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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo relatar os ideais do contexto histórico, político, 
social  e cultural  de um Brasil  pós-independente,  através da releitura de  O Guarani, 
romance  histórico  e  indianista  do  escritor  cearense  José  de  Alencar,  precursor  da 
literatura brasileira, que ansiava por uma nação genuína e por uma cultura própria para 
o povo brasileiro. 
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Abstract
This paper’s objective is to tell the ideals of the historical, social and cultural context of 
the past independent Brazil by analyzing the historical and indianist Novel “O Guarani” 
by José de Alencar, a writer from the state of Ceará, who is considered one of the longed 
for a genuine nation and literature for the Brazilian people.
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A palavra nacionalidade tem sua origem ligada à “nacional + -i- + -dade; prov. 

p.infl. do fr. nationalité (a1778) ‘sentimento nacional’, (1835) ‘estado, situação de uma 

pessoa que pertence a uma nação’”,65 que, por sua vez, denota um agrupamento político 

autônomo o qual ocupa território com limites definidos. No Brasil pós-independência, a 

idéia de nação se relacionava intrinsecamente a de natureza.  Moraes ressalta que “a 

necessidade de criar uma identidade brasileira foi a principal tarefa em que intelectuais 

e artistas investiram, pois acreditavam que tinham a missão de construir uma pátria por 

intermédio da arte, da ciência e da política. Para tanto, era preciso descobrir valores que 

pudessem dar sustentação a essa identidade”.66 

Motivado por esse ideário, o “Grupo de Paris” 67 organizou um postulado que 

orientou a produção literária do século XIX. Antonio Candido faz uma síntese desse 

postulado: “1) o Brasil precisa ter uma literatura independente; 2) essa literatura recebe 

suas características do meio, das raças e dos costumes próprios do país; 3) os índios são 

os  brasileiros  mais  lídimos,  devendo-se  investigar  as  suas  características  poéticas  e 

tomá-las  como  tema;  4)  além  do  índio,  são  critérios  de  identificação  nacional,  a 

descrição da natureza e dos costumes; [...]”.68 Um dos literatos que melhor fez uso desse 

postulado foi José Martiniano de Alencar, que, de acordo com Afrânio Coutinho, é o 

“patriarca da literatura brasileira, símbolo da revolução literária então realizada, a cuja 

obra  está  ligada  a  fixação  desse processo revolucionário  que  enquadrou a  literatura 

brasileira nos seus moldes definitivos”. 69

Com grande sucesso de público, em 1857, foi publicado através de folhetim O 

Guarani.70 Trata-se  de  um  romance  histórico  e  indianista,  forjado  no  desejo  de 

65  HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa..Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001, p.1990.

66  MORAES, Vera Lúcia Albuquerque de. Entre Narciso e Eros: a construção do discurso amoroso em 
José de Alencar. Fortaleza: UFC, 2005, p. 152.

67  Grupo formado por três jovens autores brasileiros, membros do Instituto Histórico de Paris. Em 1834: 
Domingos José Gonçalves de Magalhães, Francisco de Sales Torres Homem e Manuel de Araújo 
Porto-Alegre, que apresentaram uma comunicação intitulada “Resumo da história da literatura, das 
ciências e das artes no Brasil”, Cf. ZILBERMAN, R. & MOREIRA, M.E.. Crítica Literária 
Romântica no Brasil: primeiras manifestações. Cadernos do Centro de Pesquisas da PUCRS, vol. 5, 
n. 2. Porto Alegre: PUCRS, 1999.

68   CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira, v. 2, 8. ed.. Belo Horizonte – Rio: Itatiaia. 
(Reconquista do Brasil). 

69  COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura brasileira. 18. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005, p. 153. 

70 “O título que damos a esse romance significa o indígena brasileiro". Cf. comentário de José de 
Alencar em nota de rodapé em O Guarani. 21. ed. São Paulo: Ática, 1997, p. 15, (Série Bom Livro).
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nacionalidade  e  de  liberdade  cultural  de  Alencar.  A  ambição  do  escritor  cearense 

comungava com a do povo brasileiro,  e teve como propagador o Romantismo.  Essa 

escola, como assinala Afrânio Coutinho, “fez soarem os clarins da liberdade em todos 

os setores. À liberdade política, à autonomia de consciência, correu paralela a rebelião 

literária. [...] A Literatura romântica foi, portanto, uma arma de ação política e social, 

desde a Independência”.71

O  Guarani está  organizado  estruturalmente  em  quatro  partes:  “Os 

aventureiros”; “Peri”; “Os Aimorés” e “A catástrofe”, as quais englobam cinqüenta e 

quatro curtos capítulos, para nos contar a história do índio Peri e da nobre Cecília e sua 

família, simbolizando, respectivamente, a natureza e a cultura. Comenta Almeida que 

