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RESUMO 

 

 

Investiga-se, aqui, a relação que a literatura estabelece com outra arte, especificamente a 

música. A representação por meio da música cantada dada ao romance O Guarani (1857), 

de José de Alencar por Carlos Gomes em sua ópera Il Guarany (1870), será analisada 

buscando compreender a recepção criativa da literatura dentro do espaço musical 

gomesiano. A gênese do romantismo no Brasil é inseparável do nascimento do país e de 

suas instituições, sendo uma delas a literatura. Assim, o romantismo literário, em suas 

primeiras manifestações, teve como marca mais profunda o indianismo, na tentativa de 

construção da nação brasileira. Essa tarefa desdobrou-se em outras artes e no âmbito 

musical serviu de estímulo para a produção de Carlos Gomes, que expressou aspectos 

particulares da cultura brasileira. Destaca-se, entre os principais resultados da investigação 

a importância da composição vocal da ópera para a recriação das descrições psicológicas 

das personagens, e que, apesar dos traços distintos de sua criação, o compositor não se 

afasta da literatura, reforçando o vínculo profundo entre estas artes.  

 

Palavras-chave: Literatura. Música. Romantismo. Representação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Here, is investigated, the relation that literature establishes with another art, specifically 

music. The representation through the music given to the novel O Guarani (1857), from 

José de Alencar by Carlos Gomes in his opera Il Guarany (1870), will be analyzed in order 

to understand the creative reception of literature within the gomesian musical space. The 

genesis of romanticism in Brazil is inseparable from the birth of the country and its 

institutions, one of them being literature. So, literary romanticism, in its first 

manifestations, has its deepest mark on Indianism, in the attempt to build the Brazilian 

nation. This unfold tasks in other arts and in the musical sphere, served as stimulus for the 

production will make Carlos Gomes expressed particular aspects to the Brazilian culture. 

Among the major research results, is the importance of vocal music for the recreation of 

the psychological descriptions of the characters, and despite the distinct features of his 

creation, the composer doesn’t fend from literature, reinforcing the deep bond between 

these arts. 
 

Keywords: Literature. Music. Romanticism. Representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Há muito se discorre sobre o quanto a literatura tem papel importante na construção 

intelectual do ser humano. É possível por meio dela, desenvolver hábitos de reflexão, de 

questionamentos e de crítica, pois é um patrimônio humano que se liga diretamente ao 

processo de transmissão de conhecimentos e que abre caminho para a resistência. Trata-se, 

ainda, de um instrumento de observação do mundo, de conhecimento das relações 

políticas, sociais e interpessoais que se estabelecem na concretude da vida.  

A música, enquanto linguagem estabelece uma relação íntima com o receptor. Tem 

o poder de mergulhar nos recônditos de nossa interioridade, de despertar sensações, dar 

equilíbrio e bem-estar e, ainda, estimular a reflexão crítica. Além disso, é uma forma de 

expressão acessível e que sempre esteve presente no cotidiano da humanidade, estando 

profundamente vinculada às mais diversas culturas e populações. O encontro entre, a 

literatura e a música, expressões do espírito que coexistem desde a Antiguidade Clássica, 

no nascimento do texto lírico, pode ser entendido a partir da poesia, essencial para a arte e 

que, marca na música, o traço de convergência com a literatura. O sentido poético pode ser 

encontrado na sonoridade das melodias e ritmos, na harmonia da música e no timbre dos 

instrumentos que compõe a obra artística. Sendo assim, o meio escolhido para destacar a 

aproximação entre literatura e música neste estudo é a voz humana, o mais primitivo 

instrumento musical. 

A razão da escolha do objeto está diretamente ligada a experiências pessoais com o 

encontro propriamente dito entre estas artes: a graduação em Letras aconteceu 

concomitante aos estudos em teoria musical e canto lírico. Assim, vislumbrando mais 

conhecimento tanto da literatura quanto da música, ficou perceptível a necessidade de 

análise de obras tão conhecidas e pesquisadas, porém, que guardam perspectivas que ainda 

podem ser observadas por novos saberes. Em O Guarani (1857), de José de Alencar, está a 

dimensão de uma literatura que busca firmar-se enquanto fruto de uma nacionalidade, 

enquanto Il Guarany (1870), de Carlos Gomes, faz história por sua ousada estreia no Scala 

de Milão, onde até então, nenhum brasileiro havia chegado. No entanto, é preciso analisar 

além deste feito e penetrar na representação que sai da literatura e encontra na música uma 

nova forma para expressar um tema brasileiro, seja por intermédio de harmonias, melodias, 
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ritmos, ou pelos efeitos do instrumento que inspirou a construção dos outros: a voz 

humana.  

  Tomando-se pressupostos da estética da recepção enquanto ato criativo, objetiva-se 

analisar como se dá, a partir do romance O Guarani (1857), a representação, pelo viés da 

música vocal, em Il Guarany (1870). Para tanto, primeiramente serão abordados os estudos 

históricos e literários que apontam para uma compreensão do contexto a nível europeu e 

nacional e, ainda, o percurso constitutivo do gênero romanesco. Posteriormente, apresenta-

se o entendimento do contexto musical brasileiro, bem como a construção da ópera 

nacional.    

O estudo possui base documental e bibliográfica. As fontes documentais darão 

suporte por se tratar de obra musical, portanto a análise da sonoridade da composição de 

Carlos Gomes se faz por meio de partituras que mostram teoricamente a representação das 

linhas vocais associando-as aos perfis das personagens criados na música.  As 

bibliográficas permitem traçar o percurso histórico da criação dos gêneros que serão aqui 

aproximados, além de possibilitar a compreensão do direcionamento cultural que a 

invenção literária brasileira percorreu para firmar-se enquanto objeto nacional. Para tanto, 

este estudo está dividido em capítulos devidamente alinhados às proposições teóricas que o 

embasam.     

Intitulado: “Movimento romântico: revolução social e artística”, o primeiro capítulo 

se constitui do percurso histórico que o romantismo percorre em seu alcance em esferas 

distintas da humanidade. Rompendo com o estabelecido e traçando uma revolução 

essencial para a conceituação em todas as artes, o romantismo vivenciado na Europa 

estabeleceu na figura do gênio a perspectiva essencial para as novas aspirações e 

representações das nações que foram criadas, assim como dos ideais que chegaram às 

Américas e, mais especificamente, ao Brasil. Em solo nacional, a ideia do rompimento 

com o passado se deu a partir da busca de uma independência não apenas no âmbito 

político, mas, sobretudo cultural e social. Assim, a figura do indígena foi tomada como 

principiadora de uma nação ansiosa por ser colocar como tal, frente às metrópoles 

europeias. Quanto ao que diz respeito aos estudos dentro do contexto histórico brasileiro, 

estão as pesquisas de Lília Moritz Schwarcz (1999), Bernardo Ricúpero (2004) e ensaios 

históricos escritos por indivíduos como Gonçalves de Magalhães (1836) e José Martiniano 

da Rocha (1832). 
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O segundo capítulo, “Romance, gênero característico da modernidade”, foi 

desenvolvido a partir de uma compreensão centrada no embate acerca da origem e 

constituição do gênero romanesco por meio das ideias de Georg W. Friedrich Hegel (1980, 

2004), Friedrich Schlegel (1994), György Lukács (2007, 2009) e Mikhail Bakhtin (2010). 

Nesta seção também se encontra o percurso feito pelo folhetim para estabelecer-se 

enquanto base para a consolidação do gênero romance. Por essa perspectiva é possível 

acompanhar a trajetória de José de Alencar, primeiro no contexto folhetinesco e, depois, 

como inventor de uma literatura nacional. A análise de O Guarani permite considerações 

em torno de uma obra que inaugurou a literatura indianista em prosa no Brasil. Para tanto, 

buscou-se fundamentação teórica nos estudos de Antônio Candido (2006), Regina 

Zilberman (1999), Lúcia Helena (2006) e Zilá Bernd (1999), entre outros. 

O terceiro capítulo, “Literatura e música: romantismo, ópera, il guarany” apresenta  

o percurso do romantismo na música nacional, sobretudo a importância da ópera nacional 

para a arte musical de Carlos Gomes. Dentro destes estudos da historiografia musical estão 

os autores: Bruno Kiefer (1978), Lorenzo Mammì (2001), Vasco Mariz (1994), Luiz 

Heitor Correa Azevedo (1950), entre outros. No romantismo, com a valorização maior dos 

aspectos cromáticos e da estrutura frasal menos regular, o resultado foi uma música mais 

poética, mais melódica, mais orgânica. Por isso, a ópera incorporou temas que não 

guardam formalidades, as expressões são melhor diluídas em temáticas irracionais, 

sobrenaturais, diferentes, configurando o que chamavam de exóticas. É neste sentido que o 

percurso operístico no Brasil, e seu percursor Carlos Gomes, também serão tratados.  

A análise em relação à representação que traz o compositor é pensada pelo viés da 

estética da recepção de Hans Robert Jauss (1988; 1994), porém, somente se recorta desta 

fundamentação a ação criativa na interação do leitor Carlos Gomes, com a obra 

alencariana.  
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1. MOVIMENTO ROMÂNTICO: REVOLUÇÃO SOCIAL E ARTÍSTICA 

 

“O romantismo foi um movimento literário, mas também foi uma moral, uma 

erótica e uma política. Se não foi uma religião, foi algo mais que uma estética e 

uma filosofia: um modo de pensar, sentir, enamorar-se, combater, viajar. Um 

modo de viver e um modo de morrer” 

(Octávio Paz, Os Filhos do Barro, 1984).  

 

Em toda a Europa, o romantismo como tendência estética apareceu com destaque 

em uma considerável parte do século XIX. Pensado a partir de sua origem, esta nova forma 

de enxergar a vida certamente trouxe uma ruptura dentro do equilíbrio até então 

estabelecido pelo status político monárquico, causando uma revolução. O romantismo, 

como profere Elias Thomé Saliba (2003, p. 15) em As utopias românticas: “nutriu-se 

fervorosamente, ao mesmo tempo, da realidade e da possibilidade de uma mudança radical 

na história”. Uma revolução na sensibilidade e gosto, que abraçou e mudou 

irreversivelmente toda a cultura europeia, alcançando matizes distintos dentro das 

especificidades de cada povo e seu país e consequentemente nas artes.  

