – que dirá de qualidade –, um sem número de nordestinas e 

nordestinas foram aprendendo a ler através de um esforço contínuo para compreender o 

que lhes traziam aqueles folhetos. (MELO: 1983, p. 8).

O cordel também logo adquiriu importância como atividade econômica. Muitas famílias 
– as dos produtores de cordéis – passaram a complementar sua renda através da venda 
dos  livrinhos.  A  atividade  ainda  atraiu  para  si  uma  grande  quantidade  de  artistas 
plásticos,  na  maioria  autodidatas,  que  passaram  a  ganhar  seu  dinheiro  elaborando 
xilogravuras para ilustrar os folhetos. A esse respeito, Melo (1983, p. 9) destaca:

A xilogravura de cordel – destaque-se desde logo – é outro aspecto curiosíssimo desse 
fenômeno  cultural.  Basta  assinalar-se  que  ainda  hoje  a  maior  contribuição  que  o 
Nordeste  ofereceu  ao  Brasil,  no  campo  das  artes  plásticas,  foi  a  xilogravura  dos 
folhetos.  Imaginosas  e  toscas  realizações  do  artista  nordestino,  relevantes  pela 
originalidade de suas soluções plásticas de ingênua inspiração popular.

Por tudo isso é  que a  importância  da literatura  de cordel  na  vida  do povo 

nordestino – principalmente da parcela que habita as zonas rurais – tem sido enorme há 

mais  de  um  século.  Através  dela,  ele  vê  retratado  o  mundo  e  a  si  mesmo,  toma 

conhecimento do próximo e do muito distante, tudo através de uma linguagem e um 

modo de expressão que lhe são caros, uma vez que tecidos por outros dos seus. É essa 

parceria íntima entre o homem e seu produto cultural – tal como ocorre em tantas outras 

manifestações da cultura popular tradicional – que garante a continuidade da literatura 

de  cordel,  sobrepujando  as  visões  apocalípticas  que  prenunciavam  seu  fim  ao 

vislumbrar  o advento do progresso e a popularização dos meios de comunicação de 

massa, em especial os eletrônicos.

Quando, por exemplo, Alfredo Pessoa de Lima (ou, talvez, outro autor) traz a 

história da índia Iracema para as páginas da literatura de cordel, ele torna acessível a 

uma grande legião de pessoas – que, de outro modo, provavelmente permaneceriam a 
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ignorar a história ficcional que fala tão intimamente dos primórdios da colonização em 

território cearense. E, mesmo aos conhecedores do romance alencariano, ele propicia 

uma  nova  experiência  estética,  uma  outra  possibilidade  de  fruição  artística.  Ao 

substituir as longas frases da prosa poética de Alencar por setilhas (estrofes com sete 

versos), o poeta torna o texto fácil de ser lido e até cantado, trazendo à memória do 

leitor os acordes cadenciados dos cantadores de viola. Observemos que, neste cordel, o 

autor não utiliza uma forma que se tornou clássica neste tipo de literatura: estrofes com 

seis versos, as denominadas sextilhas. Antes, opta pela forma menos usual das setilhas.

Muito embora sendo de suma importância que possamos conhecer e valorizar a 

literatura produzida em nosso Estado, seja ela erudita ou popular, não podemos fechar 

os olhos para as mensagens subliminares que os textos veiculam, as ideologias em que 

se respaldam. É o que abordarei a seguir ao enfocar a ideologia conservadora veiculada 

pelo romance Iracema.

2. Ideologia e História na abordagem dos irmãos de Iracema

Em Dialética da Colonização (1992), Alfredo Bosi nos chama a atenção para a 

ideologia subjacente aos romances indianistas de José de Alencar: o suposto encontro 

pacífico e a espontânea conciliação entre as raças branca e indígena, conforme mostrado 

em Iracema e O Guarani, escamoteiam os densos conflitos que se estabeleceram entre 

as duas raças desde o primeiro século da colonização portuguesa e toda a resistência 

empreendida pelos índios à ocupação lusitana. 

Bosi mostra que o índio de Alencar pode ser claramente identificado com o 

“bom  selvagem”  de  Rousseau,  portando  as  “qualidades”  de  súdito  fiel  e  amigo 

incondicional  do colonizador branco.  Ao nativo caberia  apenas a tarefa de curvar-se 

diante  do  dominador,  provendo-lhe  de  tudo  o  que  necessitasse,  servindo-o 

incondicionalmente, abrindo mão de seu povo, de sua terra e, mesmo, da própria vida 

em seu nome. Eis a atitude de Iracema ante Martim e de Peri ante Ceci. “Creio que é 

possível  detectar  a existência  de um complexo sacrificial  na mitologia  romântica de 

Alencar.  [...]  A  nobreza  dos  fracos  só  se  conquista  pelo  sacrifício  de  suas  vidas”, 

conclui Bosi (1992, p. 179).