Peri é o “reflexo e extensão da linguagem da natureza, [...], em um plano simbólico, 

torna-se extensão metonímica da própria terra brasileira, em contraposição a D. Antônio 

de Mariz e Álvaro, personificações dos valores europeus”.72 O escritor cearense uniu 

Peri a Cecília com o objetivo de formar uma nova cultura. Essa fusão alegoricamente 

retratou  dois  sonhos  vividos  em  épocas  diferentes:  o  dos  brasileiros  do  tempo  de 

Alencar; e o dos portugueses, do período de domínio espanhol, ou seja, estavam ambos 

em busca de suas identidades nacionais.

A  natureza  brasileira  da  época  Colonial  além  de  constituir-se  o  centro  do 

espaço e do tempo da trama d’O Guarani, foi também, diz Alencar, o “mestre que eu 

tive, foi esta esplêndida natureza que me envolve, e particularmente a magnificência dos 

desertos que eu perlustrei ao entrar na adolescência, e foram o pórtico majestoso por 

onde minha alma penetrou no passado de sua pátria. Daí, desse livro secular e imenso, é 

que eu tirei as páginas d’O Guarani, as de  Iracema; e outras muitas que uma vida não 

bastaria a escrever”.73 Podemos observar essa afirmativa no seguinte trecho extraído da 

narrativa: “[...] florestas virgens se estendiam ao lado das margens do rio, [...]. No ano 

da graça de 1604, o lugar que acabamos de descrever estava deserto e inculto”.

A narrativa nos apresenta uma linguagem de tom nacionalista e poético. Esse 

aspecto pode ser visualizado, por exemplo, nesta passagem: “onde é que este selvagem 

sem cultura aprendera a poesia simples mas graciosa; [...] que dificilmente se encontra 

71  Ibidem
72  ALMEIDA, José Maurício Gomes de. A Tradição Regionalista no Romance Brasileiro (1857-1945). 

2. ed.. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, p. 33.
73  ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Adaptação ortográfica: Carlos de Aquino 

Pereira. 2. ed.. Campinas: Pontes, 2005, p. 60.
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num coração gasto pelo atrito da sociedade?”. Afirmava o escritor d’O Guarani que o 

“conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. 

Êle nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos 

de seu pensamento, as tendências de seu espírito, e até as menores particularidades de 

sua vida”.74 De acordo com os estudiosos da língua portuguesa, Alencar foi o escritor 

que mais ampliou o nosso dicionário, em seu tempo.

Ele  sintetizou,  em  seu  repertório  literário,  o  Brasil  do  passado  e  do  seu 

presente,  e  nos  mostrou,  através  da  estética  romântica,  um  Brasil  indianista, 

regionalista,  histórico  e  urbanista.  Idealizou  heróis  e  heroínas,  retratou  costumes  e 

tradições,  enfim,  foi  um alquimista  na  criação  de  seus  personagens.  N’O Guarani, 

encontramos um testemunho dessa química alencarina no índio Peri, símbolo da “nação 

brasileira primitiva” e do herói: forte de corpo e alma, honrado e inteligente. Cultivava 

ainda a honradez e subserviência dos cavaleiros medievais, como está ressaltada nesta 

frase pinçada da narrativa: “Crede-me, Álvaro, é um cavaleiro português no corpo de 

um selvagem”.  Peri,  após  o envenenamento  com  curare,  cedeu ao  pedido  de  Ceci, 

renunciou à morte e voltou do portal eterno. Para tal feito, como podemos examinar 

nesta  passagem  retirada  do  texto,  “[...]  entranhou-se  no  mais  basto  e  sombrio  da 

floresta, e aí, na sombra e no silêncio passou-se entre ele e a natureza uma cena da vida 

selvagem,”.  É  nessa  cena  “que  melhor  podemos  perceber  a  concepção  mística  de 

Alencar sobre a terra americana. O que descreve é a volta do filho ao seio materno para 

de  novo  receber  o  sangue  purificador  capaz  de  ressuscitá-lo”.75 Depois  do  dilúvio, 