Para os autores italianos Alberto Casadei e Marco Santagata, (2007, p. 356, 

tradução nossa):  

O romantismo é, portanto, o rompimento de uma doutrina e um código; é 

a denúncia de uma crise e uma pausa. A energia real, de acordo com os 

teóricos românticos, reside no pensamento e sentimento, o valor 

espiritual que está contra o sistema, contra a sociedade, contra a mesma 

cultura, que se expressa, por exemplo, através de uma nova forma de 

poesia. 

Trata-se de ruptura que se iniciou diante das mudanças estruturais da sociedade 

europeia, que, aos poucos – seja saindo do regime monárquico agonizante frente ao 

crescente capitalismo, como era o caso da França, ou abrindo espaço para novos segmentos 

que se tornariam partícipes em decisões sociais junto aos seus reis e rainhas, como na 

Inglaterra – aspirava à valorização de tudo o que representasse uma nova visão da 

realidade. Assim, era necessária uma transformação – não apenas em termos artísticos, mas 

em todas as áreas que envolvessem a práxis humana – que alcançasse compreender a 

insatisfação vivenciada, expressando ao máximo a liberdade e a imaginação, frente a 

mudanças ocorridas nos séculos XVIII e XIX. Para tanto, procurava-se abranger os 

aspectos: social – diretamente ligado a outro modo de vida da população, do rural para o 

urbano, “uma quebra de continuidade da história europeia na passagem para o século XIX: 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial” (SALIBA, 2003, p. 19); político – os 
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diversos movimentos nacionais, compreendendo aspirações que gravitavam em torno da 

liberdade e da valorização de aspectos culturais para as nações recém-formadas, 

concomitantes ao apogeu da burguesia industrial e ao declínio da monarquia em alguns 

destes países; cultural – possibilitando “a ascendência da forma conflitiva de sensibilidade 

enquanto comportamento espiritual definido” como escreve Benedito Nunes (1985, p. 52) 

em A visão romântica; e o aspecto econômico – com o absolutismo em crise, o liberalismo 

e sua doutrina fundada na crença da capacidade individual do ser humano, estimulava a 

livre iniciativa, o mercado livre, base do capitalismo. 

Desta forma, é com a busca do rompimento com o presente instável, permeado por 

tamanhas transformações que nasceu o romantismo, com vistas a um passado glorioso, 

retomando aspectos idealmente concernentes à Idade Média, como a cortesia, a bravura, o 

heroísmo, a integridade, o amor sem limites e a transcendência. Um espaço favorável para 

a propagação dos ideais de representantes da nova ordem social vigente que projetava um 

futuro de mudanças. As inúmeras tentativas de definição do romantismo designam 

características significativas encontradas em obras de incontáveis escritores, pensadores e 

artistas. Mesmo dentro das artes, o romantismo se desdobra e mostra que na literatura “ao 

mesmo tempo em que denuncia a insatisfação com o real, passa a oferecer, contra ele, o 

abrigo do ideal decepcionado, que se constitui em refúgio, e que transforma o refúgio em 

sucedâneo de aspirações insatisfeitas” (NUNES, 1985, p. 55).  

A aspiração à mudança, dessa forma, transforma-se em individualismo que, na sua 

busca interior, procura manifestar a inconformidade do sujeito frente à sociedade através 

do fazer artístico. Na música, arte da qual também se ocupa este estudo, as características 

românticas iniciais eram voltadas à abertura da forma musical e de seus contextos de 

recepção, expandindo-a para outros espaços que não fossem somente os das cortes e 

igrejas. Gradativamente, a música impregnou-se dos aspectos passionais próprios do 

romantismo, aspirando também à condição de originalidade, subjetividade, genialidade e, 

concomitantemente, da capacidade de representação coletiva, captando o espírito da nação 

e de seu povo. É nesse sentido que, adquirindo estímulos e inquietações presentes em 

outras esferas do pensamento e de outras artes, passou a compartilhar ambivalências 

próprias do fazer romântico, numa postura não de isolamento, mas de comunicação e 

superação dos limites tradicionais entre gêneros artísticos ou categorias de expressão. 

Escreve Bruno Kiefer (1985, p. 214) em O romantismo na música: 
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A ideia filosófica da multiplicidade orgânica das manifestações artística, 

o afã de transcender as limitações do real, a busca do absoluto cuja 

verdade e a beleza explicam, em parte, os acentuados interesses 

extramusicais – acompanhados, às vezes, por um trabalho criador em 

outras áreas – bem como a tendência para a eliminação das fronteiras 

entre as artes, que se observam em numerosos compositores românticos.  

Observa-se no artista romântico uma postura singular diante da própria arte e do 

pensamento, pois mantinha outra perspectiva: não mais prestava contas à nobreza e seus 

reinos terrenos ou ao clero e seus reinos celestiais, exclusivamente. O artista aproximou-se 

de outro perfil social, dado por outros patronos da sociedade, oriundos da burguesia. Para 

os românticos, a verdade desta nova realidade, à qual vinham somar novas concepções 

acerca da beleza, do feio e do sublime, passou a ser compartilhada em múltiplas esferas da 

criação artística, em que cada obra assumiu matizes de outras representações que, como o 

corpo social das nações que iam sendo formadas, aspiravam à unidade. Assim, indivíduos 

voltados para sentimentos privados que ressoassem na comunhão de um corpo social – 

embora algumas vezes se perdendo, como escreve Saliba (2013, p. 15): “nos meandros da 

subjetividade e onírica, correndo depois o risco de verem-se estigmatizados como 

visionários” – criavam de certa forma, a partir de novos dados, um campo de significações 

inéditas, abriam caminho para um futuro não convencional em nome da tentativa de 

expressar valores sociais, que alcançassem a vontade geral.  

Todo esse contexto é projetado em características que são próprias das obras de arte 

do romantismo, como a retomada de motivos ligados à Idade Média, na figura dos 

cavaleiros e suas damas e, ainda o indivíduo e toda a sua complexidade emocional, 

representando e carregando sentimentos em nome de uma nova entidade que aparecia na 

história social europeia: o povo. Este conceito, um dos temas centrais para o romantismo, 

diz respeito, na concepção de Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, Ubaldo Nicola  et al. (2008) em 

Il nuovo pensiero plurale, a uma importante referência dentro do campo político, já que 

corresponde ao contexto de nação e, ainda dentro da lógica científico-cultural, almeja 

buscar tradições populares, linguagem e características coletivas que inaugurem novas 

ciências humanas, acentuando um conjunto de atitudes que compõem uma visão de mundo 

coletiva. 

Com um pensamento de unidade nacional, o romantismo suscitava aspectos 

voltados para especificidades dentro do múltiplo contexto de cada país europeu: a 

valorização do elemento nacional como na Espanha e na Itália e, em outros considerados 

centros da gênese romântica, França, Inglaterra e Alemanha, o fenômeno surgiu com mais 
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intensidade, e de forma articulada.  Essas peculiaridades chegaram às colônias na América 

Latina, em pleno processo de emancipação política da Europa. No Brasil, a busca pelo 

elemento característico de uma nacionalidade nata era evidenciada pela procura do passado 

que pudesse conferir à nação a sua particularidade em relação às demais, o que 

desembocará no elemento indígena. Tal elemento era estrategicamente usado para a criação 

de um imaginário nacional, fundado sobre o mito da unidade com o europeu, assentado, 

sobretudo, pela literatura de José de Alencar com seus romances indianistas. 

 

 

1.1 ROMANTISMOS E CONTEXTOS NACIONAIS 

Ao mesmo tempo em que é atribuída ao romantismo a ideia de um conjunto de 

especificidades que lhes são características, há certa dificuldade em determinar sua 

abrangência dentro de um espaço cronológico. O movimento traz em seu cerne constitutivo 

uma mudança nos pensamentos filosófico, político, religioso, social e com suas 

manifestações artísticas, as principais formas de confirmação das transformações vividas 

pela população ocidental nos séculos XVIII e XIX. No entanto, é necessário afirmar que 

toda carga de mudanças reverberadas pelo romantismo ultrapassou os séculos comumente 

estabelecidos para sua atuação, pois, além de abrir novas possibilidades expressivas, sua 

estética se esforçou na elaboração de uma nova compreensão conceitual e encontrou ecos 

no pensamento além-modernidade. É essa a concepção apresentada pelos pesquisadores 

Michel Löwy e Robert Sayre (2015, p. 219), em Revolta e melancolia: O romantismo na 

contracorrente da modernidade: 

Depois de ter limitado, por muito tempo o fenômeno romântico aos 

movimentos que se denominavam ou eram designados como tal na 

primeira metade do século XIX, a história literária acabou, por vezes, 

reconhecendo sua continuação na segunda metade desse século; evitou, 

porém, prolongá-la para além desse período. 