No  entanto,  tal  ideologia  alencariana  vai  de  encontro  aos  fatos  históricos. 
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Temos claramente registrado que a ocupação lusitana nunca se deu de forma pacífica, e 

que as tribos indígenas resistiram, da maneira como lhes foi possível, à usurpação de 

suas terras, à imposição de elementos da cultura européia, à escravização de sua força 

de trabalho. Conforme mostra Isabelle Braz Peixoto da Silva, no texto “Índios no Ceará: 

cultura,  política  e  identidade” (apud  CARVALHO,  2003),  estudos  recentes  em 

antropologia têm preferido –ao abordar o confronto entre culturas distintas – referir-se a 

um “processo de negociação de sentidos” a recorrer à idéia simplista de “aculturação” 

de um povo por outro. Isso significa poder pensar os índios também como sujeitos de 

seu  processo  histórico,  em  vez  de  relegá-los  à  condição  exclusiva  de  vítima  das 

circunstâncias impostas pelos dominadores. Remontando-se a Monteiro, Silva enuncia:

Superado o paradigma do pessimismo quanto ao futuro daqueles povos, a antropologia 
histórica tem procurado qualificar a “ação consciente” dos mesmos, quer no presente 
quer  no passado.  Trata-se de  demonstrar  que também os índios  utilizam estratégias 
políticas  e  fazem  escolhas,  ainda  que  diante  dos  desafios  impostos  por  relações 
assimétricas e de dominação. (apud CARVALHO: 2003, p. 23).

Dessa forma, faz-se imprescindível que sejamos capazes de entrever ideologias 

contidas em textos ficcionais, assim como não-ficcionais, a fim de que não passemos a 

tomar por “verdades” idéias que, de modo contrário, apenas nos obscurecem a vista para 

os  dados  da  realidade.  É  evidente,  no entanto,  que,  mesmo diante  de problema tão 

significativo referente à ideologia, em momento algum se pode negar à obra de Alencar 

o seu valor estético. Sobre essa questão, Bosi ressalta: “[...] o valor estético de um texto 

mítico  transcende o seu horizonte  factual  e  o  recorte  preciso da situação  evocada”. 

(BOSI: 1992, pp. 179-180).

É preciso,  portanto,  que se consiga separar a questão ideológica da questão 

estética.  Se,  no  tocante  à  primeira,  o  romance  de  Alencar  é  bastante  passível  de 

questionamentos,  é  bem  mais  difícil  que  o  façamos  se  examinamos  a  segunda.  A 

poeticidade singular da linguagem, as descrições primorosas do lugar e do elemento 

humano, a destreza com que se vai desenrolando a narrativa fazem de  Iracema uma 

obra-prima da ficção romântica brasileira, atemporal e universal, pois o valor estético de 

uma obra literária encontra-se no texto, e não em elementos externos a ele.

Considerações finais

Entrelaces 2 • agosto de 2008 • p.33



Iracema  vive.  Quer  na  cultura  erudita,  despertando  até  hoje  a  atenção  de 

estudiosos,  que  se  debruçam  sobre  a  obra  para  efetuar  análises  nas  mais  variadas 

instâncias,  quer  na  cultura  popular,  ao  inspirar  diversas  manifestações,  escritas  ou 

performáticas, que têm na “virgem dos lábios de mel” um ícone da cultura cearense.

A obra de Alencar deve continuar a ser usada como ferramenta paradidática 

nas escolas, auxiliando no desenvolvimento do senso estético em nossos adolescentes. 

A abordagem literária deve, contudo, ser amparada por uma adequada contextualização 

histórica, que restaure aos povos indígenas a condição de sujeitos, ativos e conscientes, 

que – da forma como lhes foi e tem sido possível – tomam decisões para o desenrolar de 

sua experiência coletiva. Empreenderam luta, resistência e defesa do seu povo, território 

e patrimônio cultural, mas também incorporaram elementos da cultura do colonizador, 

sem  que  isso  tenha  tido,  sempre  e  necessariamente,  uma  conotação  negativa  –  a 

violência e a coerção de que se utilizaram os colonizadores lusos devem, contudo, ser 

sempre claramente explicitadas.

Isso posto, resta fruir a obra de Alencar e seu primoroso acabamento estético. 

Resta, também, atentar para seus frutíferos desdobramentos na cultura popular. A índia 

Iracema é, sem dúvida, parte integrante do imaginário do povo cearense e, afora todas 

as questões ideológicas, mantém-se como representante da beleza e da sensualidade da 

mulher em nossa região.
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