Alencar insinuou que Ceci e Peri, como Tamandaré – Noé dos índios – povoaram a 

nova nação e formaram uma nova raça. Vale ressaltar que o propósito alencarino de 

construção mítica da gênese da nação brasileira só se tornou notório em Iracema. Nesse 

romance, comenta Proença que Alencar “não deixou dúvida. Moacir é o mestiço que 

vem dar comêço a uma geração orgulhosa da avó de sangue índio”.76

 D. Antônio de Mariz era o protótipo do senhor feudal, simbolizava Portugal, 

com toda sua cultura, desgarrado da Europa por não aceitar o domínio espanhol. Era o 

senhor de tudo e  de todos.  Essa afirmativa  pode ser  observada,  por exemplo,  neste 

74 ALENCAR, José de. “Carta ao Dr. Jaguaribe” In: Iracema: Lenda do Ceará. 1ª ed.. Rio de Janeiro: 
Tip. de Vianha & Filhos, 1865.  

75  PROENÇA, M. Cavalcante. José de Alencar na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1966, p. 42.

76  Ibid., p. 55.
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trecho: “Nesta terra que me foi dada pelo meu rei, e conquistada pelo meu braço, nesta 

terra livre, tu reinarás, Portugal,”. Morreu com todo o seu feudo, no incêndio, mas antes, 

salvou os filhos Ceci e D. Diogo, salvando veladamente a cultura, que deveria continuar 

no novo mundo as gloriosas tradições  de seu genitor.  Observamos em Álvaro outro 

modelo de cavaleiro romântico: real, destemido e digno. Provou sua coragem ao libertar 

Peri das garras dos Aimorés. Ao final, antes de morrer em combate com os Aimorés, 

descobriu que não amava Ceci, mas Isabel, a mestiça. 

Contrapondo-se aos heróis, movimentam-se na trama o ex-frei Loredano e os 

Aimorés.  Loredano  é  um  desses  personagens  “que  povoam  a  ficção  romântica  de 

tenebrosas possibilidades de crime e de mistério”.77 Era o “gênio do mal”, dedicava-se 

somente  a  um  objeto:  o  dinheiro.  Era  a  própria  serpente  do  “Jardim  do  Éden”, 

simbolizando o lado mal da civilização. Já os Aimorés, eram as feras indomáveis da 

natureza. Metaforicamente representavam o inferno na terra. Essa afirmativa pode ser 

observada,  por  exemplo,  nestas  frases  pinçadas  da  obra:  “fisionomias  sinistras,  nas 

quais a braveza, a ignorância e os instintos carniceiros tinham quase de tudo apagado o 

cunho da raça humana.  [...].  Sobre o montão de ruínas [...],  semelhantes  a espíritos 

diabólicos dançando nas chamas infernais”.

 Quanto às personagens femininas, afirma Machado de Assis que a “pena do 

cantor d’O Guarani é feliz nas criações femininas; as mulheres dos seus livros trazem 

sempre um cunho de originalidade, de delicadeza, e de graça”.78 Ele moldou-as como o 

protótipo da     beleza romântica. Um bom exemplo desse ideal alencarino é Cecília, 

filha de D. Antônio de Mariz e de D. Laureana: mistura de anjo e santa, alva e pura 

como floco de algodão.  No início da narrativa,  não gostava de Peri,  por isso,  ele a 

chamava de Ceci – “a que magoa”. Simbolicamente representava a cultura por direito e 

herança – Portugal - que foi salva do fogo (da influência espanhola), para se unir à 

natureza - Brasil. Nessa fusão, ocorreu um hibridismo cultural, que emergiu das águas - 

elemento de purificação -  para originar uma cultura,  uma linguagem, uma forma de 

escrita literária. 

Diferentemente  de  Ceci  era  Isabel,  apesar  de  ser  tida  como  sua  prima,  na 

77  CANDICO, Antonio. “Os três Alencares”. In:______________. Formação da Literatura Brasileira:  
momentos decisivos. 3ª ed. 1º vol.. São Paulo: Martins, 1969, p. 229.

78  ASSIS, Machado de. Iracema, de José de Alencar. In: GUTIÉRREZ, Ângela e AZEVEDO, Sânzio 
(Orgs). Iracema lenda do Ceará de José de Alencar. Fortaleza: ed. UFC, 2005, p. 68. 