As tantas mudanças experimentadas pela sociedade não se limitaram somente ao 

espaço cultural do século XIX, mas continuaram gerando ecos expressivos, recebidos, 

sobretudo pelas vanguardas europeias. Devido à sua abrangência temporal, temática e 

estética, percebe-se a dificuldade em enquadrar o romantismo dentro de um único viés, 

pois se entende que as ideias que fomentou abrangem diferentes áreas do pensamento 

humano. A propósito, Lowy e Sayre (2015, p. 24) afirmam que “uma das limitações mais 

graves da maioria dos estudos literários é ignorar as outras dimensões do romantismo e em 
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especial suas formas políticas”, sendo o caráter político-econômico-social indissociável 

das manifestações literárias e culturais românticas. O confronto com inovações 

introduzidas pela civilização burguesa, como a mecanização do trabalho, a quantificação 

do mundo e perda de valores considerados tradicionais daquele século, por exemplo, vêm 

principalmente de estudos filosóficos, que presentes em outras áreas, como a política, 

encontram, nas artes, suportes para expansão. Esses campos de expressão conceitual e 

estético fazem parte do contexto romântico e são elementares para sua constituição em 

diversas esferas. Paolo D´Angelo (1997, p. 11, tradução nossa), em A estética do 

romantismo, apresenta o aprofundamento e consequências do pensamento romântico para 

a humanidade: 

Religião, política, ciência foram igualmente influenciadas pela revolução 

romântica. No campo filosófico não havia somente uma estética 

romântica, mas também uma filosofia da história, uma filosofia da 

natureza, uma ética e uma filosofia da religião orientada pelo 

romantismo, que penetrou profundamente nas disciplinas históricas 

nascentes, acompanhando e condicionando de maneira radical o estudo 

histórico da linguagem, do direito, das religiões e das mitologias. 

Por estar presente em diversas áreas do pensamento humano é que se compreende 

que o romantismo “abrangeu e modificou radicalmente toda a cultura europeia” 

(D´ANGELO, 1997, p. 11, tradução nossa), lugar onde é atribuído seu nascimento. Para 

Casadei e Santagata (2007, p. 355, tradução nossa) “o romantismo é caracterizado em uma 

dimensão tipicamente, embora não exclusivamente, europeia e, neste âmbito, nascem e 

evoluem correntes distintas de país para país”. Por isso, faz-se necessário reconstituir a 

realidade do movimento em território europeu, para compreender suas ramificações em 

sociedades nos demais continentes que, como a brasileira, vivenciaram outras experiências 

românticas. Nascida a partir de impulsos na metrópole, mas elaborada no contexto 

americano, as experimentações românticas brasileiras serão consideradas, aqui – a partir da 

sua recepção e dentro do processo ativo de transformação e reelaboração cultural, 

especificamente, nos campos literário e musical. 

É pensando a partir de sua gênese constitutiva que o fato romântico não pode ser 

reduzido a um denominador comum, pois suas características fundamentais pertencem a 

um conjunto de tradições e contradições que trazem à tona, posições subjetivas e coletivas 

ambivalentes: se, de um lado, os românticos manifestam sua rebeldia inovadora com o 

olhar voltado para o futuro, por outro se apoiam no passado como referência temporal para 

a idealização, o escapismo ou expressar as emoções. Por essas e outras questões, é possível 
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considerar o romantismo, em suas diversas conformações nacionais, como um “movimento 

crítico, rebelde, inquisitivo, revelador. Houve as lágrimas, sem dúvida, mas também houve 

o grito por justiça”, de acordo com a pesquisa de Karin Volobuef (1999, p. 12) apresentada 

em Frestas e arestas. Percebe-se assim, que a vigência da visão romântica do mundo 

serviu também de veículo para as ideologias produzidas por fricções sociais e históricas, 

promovendo não apenas expressão de denúncias em relação à realidade, mas também 

fórmulas estéticas e conceituais que abrigavam as soluções e acomodações políticas, ao 

mesmo tempo em que funcionavam como uma espécie de abrigo ideal para as decepções 

do sujeito frente às frustações de aspirações coletivas ou individuais. 

Pode-se dizer que, desde sua origem, o romantismo “é iluminado pela dupla luz da 

estrela da revolta e do ‘sol negro da melancolia’” (NERVAL, 1991 apud LÖWY; SAYRE, 

2015, p. 34). Ao procurar novos sentidos para embasar a filosofia e as artes, a escola deu 

relevo à concepção de que o pensamento é regido, ao mesmo tempo, por trevas e luz, não 

valorizando apenas o visível e o sensível, mas destacando toda a carga inconsciente que 

nutre o sentimento e a reflexão humana. Como no aforismo em Pólen, de Novalis (1988, p. 

43), pensador representante da gênese do romantismo alemão: “Estamos próximos de 

despertar, quando sonhamos que sonhamos”. Portanto, traz-se a ideia de que a utopia, a 

individualidade e a reflexão interior são parâmetros não apenas de conhecimento, mas de 

resistência. A necessidade de repensar o movimento está na atualidade, como apresenta 

Lúcia Helena (2006, p. 40) em A solidão tropical: “O que há de revolucionário no 

pensamento contemporâneo é ainda romântico. A cultura submetida à ótica do lucro – 

atualmente em curso – só pode ser contida pelo potencial de resistência de que ainda somo 

capazes”. Assim, se o romantismo trouxe uma ação combativa em prol de novas posturas e 

ainda é sentido por força de seu aspecto revolucionário, fica visível sua atuação como 

veículo de formulação de questões políticas e sociais que, historicamente, encontram seu 

ápice na Revolução Francesa. Para Saliba (2003, p. 15): 

A Revolução Francesa, com todos os seus desdobramentos, e a 

Revolução Industrial, a tomar impulso, ainda que regionalizada, foram 

vistas como desencadeadoras de forças incontroláveis que 

impulsionavam a sociedade na direção de um desenlace imprevisto, mas 
quase inevitável. 

As novas formas dos desdobramentos perpetuados pela Revolução Burguesa não 

eram estáticas e não se deram somente pela força das ideias: a figura do rei era uma 

situação política contrária ao exercício das liberdades e legitimadora da desigualdade que 
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atingia o homem em sociedade, e a burguesia por ser responsável pelo desenvolvimento 

financeiro e comercial, ainda mantinha a nobreza e o clero. A insatisfação crescia a ponto 

de o bordão francês Liberté, Egalité, Fraternité não se aplicar somente ao contexto 

político, mas transcender outras fronteiras, como a estética, promovendo, também em artes 

como a literatura e a música, maior liberdade formal. Nessas duas vertentes expressivas, a 

materialização de aspirações libertárias, no tocante à forma, se daria com a entrada e 

circulação triunfal do romance no cotidiano literário – anteriormente dominado pela poesia 

– bem como pela afirmação da ópera como grande musical do período. 

No contexto político foi marcante a recepção das obras de Jean-Jacques Rousseau, 

que claramente ressoavam nos discursos da Revolução Francesa e em todo o ideário 

libertário dos românticos. O autor genebrino apresenta em sua vasta obra, sobretudo em Do 

contrato social (1762), concepções que refletiram nas áreas social e política a partir do 

século XVIII. Como afirma Lynn Hunt (2007, p. 22) em Política, cultura e classe na 

revolução francesa, focalizando a vivência da política durante o processo da revolução e 

destacando a figura de Rousseau:  

O caráter de um povo dependia da natureza de seu governo. Aludindo à 

"grande questão do melhor governo possível", Rousseau indicou que o 

governo poderia muito bem ser diferente do que era - poderia ser melhor. 

Mas de onde viria esse governo? Como algum mortal poderia determinar 

o que tornava um povo "o mais virtuoso, o mais esclarecido, o mais 

sábio, o melhor"? Como um governo poderia ser mais esclarecido que o 

povo que ele se destinava a moldar? Os revolucionários franceses tiveram 

de confrontar justamente essas questões. Adotaram Rousseau como guia 
espiritual [...]. 

Pensando no alicerce da vida social como sendo político, Rousseau definia que a 

busca pelo bem-estar seria o fator motivador das ações humanas e prevaleceria em relação 

à soberania da sociedade, constituindo a soberania política da vontade coletiva. Partindo de 

tal pressuposto, no contrato social, a igualdade entre todos deveria ser definida para que as 

vontades individuais fossem particulares e a vontade do cidadão fosse coletiva, 

estabelecendo como interesse do bem comum. Concomitante ao pensamento de Rousseau, 

as práticas políticas, como confirma Hunt (2007), não eram somente expressões de 

interesses econômicos e sociais, mas trabalhavam por meio de seus revolucionários para a 

reconstrução da sociedade e das relações sociais, rompendo com o passado e estabelecendo 

novos alicerces para uma nova comunidade nacional. Consequentemente, com a 

Revolução, as ideias de renovação e resistência trouxeram aspectos peculiares para a 

compreensão do contexto romântico. Assim, quando se caminha para a gênese romântica, 
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sobretudo francesa, o pensamento de Rousseau aparece também, de forma diluída, pois 

“Rousseau não é todo romântico, mas quase todo romantismo já se encontra em Rousseau” 

(BOUSQUET, 1972 apud LÖWY; SAYRE, 2015, pág. 79). As ideias rousseaunianas se 

tornaram tão importantes para a composição do corpo romântico, que até os dias atuais se 

definem características do romantismo a partir de sua afirmação de que o homem é bom 

por natureza, mas pode se submeter à influência corruptível da sociedade: esse é o mote 

para a configuração do bom selvagem, tópico presente também na literatura brasileira, 

sobretudo em José de Alencar. Outras concepções de Rousseau (1983, p. 235) que são 

recebidas pelos repertórios românticos são os dois tipos de desigualdade, que, segundo ele, 

atrapalham a civilização de atingir o bem comum: 

Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigualdade: uma que chamo 

de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza e que consiste na 

diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do 

espírito e da alma; a outra que se pode chamar de desigualdade moral ou 

política, porque depende de uma espécie de convenção e que é 

estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. 

Se o primeiro tipo de desigualdade é estabelecido naturalmente, o segundo é 

responsável por suprimir a liberdade do indivíduo, transformando-o e adequando-o às 

regras sociais, condicionando suas ações e fazendo com que renuncie à sua liberdade, o que 

comprometeria a sua condição de ser humano. É então, a partir de um mergulho interior, 

em busca de autoconhecimento, que este indivíduo pode recobrar sua liberdade e 

humanidade. Mas isso, não se dá por meio da razão, mas pela emoção. É esta primazia da 

emoção defendida por Rousseau, que encontra lugar nos cânones românticos. O retorno à 

sua consciência natural é um dever do homem, passando a conhecer a si mesmo e 

apontando o sentimento como meio para se chegar à própria essência, em nome da 

representatividade de uma nação, de um povo.  Por conseguinte, com a revolução burguesa, 

a crescente mobilização e participação popular ressignificou a própria concepção de 

político, trazendo mudança para a estrutura política e alterando os sentidos sociais pré-

estabelecidos. 

A sensibilidade que o artista romântico pretendia despertar em suas obras era, 

principalmente, estética. Em sua nova arte, ele renovava as formas de interpretação e 

representação, evadia-se do real para, com ousadia, criatividade e rebeldia, abrir fronteiras 

artísticas, possibilitando o reconhecimento de novos pontos de vista acerca de uma 

realidade em vias de concretização. Todavia, como já indicado, essa concepção renovada 

não era isenta de um apelo ao passado, já que, para afirmar-se, trazia à tona o velho 



20 

 

aperfeiçoado, sendo utilizado como confirmação do novo e da necessidade de mudança. 

Octávio Paz, em Os filhos do barro (1984, p. 20), escreve: 

O velho de milênios também pode atingir a modernidade: basta que se 

apresente como uma negação da tradição e que nos proponha outra. 

Ungido pelos mesmos poderes polêmicos do novo, o antiquíssimo não é 

um passado: é um começo. A paixão contraditória ressuscita-o, anima-o e 

o transforma em nosso contemporâneo. Na arte e na literatura da época 

moderna há uma pertinaz corrente arcaizante, que vai da poesia popular 

germânica de Herder à poesia chinesa desenterrada por Pound, e do 

Oriente de Delacroix à arte da Oceania amada por Bretono Todos esses 

objetos, sejam pinturas e esculturas ou poemas, têm em comum o 

seguinte: qualquer que seja a civilização a que pertençam, sua aparição 

em nosso horizonte estético significou uma ruptura, uma mudança. 

É na obra poética do filósofo Johann G. von Herder que está o embrião do 

romantismo alemão, não apenas nas artes, mas no pensamento. Influenciado pelas ideias de 

seu preceptor Johann Georg Hamann, Herder manifestou resistência no movimento Sturm 

und drang
1
 na década de 1770, que influenciou os jovens Friedrich Schiller e Johann 

Wolfgang von Goethe. Foi a partir do caráter subjetivo e, em formas populares do lied 

poético
2

 em Sturm und drang, que serviram de base para criações de lied musical 

romântico: “Poesias de Goethe, Claudius, Büeger, Lenz, Herder seriam musicadas mais 

tarde por Schubert e outros” (KIEFER, 1985, p. 213). Posteriormente, no final da década 

de 1790, os irmãos Friedrich Schlegel e August Wilhelm Schlegel fundaram, na cidade 

alemã de Jena, a revista Athenaeum. A revista, publicada durante dois anos, entre 1798 e 

1800, recolheu as contribuições de um pequeno círculo de intelectuais que se reuniram em 

torno dos irmãos Schlegel. O grupo publicava sobre perspectivas filosóficas e literárias, a 

fim de realizar uma transformação radical na maneira de pensar a poesia e julgar a 

literatura. A dimensão coletiva de reflexão extraída do círculo de Jena foi teorizada por 

Schlegel com os termos do "sinfilosofia" e "simpoesia". Escreve D´Angelo (1997, p. 17, 

grifo do autor, tradução nossa): 

Os primeiros românticos teorizam a sinfilosofia e a sinpoesia, ou seja, a 

colaboração de todos na produção filosófica e poética, até chegar à 

impossibilidade de distinguir as contribuições de cada um; concebem a 

revista Athenaeum como um órgão de tendência, instrumento e ponto de 

apoio do grupo; sentem-se empenhados contra os adversários ligados por 

um vínculo comum: todas as circunstâncias que inauguram um modelo, 

como se vê, que será depois típico do século passado e do nosso, e que 

fazem dos românticos jeneses o primeiro movimento estético-literário em 

sentido moderno.  

                                                 
1
 (Tempestade e ímpeto). Movimento alemão acontecido no período que vai de 1760 a 1780.     

2
 O romantismo envolveu todas as artes, por isso é plausível a junção entre elas em um mesmo contexto. Lied 

trata-se de uma adaptação musical feita para um poema lírico. Sem maiores preocupações estruturais estas 

composições são caracterizadas principalmente por seu aspecto popular.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_Schlegel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jena
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Apresentando-se como capaz de criar obras em comum, sob uma ótica de autores 

múltiplos, o grupo conseguia exteriorizar, utilizando uma linguagem que rompia a tradição 

racionalista, algo que poderia ser aplicado dentro do domínio da crítica literária e poética. 

Neste sentido, o grupo de Jena, consciente de sua natureza de elite intelectual, alavancou a 

dimensão coletiva das reflexões para aumentar a força de suas ideias. Verifica-se, portanto 

uma busca por unidade no pensamento, que posiciona organicamente a literatura como 

fragmento e unidade, afirmação e negação, sem jamais adotar uma postura de sentido 

único, voltada somente à repetição do mundo real. Essa ideia de integração é refletida não 

apenas nos movimentos literários. Um dos filósofos românticos de expressão, inclusive no 

idealismo alemão, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, acreditava na beleza da 

integração orgânica das artes. E é a partir deste todo orgânico das artes, que Richard 

Wagner teorizou sobre a obra de arte total
3
, concepção que vai influenciar tão fortemente 

compositores românticos além Europa. 

Em outro país considerado berço do romantismo, a Inglaterra, foi a partir da década 

de 1760 que todo o sintoma de transformações culturais se manifestou na literatura e em 

outras artes. É especialmente com a perpetuação do passado: a recuperação da Idade Média 

e da Renascença, marcada pelo manifesto Lake poets, representado por William 

Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, a literatura inglesa desenvolveu um culto à 

subjetividade, voltado para os sentimentos melancólicos e fúnebres. Na Itália, o contexto 

em que apareceram as ideias românticas é marcado pela busca de unificação de seus 

estados submetidos a potências estrangeiras. O Risorgimento
4
 trouxe um novo olhar sobre 

o poder político, atingindo também o campo literário e histórico. A busca por uma 

                                                 
3
 O estudioso de arte Mário Verdone (2005, tradução nossa) elucida que Wagner pode ser considerado um 

precursor, pela maneira como pensou o drama, pois articulou à ideia um teatro total, em que a música 

estivesse situada no topo da escala das artes. E mesmo a ópera tendo sua origem, como drama musical, que 

pode ser seguido até a Grécia antiga, quando dramaturgos – como Sófocles (496-406 a.C.), autor de Édipo 

Rei e Antígona – já usavam corais musicais na encenação das emocionantes tragédias, é em Wagner, que se 

retoma a ideia original, construindo a noção da música subordinada à ação dramática. Ou seja, os 

componentes musicais de uma ópera, canto, orquestra, levam a música a não ser uma arte autônoma, mas 

uma arte subordinada à própria ação dramática. A esta nova concepção de uma obra de arte total, ou arte do 

futuro, o próprio Wagner (1860 apud KIEFER, 1985, p. 229) escreve: “onde os limites de uma das artes se 

mostram instransponíveis, começa, com certeza indubitável, a eficiência de outra arte. Com isto, aquilo que é 

exprimível em uma delas, pode ser dito, com clareza convincente, pela união íntima das duas. Assim tornou- 

se meu alvo mostrar a possibilidade de uma obra de arte na qual o mais sublime e o mais profundo que o 

espírito humano pode conceber, seja transmitido de modo o mais compreensível, a ponto de ser desnecessário 

a crítica reflexiva. Esta obra denominei: A obra de arte do futuro”. Constitui-se assim, a ópera uma arte que 

envolve outras artes – acompanhamento orquestral, o teatro, a dança, a cenografia e o texto poético, chamado 

de libreto. 
4
 O processo de unificação da Itália se deu ao longo do século XIX. Resorgimento diz respeito ao despertar 

da consciência nacional.     
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literatura nacional com vistas ao crescente desejo de um Estado italiano livre fazia o 

romantismo ser gradualmente associado ao sonho político da independência nacional e o 

neoclassicismo às forças de ocupação e repressão. Contraditoriamente foram as próprias 

forças de ocupação que introduziram na Itália o novo movimento. Segundo o autor de 

Teorias do Teatro, Marvin Carlson (1997), quando os austríacos substituíram os franceses 

em Milão trouxeram consigo as ideias do romantismo alemão. 

A fundação da biblioteca italiana serviu como um veículo de aproximação dos 

italianos com a cultura germânica. Ainda segundo Carlson (1997, p. 192, tradução nossa), 

com a publicação do artigo Sulla maniera e l´utilità delle traduzioni em 1816, de Madame 

de Staël, “que exortava os escritores italianos a romper com as formas tradicionais e temas 

mitológicos e a procurar modelos mais modernos em Shakespeare e nos alemães”, houve 

inúmeras manifestações que eram favoráveis ou contra esse conselho, o que foi 

considerado como marco inicial do movimento romântico na Itália. O mais significativo 

entre os primeiros manifestos é  Lettera semisséria di Grisostomo a suo figliuolo (1816)
5
, 

do poeta Giovanni Berchet, tradutor das literaturas alemã e inglesa e partidário das ideias 

de Madame de Staël. Neste ensaio, Berchet (1816, p. 01, tradução de Paula Siega, 2016), 

foi indicando a vertente literária popular, a partir de duas baladas inspiradas em lendas 

populares alemãs do poeta Gottfried August Bürger, como nova forma poética em lugar da 

poesia clássica: 

Bürger era da opinião de que "a única verdadeira poesia era a popular". 

Então ele fez seus poemas quase sempre inspirando-se a fontes 

conhecidas, e com todos os meios da arte proporcionou-as à concepção 

do povo. Até nas composições que traduzi para você existe uma certa 

simplicidade de narração que manifesta no poeta a intenção de agradar à 

multidão. A opinião de que a poesia deva ser popular não encontrou 

morada somente em Bürger, mas também em outros sumos poetas de 

uma parte da Alemanha. E, como quero que a ideia da popularidade da 

poesia entre no seu sangue, mostrarei desde já a sua conveniência. 