Entrelaces 2 • agosto de 2008 • p.61



verdade era irmã, “filha do pecado” de D. Antônio com uma nativa. Isabel “era o tipo 

brasileiro”, cheia de formosura e graça. Amava Álvaro, por isso, ao vê-lo morto, uniu-se 

a ele, envenenando-se. Vale ressaltar que, em um plano metonímico, esse casal não era 

dotado de atributos para originar uma nova raça, pois, Isabel não possuía o sangue puro 

de Peri; nem Álvaro o sangue nobre de Ceci.

N’O  Guarani,  essas  e  outras  personagens  se  entrelaçam  em  dois  mundos 

antagônicos: o da selva – Brasil – jovem e forte; e o cultural – Portugal – “gasto pelo 

atrito da sociedade”. No selvagem, destacam-se Peri e sua nação Guarani, “generosos, 

capazes de uma ação grande e de um estímulo nobre”; em contraposição aos Aimorés, 

que  incendiaram  o  feudo  de  D.  Antônio  para  vingar  a  filha  do  chefe,  morta 

acidentalmente por D. Diogo, em uma caçada. Já o mundo cultural é representado pela 

família de D. Antônio de Mariz - D. Laureana, a esposa; os filhos, D. Diogo, Ceci e 

Isabel - e os cavaleiros, companheiros de batalhas, que viajaram com D. Antônio para o 

Brasil.  Opondo-se  a  esses,  deparamos  com  Loredano  e  seus  comparsas,  que  se 

articulavam para raptar Ceci e destruir o feudo, quando foram surpreendidos pelo fogo 

dos Aimorés. Acrescenta Wilson Martins que “a destruição simultânea dos portugueses 

(excetuado  D.  Diogo,  que  se  encontrava  ausente)  e  dos  Aimorés,  com a  exclusiva 

sobrevivência  de Peri  e  Ceci,  completa  o  quadro  simbólico:  o  filho  de D.  Antônio 

prolongará  em  si  mesmo  a  história  portuguesa;  [...];  a  hecatombe  dos  selvagens 

inimigos assinala a completa dominação do país por seus legítimos senhores”,79 ou seja, 

a suposta prole de Peri e Ceci. 

Desses  dois  mundos,  Alencar  retirou  elementos  díspares  para  formar  “três 

linhas”, título de um dos capítulos, ou seja, para arquitetar um triângulo amoroso cujo 

centro era ocupado por Ceci e nas pontas estavam Loredano –“o desejo”; Álvaro – “o 

amor”; e Peri – “a adoração”. Para o primeiro o sentimento “era uma loucura, o outro 

uma  paixão,  o  último  uma  religião”.  Comenta  Proença que  apesar  de  Ceci  ter 

permanecido em companhia de Peri, “o sentimento e a convicção do romancista não 

conseguiram derrubar o preconceito induzido do meio social: Peri não se casa com a 

môça loura. O autor insinua a possibilidade, dá a entender que assim será, mas o Paraíba 

cresce na caixa, inunda a floresta e os dois se somem no horizonte, agarrados à  fonte da 

palmeira, águas abaixo.”80 
79  MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. Vol. III. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1977, 

p.69-70.
80  PROENÇA, M. Cavalcante. José de Alencar na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
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Tomando como base o fogo, a chuva e a afirmativa de Roland Barthes, para 

quem, “todo texto é um intertexto, outros textos nele estão presentes a diversos níveis, e 

sob  formas  mais  ou  menos  fáceis  de  reconhecer”,81 não  poderíamos  deixar  de 

estabelecer  aproximações  intertextuais  entre  O Guarani,  os textos  bíblicos,  e a obra 

neo-realista Ensaio sobre a cegueira, do romancista português José Saramago, uma vez 

que  detectamos,  nessas  três  obras,  o  fogo  como  agente  de  remissão  dos  pecados, 

exterminador das mazelas sociais; e a chuva como fonte de purificação, de renascimento 

e de renovação.

 A escritora Angela Gutiérrez assinala que José de Alencar originou “o mais 

abrangente projeto de fundação da literatura brasileira. Muitas vezes, o falador antecipa 

o fabulador, como com relação às Cartas e O Guarani, e, outras vezes, o falador segue-

se  ao  fabulador,  como  no  prefácio  já  aludido,  em  que  tenta  sistematizar  sua  obra 

romanesca  a posteriori; quase sempre, porém, as duas faces escriturais constroem um 

instigante  jogo  especular  de  significações  que  ampliam  e  enriquecem  o  texto 

ficcional”.82 Enfim,  hoje,  após  um  processo,  somos  donatários  de  uma  literatura 

brasileira independente, que teve em Alencar seu precursor.
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