A distinção entre a vertente clássica e a romântica fica evidente quando o autor traça 

as especificidades metodológicas e o assunto de cada uma delas. O estudioso enxerga no 

classicismo poetas, que esperando “reproduzir as belezas admiradas nos gregos e nos 

romanos, repetiram, e mais frequentemente imitaram, modificando-os, os costumes, as 

opiniões, as paixões, a mitologia dos povos antigos” (BERCHET, 1816, p. 02, tradução de 

                                                 
5
 O autor utiliza o pseudônimo Grisostomo (boca de ouro, em grego). Finge escrever uma carta ao próprio 

filho dando-lhe uma série de conselhos literários com a finalidade de exaltar a literatura romântica.  
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Paula Siega). Enquanto atribui aos poetas românticos uma postura crítica e representativa 

de sua cultura, falando ao homem comum e imitando a natureza, Berchet (1816, p. 2, 

tradução de Paula Siega, 2016) nomeia esta distinção em “poesia dos mortos”, para o 

classicismo e “poesia dos vivos” para o romantismo, explicando que “a alma se comove 

vivamente pelas coisas que nos circundam todos os dias, não das antiguidades dos outros, 

que chegaram a nós somente pelos livros e pela história”. O autor distancia a nova vertente 

artística da tradição clássica, enaltecendo o indivíduo em uma dimensão coletiva, 

atribuindo importância ao que antes não era relevante, aproximando o humano de seus 

aspectos cotidianos. Na literatura, estes aspectos ficam ainda mais evidentes com a adoção 

de uma linguagem mais próxima da prosa e, portanto, sem os rebuscamentos e as regras 

das poéticas tradicionais, distanciando-a dos padrões da herança literária e, cumprindo um 

objetivo essencial: a exaltação dos sentimentos e das sensações – domínio da estética – 

para interpretar a nova realidade. Coadunando com o pensamento do italiano, está o do 

poeta mexicano Octávio Paz (1984, p. 54), que diz: 

A sensibilidade dos pré-românticos não tardará em se transformar na 

paixão dos românticos. A primeira é um acordo com o mundo natural, a 

segunda é a transgressão da ordem social. Ambas são natureza 

humanizada: corpo. Ainda que as paixões corporais ocupem um lugar 

central na grande literatura libertina do século XVIII, somente nos pré-

românticos e nos românticos o corpo começa a falar. E a linguagem que 

fala é a linguagem dos sonhos, dos símbolos e das metáforas, numa 

estranha aliança do sagrado com o profano e do sublime com o obsceno. 

Essa linguagem é a da poesia, não a da razão.  

As ideias que passaram a circundar o romantismo, somadas ao caráter de revolução 

social e humana, foram construindo uma dimensão peculiar. Nos países europeus em que 

se instaura a corrente romântica, verifica-se uma singularidade diferente em torno das 

especificidades do romantismo. Na realidade, com as mudanças políticas e sociais próprias 

dos séculos XVIII e XIX, o impulso romântico ia ganhando, onde chegava, seus próprios 

matizes nacionais, o que também ocorreu em outros países europeus além dos já citados, 

como escreve Alfredo Bosi (1994, p. 95) em História concisa da literatura brasileira: 

A nação afigura-se ao patriota do século XIX como uma ideia-força que 

tudo vivifica. Floresce a História, ressureição do passado e retorno às 

origens (Michelet e Gioberti). Acendra-se o culto à língua nativa e ao 

folclore (Schlegel, Garrett, Manzoni), novas bandeiras para os povos que 

aspiram à autonomia, como a Grécia, a Itália, a Bélgica, a Polônia, a 

Hungria, a Irlanda. Para algumas nações nórdicas e eslavas e, 

naturalmente, para todas as nações da América, que ignoraram o 

Renascimento, será este o momento da grande afirmação cultural.  
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Mazzini, apóstolo da unidade italiana, viu bem o próprio século: “hora do 

advento das nações”. 

Toda a concepção romântica introduz novos elementos. Como apresenta D´Angelo 

(1997), não apenas uma nova sensibilidade e expressividade, mas uma filosofia e uma 

estética que se esforçaram para compreensão de múltiplas esferas da existência humana. 

Repensar o romantismo na atualidade significa não limitá-lo, e sim encaminhá-lo dentro de 

seus parâmetros filosóficos a uma abrangente conceituação, que pode passar pelos campos 

político, social, econômico e religioso e que encontram no viés artístico, suas 

características mais expressivas. 

Na arte musical, marcada pela reflexão wagneriana acerca do conceito de arte total, 

colocada em prática no desenvolvimento da ópera, refletiu-se o impacto histórico das 

transformações de ordem política, social e econômica. Especificamente, o crescimento das 

atividades públicas voltadas à música financiadas por membros de sociedades burguesas, 

que trouxeram mudanças significativas, sentidas na substituição dos músicos amadores por 

profissionais, além da nova forma de execução, que buscava cada vez mais impressionar o 

público com virtuosismos e técnicas inovadoras. Estas organizações burguesas cuidavam 

desde a música sinfônica até a coral e a ópera. Com isso, seguiram o impulso de liberdade 

para se aproximar cada vez mais de sua secularização, até mesmo no contexto brasileiro 

como destaca em um de seus estudos, a musicóloga Mônica Vermes (2000, p. 03): 

No século XIX, a música passa por um processo de secularização: se até 

o início do século XIX a produção musical era fomentada 

fundamentalmente pela Igreja, a partir daí ela conquistará outros espaços. 

O crescimento e desenvolvimento dos ambientes urbanos, o 

enriquecimento de uma classe média consumidora de arte acabam 

estimulando o aparecimento de instituições ligadas à prática musical: 

editoras, teatros, atividade didática, comércio de instrumentos musicais. 

O romantismo e sua nova visão de humanidade giravam em torno da evocação 

social da nação, dando ênfase ao ideário inaugurado pela Revolução Francesa. A força e 

convicção de ideais se fundiram para destacar o indivíduo e seu caráter, capaz de 

representar o coletivo, figurando como gênio capaz de capturar, com sua obra, o “espírito” 

da nação, e não mais como herói solitário. A beleza clássica é substituída pela natureza e 

físico perfeitos, o esforço individual, o trabalho, a sinceridade, valores da classe em 

ascensão apresentados como padrões sociais disseminados nas obras de arte preconizavam 

cada vez mais a visão oriunda do povo e de sua vontade. 
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1.2 A TRÍADE ROMÂNTICA: “NAÇÃO-POVO-GÊNIO”                                                                

As matrizes filosóficas e políticas que foram construindo o moderno perfil social 

ajudavam a legitimar o desenvolvimento de uma visão romântica que primava pela 

originalidade em sua composição. Esta atitude na maneira de se construir a nova proposta 

em dimensões artísticas e culturais faz do romantismo “uma confluência de vertentes até 

certo ponto autônomas, vinculadas a diferentes tradições nacionais” (NUNES, 1985, p. 52), 

ou seja, a ideia da união compacta de todos os indivíduos, da grande coletividade superior 

às divisões sociais – povo e nação – foi essencial para a constituição da coluna cervical do 

romantismo. Guiada por novos patronos, para os quais não convém perpetuar a 

representação de uma sociedade estática, fundada sobre valores eclesiásticos e 

monárquicos, a arte romântica passou a representar, em lugar de reinos, as nações e em 

lugar do monarca, o povo.  

Se existia o subjetivismo, este se via atrelado ao ideal nacionalista, em que 

“Elementos físicos, vitais e espirituais, conforme o clima, o tempo e o momento, articulam-

se na síntese coletiva e histórica que define uma nação. Unindo o geral e o particular, a 

personalidade cultural e nacional de cada povo” (NUNES, 1985, p. 59). Além disso, na 

experiência artística romântica, não só incide o significado mais profundo e total da 

existência do indivíduo, mas, sobretudo, a expressão de uma consciência comum. 

Reforçada pela perspectiva sentimental e existencial do artista, interpretado como porta-

voz da sociedade, a arte acompanhou a afirmação e recuperação de valores nacionais, 

tradições e histórias, que, com todas as mudanças profundas iniciadas no século XVIII, 

tomaram no século XIX um sentido realista e crítico-social. 

Pode-se colocar como substrato conceitual do romantismo a constituição das nações 

onde elas não existiam. A “invenção de nações”, termo utilizado por Alberto Luiz 

Schneider (2005, p. 46) em Sílvio Romero, hermeneuta do Brasil, não deve ser 

compreendida somente como ideologia política, nem tão pouco como sentimento nacional 

de “despertar das nações para a autoconsciência”, mas abrange esferas históricas e culturais 

muito amplas, não excluindo evidentemente as razões de Estado e sua natureza política. 

Sobre a origem de uma nação moderna configurada a partir do Estado-Nação, 

concomitante a outros aspectos sociais e culturais, Schneider (2005, p. 46) escreve: 

A moderna configuração do Estado-Nação se formou a partir de 

contingências históricas. Enquanto o Estado é definido como um 

conjunto de instituições voltado para a ordem pública, a nação se 
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pretende a expressão de convicção, lealdades, solidariedades e 

identidades, sobretudo de natureza cultural e linguística. Esse sentimento 

de pertencimento pode ocorrer quando diferentes pessoas definiram que 

compartilhavam uma cultura, uma História, uma língua ou mesmo signos 

comuns, e resolveram se reconhecer como pertencentes à mesma esfera, 

chamada nação. Devemos lembrar que as nações como fenômenos 

históricos são relativamente recentes, e fatores culturais e flexíveis como 

a língua, a etnia e a História são evocados, muitas vezes deliberadamente, 

para justificar os interesses do Estado-Nação. Trata-se de uma invenção 

que contempla certa subjetividade, acaso histórico, possiblidades 

conjunturais e projetos de grupos específicos – frutos, portanto, da 

História. 

Tem-se, portanto, como caráter conceitual de nação sua herança coletiva 

transmitida pelas gerações, um inventário patrimonial cultural, histórico e simbólico, e, por 

isso, uma verdadeira “nação inventada”, justificada por pontos em comum que se tornaram 

elos determinantes para o nacionalismo. 

Grandes mudanças nas condições sociais da humanidade foram determinadas pela 

formação política dos Estados Nacionais, como elucida o teórico Ernest Gellner (2000,    p.  

107) em Um mapa da questão nacional: 

Um mundo em que o nacionalismo – a ligação entre o Estado e uma 

cultura “nacionalmente” definida – é disseminado e normativo é muito 

diferente de um mundo em que ele é relativamente raro, sem entusiasmo, 

não sistematizado e atípico. Há uma enorme diferença entre, de um lado, 

um mundo de padrões complexos, entremeados, mas não perfeitamente 

superpostos de poder e cultura e, de outro, um mundo que consiste em 

unidades políticas claras, sistemáticas e orgulhosamente diferenciadas 

entre si pela “cultura”, todas lutando, com bastante sucesso, por impor 

internamente a homogeneidade cultural. Essas unidades que ligam a 

soberania à cultura são conhecidas como Estados nacionais. Durante os 

dois séculos que se seguiram à Revolução Francesa, o Estado Nacional 
tornou-se a norma política. 

Com o impulso nacionalista como um ordenamento cultural e político surgido na 

Europa em fins do século XVIII e início do XIX, países como Itália e Espanha 

encontraram, com o apoio de uma camada burguesa significativa, disposição necessária em 

favor da própria unificação contra os ocupantes estrangeiros. Aspectos esses, pertinentes 

para construção das formulações do corpo romântico em sua tendência historicizante. 

Características que também são apontadas por Jacó Guinsburg (1985, p. 15) em O 

romantismo, que no âmbito histórico, a partir do sentido moderno de nações, vão se 

configurar na aglutinação de “sociedades em mundo, comunidades, nações, raças, que têm 

antes culturas do que civilizações, que secretam uma individualidade peculiar, uma 
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identidade, não de cada indivíduo, mas do grupo específico, diferenciado de quaisquer 

outros”, dando ideia literal de povo. 

A plebe, considerada anteriormente como incapaz de compreender os princípios 

elevados da nobreza, passou a ser concebida como fonte de tradição antiga e preciosa que 

remontavam a origens distantes. Para Schneider (2005), é nesse período que se acentua o 

declínio das monarquias, contrastando com as repúblicas em ascensão. A procura pelo 

“Graal nacional”, ou seja, as relíquias do passado se materializavam na busca pela suposta 

autenticidade popular (SCHNEIDER, 2005, p. 47). Neste sentido, os valores e marcas 

perpetuados pelos revolucionários franceses se confirmavam na figura do povo, afastando-

se cada vez mais do monarca. Os ideais greco-romanos vinculados ao classicismo, bem 

como todo o rigor em que era pautada a sua estética foram peremptoriamente substituídos 

pelas inovações românticas, que, por sua vez, traziam o que fosse necessário para a 

invenção das nacionalidades. Schneider (2005, p. 52) escreve: 

A sensibilidade romântica da primeira metade do século XIX penetrou na 

imaginação histórica, não mais pautada pela recuperação mecanicista do 

passado segundo os moldes clássicos do universalismo do século XVIII. 

Havia a pretensão de restituir-se a peculiaridade do passado, pintando-lhe 

a cor local e dotando-lhe de um sentido temporal. Era necessário um 

olhar sentimental em direção ao povo e ser capaz de ouvir o murmúrio 

coletivo do passado, remoto ou recente.  A historiografia romântica 

serviu ao imaginário nacional através da introdução desse difuso 

personagem, o povo. 

Ao resgatar origens e personalidade de uma Nação, encarnada pela ideia de povo, o 

romantismo se coloca em oposição ao culto da razão, contra a filosofia das luzes, pois 

enfatiza a experimentação das formas advindas da experiência humana, por meio do que 

emana diretamente do povo e de suas origens. Novalis (1988), atribuindo uma relação de 

alteridade para a ideia do povo na constituição da escrita romântica, escreve que: “O povo 

é uma ideia. Devemos tornar-nos um povo. Um homem perfeito é um pequeno povo. 

Genuína popularidade é o alvo supremo do homem” (NOVALIS, 1988, p. 63). 

O romantismo não se limita a uma simples oposição à estética clássica, vai além, 

constrói mecanismos que ambicionam atingir a almejada liberdade e, em oposição ao 

conservadorismo monárquico, estabelece uma relação de indissociabilidade entre o sujeito 

e a natureza, na qual esta aparece como complemento da alma. Com esta nova forma de 

sentir, o que fica evidente é a valorização das sensações e do sentimento, tanto como 

escape de situações de opressão indesejadas, quanto como postura revolucionária para 

formular novas maneiras de viver, mesmo quando não era possível. A busca pela 
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representação do eu, como livre expressão, amalgamado a um contexto social maior, 

coletivo, nacional. Passa a encontrar voz nas origens históricas e tradições populares, na 

reabilitação dos heróis esquecidos, pois se “No Estado tudo é ação cênica – No povo tudo 

jogo cênico. A vida do povo é um espetáculo” (NOVALIS, 1988, p. 75). A ação estava no 

povo, vinha e era remetida a ele. 

Para a representação do que fosse esse “povo”, legitimador da nação, era necessário 

um modelo, alguém que corporificasse sonhos e metáforas, conhecendo a si próprio e 

emanando a liberdade das vontades coletivas, um demiurgo. O romantismo habilitava na 

figura do gênio, o propósito da conquista da identidade individual e pública, como explica 

Lúcia Helena (2006, p. 86): 

O conhecer-me ocupa o centro das pesquisas da modernidade, a partir do 

romantismo. Uma vez que desde o romantismo a arte não é mais 

vinculada à obediência a modelos, regras e tratados retóricos, mas 

concebida como uma atividade livre, como reflexão criadora, nela a 

subjetividade e o indivíduo e o juízo vão se mesclar e se fundir na ideia 

do gênio. 

Com isso, o romantismo inaugurou uma nova concepção a propósito da criação 

artística e do próprio artista: o valor da obra é encontrado não exatamente em si, mas no 

processo de criação, que deve fluir espontaneamente, sem as regras de tradição, de maneira 

intuitiva e sincera. Percebe-se que a individualidade do gênio romântico não é a única 

referência para suas criações, mas são, sobretudo, os aspectos múltiplos que compõem o 

seu berço nacional, já que “o gênio se move por uma vontade social, embora mantenha 

uma forma subjetiva de seus motivos e decisões, um ser dotado de corpo e alma coletiva, 

cujo espírito é o centro alimentador de uma existência conjunta” (GUINSBURG, 1985, p. 

15). Intérprete privilegiado do corpo nacional, do qual foi alçada à condição de 

representante máximo, a ideia de gênio transformou-se em um dos alicerces da concepção 

romântica de arte, e sua presença maior estava na espontaneidade criadora, que se dava a 

partir da soma do entusiasmo e a sua condição sine qua non: inspiração. 

Caminhando para outras concepções a respeito da composição do gênio criador 

romântico, estão os pensamentos dos filósofos Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel, que também trataram desta figura tão debatida nos estudos da arte e da filosofia nos 

séculos XVIII e XIX. Percebe-se uma similitude nestes autores, quando separam o viés 

estético do filosófico. Kant (2005) em Crítica da faculdade do juízo, de 1790, fala sobre o 

próprio artista não saber explicar o que ele mesmo faz, portanto, uma tarefa facultada ao 
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filósofo, enquanto Hegel (2001) em Curso de estética I, pensando na filosofia como 

dispensável ao artista, afirma que o exercício do pensamento filosófico é oposto à atividade 

artística. Nos dois casos, se percebe a genialidade como um aspecto atribuído ao talento, a 

um dom natural, uma capacidade criativa que caracterizava a própria arte, em comunhão 

com a ótica de Novalis (1988, p. 48): 

Gênio é a faculdade de tratar de objetos imaginados como se tratasse de 

objetos efetivos, e também de trata-los como a estes. O talento para 

expor, observar com precisão, descrever finalisticamente a observação, é, 

portanto diferente do gênio. Sem esse talento vê-se somente pela metade, 

e se é somente um meio gênio; pode-se ter uma disposição genial, que, na 

falta daquele talento, nunca chega ao desenvolvimento. 

Observa-se que, desse ponto de vista, o artista romântico detém uma compreensão 

inata da arte. Essa percepção se estende dentro de um contexto maior, social, pois o gênio 

tem a função de representante da nação. É aquele que em sua obra, consegue capturar o 

caráter de um povo, expressando-o. Sua aspiração está na transmissão ao nacional e 

universal, que encontra lugar no contexto romântico com sua aglutinação de povos e 

nações. 

Assim, o quadro de composição pertencente ao romantismo é bem amplo, já que o 

pensamento romântico não aparece em uma só instância, no entanto é no campo artístico 

que incide a desobediência, a irregularidade e busca por uma liberdade subjetiva. A obra 

vale enquanto espontânea e verdadeira expressão não raciocinada da alma do artista, pois 

transmite ao público toda genialidade e é sua autêntica representação. Na literatura, estas 

características ficaram ainda mais evidentes, pois é no romantismo que o texto literário 

ganhou projeção, o contraste da figura do gênio com a realidade torna-se evidente quando 

se pensa na arte não mais envolta na formação de um caráter nacional, como se buscava no 

romantismo, mas submetida aos aspectos culturais e evidentemente sociais que estão 

inseridos em todo o seu processo de concepção. 

 

1.3 O ROMANTISMO LITERÁRIO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

Para Anne-Marie Thiesse (2002) em seu artigo Ficções criadoras: As identidades 

nacionais, as duas formas de compreensão do topos constituídos no século XIX para 

conceituar nação se distinguem antagonicamente entre a francesa e a alemã. A primeira, 

resultante da Revolução Francesa, seria nacional e progressista, uma livre adesão à vontade 
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política. Já a advinda do romantismo alemão teria sua base constitutiva reacionária e 

primaria pela emoção: a nação como volksgeist
6
, originária do sangue e do solo. No caso 

brasileiro, os artistas buscavam na arte uma língua que expressasse a identidade da nova 

nação, não obstante o repúdio ao contexto político-social da herança colonial.  Se por um 

lado, a criação das identidades nacionais, a partir de 1800, na Europa, configurava uma 

“mutação radical das representações” (THIESSE, 2002, p. 07) lançando um sistema de 

identidades coletivas completamente novo, no Brasil, a influência do movimento de 

independência, de 1822, trouxe desdobramentos na frequente tentativa de ruptura dos elos 

políticos e culturais com a metrópole portuguesa. 

No início do século XIX, quando D. João VI embarcou com a corte para o Brasil, o 

projeto de civilizar a ex-colônia se tornou uma necessidade, para tanto, houve uma 

sucessão de transformações concretas na cidade sede da corte, Rio de Janeiro, logo após 

sua chegada. Além disto, várias expedições estrangeiras chegaram ao país com o intuito de 

explorar as características do novo reino. Acompanhando a Missão Artística Austríaca, o 

botânico alemão Carl Friedrich Philipp von Martius ficou conhecido não apenas por seu 

trabalho de pesquisa, mas sobretudo como vencedor do concurso para a escrita da história 

do Brasil pelo IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro). O texto de von Martius 

(1845), Como escrever a história do Brasil, traçava a formação da história brasileira a 

partir das três raças: branco, índio e negro.  

O pesquisador estabeleceu uma maneira singular de dar a nacionalidade brasileira 

uma gênese baseada na miscigenação, creditando ao branco, no entanto, toda a força para o 

nascimento desta nova nação: “que o português se apresenta como o mais poderoso e 

essencial motor” (MARTIUS, 1845, p. 382) e atribuindo um papel proeminente na 

metáfora simbólica ao sangue português: “o sangue português em um poderoso rio deverá 

absorver os pequenos confluentes das raças índia e etiópica” (MARTIUS, 1845, p. 383). 

No entanto, apesar do destaque à figura do português, Martius (1845), ao mesmo tempo em 

que não fez maiores discussões acerca dos povos de origem africana, mostrou inquietação 

                                                 
6
 Volksgeist (popular ou espírito nacional) é um termo referente a conjuntos de traços mentais, intelectuais, 

morais e culturais que definem os grupos humanos específicos representados como sendo “nações” ou 

“povos”. Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu, um dos criadores do conceito, argumentava que 

as identidades culturais são derivadas principalmente da interação dos povos com seus ambientes ao longo do 

tempo. Johann Gottfried Herder, geralmente reconhecido como a pessoa que trouxe primeiramente a maioria 

dos elementos convencionais de Volksgeist juntos em um todo coerente: nações como concretizações de 

conjuntos exclusivos de características culturais em oposição explícita a tentativas de definir nações 

politicamente representadas. (SMITH, 2005, tradução nossa).  
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sobre a falta de entendimento acerca dos povos indígenas. Para ele, saber de onde vêm 

estes povos, como viviam antes da chegada dos brancos e, ainda, conhecer mais sobre sua 

cultura, era relevante para o desenvolvimento das relações com o homem civilizado.  

O autor chegou a propor ao IHGB um dicionário com os termos das línguas 

indígenas, enfatizando a importância de se conhecer mais a história dos povos autóctones 

brasileiro: 

Como documento mais geral e mais significativo deve ser considerada a 

língua dos índios. Pesquisas nesta atualmente tão pouco cultivada esfera 

não podem jamais ser suficientemente recomendadas, e tanto mais que as 

línguas americanas não cessam de achar-se continuamente em uma certa 

fusão, de sorte que algumas delas em breve estarão inteiramente extintas. 

Muito há que dizer sobre este objeto; mas como devo supor que poucos 

historiógrafos brasileiros se ocuparão com estudos linguísticos, deixo à 

parte este assunto: aproveito porém esta ocasião de exprimir o meu 

desejo que o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro designasse alguns 

linguistas para a redação de dicionários e observações gramaticais sobre 

estas línguas, determinando que estes srs. fossem ter com os mesmos 

índios (MARTIUS, 1845, p. 386).  

A preocupação de von Martius se insere no processo de construção social da ideia 

de nação brasileira. Esse contexto apontava para a importância do conhecimento da cultura 

autóctone e suas especificidades e, sobretudo, do aproveitamento das línguas destes povos, 

como lembra a historiadora Lília Moritz Schwarcz (1999) em As barbas do imperador. 

Mesmo o conhecimento acerca dos indígenas sendo ínfimo, a temática reverberava na 

literatura, com os escritores utilizando até mesmo os antigos dicionários dos jesuítas, para 

entremear nas estrofes poéticas termos das línguas indígenas. 

O pensamento do cientista alemão influenciou o romantismo nacional na medida 

em que alguns elementos são característicos da gênese romântica literária. A importância 

do texto de van Martius está justamente em sua recepção e reverberação, como confirma 

Maria Ligia Coelho Prado (2001, p. 130) no artigo O Brasil e a distante América do Sul, 

pois “fundou uma linhagem interpretativa da História do Brasil, copiada à exaustão em 

manuais escolares, em artigos de jornais, em discursos políticos”. A visão do país 

alimentada por referências que se mantinham presentes e continuaram repercutindo no 

imaginário coletivo. 

Outro ponto que chama atenção em relação ao início do romantismo em território 

nacional diz respeito ao tratamento dado aos povos de origem africana. Bernardo Ricúpero 

(2004) em O romantismo e a ideia de nação no Brasil (1830 – 1870) reflete sobre como o 

posicionamento frente a estes povos foi escamoteado, lembrando o silêncio em relação à 
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escravidão. Enquanto os precursores do romantismo nacional fizeram do indígena o 

principal assunto, e mais que isso “um herói”, como lembra Nelson Werneck Sodré (1995, 

p. 264) em História da literatura brasileira, o negro foi legado ao esquecimento 

intencional. 

Em uma sociedade escravista, a figura indígena correspondia “ao quadro das 

relações sociais dominantes” (SODRÉ, 1995, p. 267), ao passo que evidenciar a figura do 

negro, seria negar o quadro destas relações. A posição ocupada pelos indivíduos de origem 

africana na literatura era aquela imposta pelo papel que ocupavam enquanto força de 

trabalho:  

O negro não podia ser tomado como assunto, e muito menos como herói, 

não porque, segundo escreveu um estudioso moderno, refletindo a ideia 

generalizada de sua classe, fosse submisso, passivo, conformado, em vez 

de altivo, corajoso, orgulhoso, dado que não podia ser senão assim, 

submetido que estava ao regime de escravidão – mas porque representava 

a última camada social, aquela que só podia oferecer o trabalho e para 

isso era até compelida. Numa sociedade escravocrata, honrar o negro, 

valorizar o negro, teria representado uma heresia. Não chegaria a ocorrer 

aos escritores do tempo, oriundos da classe dominante, e nem teria tido o 

romantismo, posto nesses termos, afinidade alguma com o mundo dos 

leitores, também recrutado naquela classe. (SODRÉ, 1995, p. 268) 

Esta situação de escamoteamento da condição de sofrimento imposta aos povos de 

origem africana não se perpetuou durante todo romantismo, alguns nomes como Tobias 

Barreto, Castro Alves, Joaquim Nabuco
7
, a precursora do posicionamento feminino sobre 

os problemas sociais, Nísia Floresta Brasileira Augusta
8
, e ainda Maria Firmina dos Reis, 

autora de Úrsula (1859)
9
, insurgiram neste contexto acentuando o problema da escravidão. 

O engajamento de Barreto, Alves e Nabuco na causa abolicionista tem relação com outro 

ponto em comum de suas biografias, o primeiro lecionava na Faculdade de Direito do 

Recife, onde os outros dois ingressaram na década de 1860, e que foi a porta de entrada 

para ideias que chegavam ao Brasil e fundamentariam o pensamento de uma geração em 

                                                 
7
 Apesar de serem lembrados como literatos que defendiam a causa abolicionista, cada um destes escritores 

possuía posicionamento distinto e até antagônico em relação à escravidão e aos negros: Tobias Barreto, além 

da literatura, foi um dos grandes mentores da renovação do pensamento nacional filosófico e sociológico, 

além disso, também é lembrado por sua atuação no campo jurídico no Sergipe. Mentor de Silvio Romero, 

colecionou polêmicas, inclusive por ver na origem de Castro Alves, de família rica e branca, e em algumas 

atitudes do poeta baiano, incoerência com sua poesia. O mesmo acontecia em relação a Joaquim Nabuco que, 

apesar de defender publicamente o fim da escravidão, também era a favor da monarquia, o que para Barreto 

era inaceitável, já que a escravidão e a monarquia estavam fortemente ligadas em uma relação de 

dependência.      
8
 Uma das obras de Nísia Floresta que mais repercutiu no contexto abolicionista foi: Páginas de uma vida 

obscura (1855) que foi publicado como folhetim no jornal fluminense Brasil Ilustrado entre 14 de março a 

30 de junho de 1855, conforme pesquisa de Aline Ribeiro (2014).   
9
 Úrsula é considerado o primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher no Brasil (MENDES, 2007).   
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campo como a sociologia, a antropologia e a crítica literária. Com relação à luta pelo fim 

da escravidão, as motivações eram diferentes, entre outras razões porque o poeta baiano 

mostrou-se menos entusiasmado pelo racionalismo, não conseguindo livrar-se da cultura 

escravista que ainda alcançava seu tempo, vendo o negro a partir de seu sofrimento, e não 

dentro de suas especificidades culturais e psicológicas, como lembra José Guilherme 

Merquior em De Anchieta a Euclides (2014).  

Assim, ajustando-se aos interesses da elite nacional desde sua fundação, o 

romantismo brasileiro iniciou seu percurso com alguns aspectos já apontados no europeu, 

dentre eles sua propensão heterogênea. Então, tornou-se não apenas um emissor de ideias 

das classes dominantes, mas, uma via de mão dupla da realidade. Isto porque, não se 

prendeu somente à recepção dos cânones marcados pela dependência dos modelos 

europeus, mas que ultrapassou o horizonte da visão emotiva e se assentou na leitura 

analítica da realidade, haja vista a poesia aguda de Sousândrade, conforme argumenta 

Haroldo de Campos (2001, p. 226) no artigo A peregrinação transamericana do Guesa de 

Sousândrade, onde analisa o Guesa Errante (1874-1877) do referido poeta maranhense: 

Se o indianismo em nossa poesia romântica acabou resultando numa 

apologética artificiosa e decorativa do “bom selvagem”, nobre e heróico, 

em Sousândrade a temática indígena tomou inflexão diversa. Em 

primeiro lugar, a forma de seu longo poema não é afetada pela 

obsolescência daquela adotada seja por Gonçalves de Magalhães em A 

Confederação dos Tamoios (1856), seja por Gonçalves Dias no 

inacabado (e superior) Os Timbiras (1857), mas é, antes, fruto de uma 

inovadora mistura de gêneros, sob a tônica da “narrativa de viagem” [...]. 

Em segundo lugar, o poema não é exclusivamente brasileiro, mas 

“transamericano” (com um breve interlúdio na África, Canto VII, apenas 

iniciado). Essa singularidade já se define na eleição do protagonista, o 

novo Guesa, o poeta errante [...] gue equivale a “casa”, sendo, pois, 

guesa o “sem casa”, condição essa de “desterro” e orfandade com a qual 

o poeta maranhense se identificava inclusive biograficamente. 

Sousândrade propõe um modo diferente de representar o indígena em relação aos 

seus contemporâneos, somado à busca por uma construção representativa do povo 

americano, não apenas do povo brasileiro. A definição de elementos que reproduzam um 

espaço ainda não transformado pela colonização americana é uma das imagens que aparece 

em Guesa errante
10

. 

O americanismo ou o “instinto de americanidade”, como nomeia o pesquisador 

Luiz Roberto Velloso Cairo (2009) no estudo A condição americana da nossa identidade é 

                                                 
10

 “Eia, imaginação divina! Os Andes Vulcânicos elevam cumes calvos, Circundados de gelos, mudos, Alvos, 

Nuvens flutuando – que espetáculos grandes!” (SOUSÂNDRADE, 1877 apud CAMPOS, 2001).  
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outro tema presente em muitos textos românticos brasileiros
11

, na medida em que se 

observa o sentido de pertencimento continental nestas publicações da época. A 

aproximação das composições brasileiras com textos publicados na América hispânica 

delineia os matizes que marcam o espaço compartilhado desta americanidade. Exemplo 

destes textos é a antologia poética escrita por autores de vários países americanos lembrada 

por Cairo (2009, p. 82-83): 

América poética, Colección escojida de composiciones en verso, escritas 

por americanos en el presente siglo é uma delas. Organizada pelo crítico 

argentino Juan María Gutiérrez, esta antologia teve sua primeira edição 

em fascículos, publicados entre fevereiro de 1846 e junho de 1847 pela 

Imprensa de El Mercurio, de Valparaíso, no Chile, e a segunda edição, já 

no formato de livro, em 1866, publicado pela Imprensa de Mayo, de 

Buenos Aires. América poética reúne poemas de 53 poetas, sendo catorze 

da Argentina, onze do México, cinco do Chile, cinco do Uruguai, quatro 

de Cuba, três da Bolívia, três da Colômbia, três do Peru, três da 

Venezuela, um do Equador e um da América Central, e constitui a 

primeira coletânea sistemática de poesia americana em língua espanhola 

e busca sintetizar ‘a progressiva ascensão da inteligência americana’, 

conforme aponta o crítico José Enrique Rodó, no ensaio ‘Juan María 

Gutiérrez (Introducción a un estudio sobre literatura colonial)’. 

Estas produções concentravam “o claro designo de traçar uma nova cartografia 

poética de um território profundamente comovido pelas revoluções políticas” 

(CHIAROTTI, 2013, p. 8, tradução nossa). O que se pode apreender é que as trajetórias 

culturais e políticas estavam intimamente ligadas à ideia de cooperação entre os países da 

América hispânica com seus ideais de independência
12

. A figura de destaque neste quadro 

é Simón Bolívar que, além de promover ativamente a independência de países latino-

americanos, conclamava a necessária distância entre a América e a Europa, nos sentidos 

político, social e cultural. 

A ruptura almejada pelas literaturas americanas em relação às europeias era 

condição de fundação de um arcabouço literário nacional. No Brasil, a dificuldade maior 

estava no distanciamento com a metrópole portuguesa, já que, de acordo com Schwarcz 

                                                 
11

 Cairo (2009, p. 79-80) cita: A confederação dos Tamoios (1856), de Domingos José Gonçalves de 

Magalhães, A lágrima de um Caeté (1849), de Nísia Floresta Brasileira Augusta, As americanas (1856), 

Colombo ou O descobrimento da América (1854), de Joaquim Norberto de Sousa e Silva, Colombo (1866), 

de Manuel de Araújo Porto-Alegre, Iracema (1865), de José de Alencar, os Poemas americanos de primeiros 

cantos (1846), Segundos cantos (1848), Últimos cantos (1851) e Os Timbiras (1857), de Gonçalves Dias, O 

livro e a América (1870), de Castro Alves, Vozes da América (1864) e Anchieta ou O evangelho da selva 

(1875), de Fagundes Varela, O guesa errante (1874-77), de Sousândrade.  
12

 Os artigos das historiadoras: Maria Lígia Coelho Prado (2001) O Brasil e a distante América do Sul e de 

Fabiana de Souza Fredrigo (2003) O Brasil no epistolário de Simon Bolívar, tratam da questão do 

afastamento do Brasil do restante da América hispânica.   
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(1999), a independência de 1822 e sua concretude permeada por acordos intercontinentais 

em um contexto americano republicano não era fácil, pois se mantinha o regime 

monárquico herdado do colonizador. Nesta condição, a aproximação com a cultura 

portuguesa continuava, a ponto do autor lusitano Almeida Garret (1826) unificar a 

literatura portuguesa e a brasileira. Precursor do romantismo em Portugal com Camões 

(1825), e sempre lembrado pela forte influência que exercia sobre os literatos da primeira 

fase romântica brasileira, o escritor, em seu Bosquejo da história da poesia e língua 

portuguesa, uma introdução ao Parnaso Lusitano – seleção de poesias de autores 

portugueses antigos e modernos – aproxima as literaturas e comenta a partir de aspectos 

ufanistas, a maneira com que os poetas brasileiros deveriam construir seus textos: 

E agora começa a literatura portuguesa a avultar e enriquecer-se com as 

produções dos engenhos brasileiros. Certo é que as majestosas e novas 

cenas da natureza naquela vasta região deviam ter dado a seus poetas 

mais originalidade, mais diferentes imagens, expressões e estilo, do que 

neles aparece: a educação europeia apagou-lhes o espírito nacional; 

parece que receiam de se mostrar americanos; e daí lhes vem uma 

afetação e impropriedade que dá quebra em suas melhores qualidades 

(GARRET, 1826, p. 58). 

Interessante notar que o autor subtrai a nacionalidade da literatura brasileira e a 

apresenta como deficiente. Em sua concepção, o elemento necessário de uma poesia que 

trouxesse o frescor da arte dos trópicos e ainda oficializasse a nacionalidade deveria estar 

voltado para a natureza circundante. É nesse sentido que Garret (1826, p. 59) direciona seu 

olhar e dispõe o que serve como tema para expressão dessa nacionalidade: 

Muito havia que a tuba épica estava entre nós silenciosa, quando Fr. José 

Durão a embocou para cantar as romanescas aventuras de Caramuru. O 

assunto não era verdadeiramente heróico, mas abundava em riquíssimos e 

variados quadros, era vastíssimo campo sobre tudo para a poesia 

descritiva. O autor atinou com muitos tons que deviam naturalmente 

combinar-se para formar a harmonia de seu canto; mas de leve o fez: só 

se estendeu nos menos poéticos objetos; e daí esfriou muito do grande 

interesse que a novidade do assunto e a variedade das cenas prometia. 

Em Caramuru (1781) há a submissão do colonizado ao colonizador. O texto que  

aposta na aproximação dos pares, indígena e português, civilizado e selvagem, metrópole e 

os trópicos, apresenta a cultura portuguesa como necessária para as terras brasileiras. 

Inevitavelmente, o papel do indígena se limita à aparição como novidade natural do paraíso 

recém-descoberto. A crítica feita por Garret (1826) a Caramuru do Frei Santa Rita Durão, 

não associava a relação de opressão do colonizado frente a seu colonizador, mas se dá 

justamente aos aspectos poucos explorados que deveriam ser encontrados na paisagem 
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natural. O que serviu de aporte na busca pela representatividade da nacionalidade 

brasileira. 

Na recepção de O Uruguai (1769), épico que enaltece o herói português que 

combate os inimigos jesuítas, Garret (1826, p. 61) acentua os elementos de uma poesia de 

qualidades próprias e exalta no poema de Basílio da Gama a natureza bem pintada: 

Justo elogio merece o sensível cantor da infeliz Lindoia que mais 

nacional foi que nenhum de seus compatriotas brasileiros. O Uruguai de 

José Basílio da Gama é o moderno poema que mais mérito tem na minha 

opinião. Cenas naturais muito bem pintadas, de grande e bela execução 

descritiva; frase pura e sem afetação, versos naturais sem ser prosaicos, e 

quando cumpre sublimes sem ser guindados; não são qualidades comuns. 

Os brasileiros principalmente lhe devem a melhor coroa de sua poesia, 

que nele é verdadeiramente nacional, e legítima americana. 

O contexto em que se insere o pensamento de Almeida Garret (1826) está dentro da 

esfera de interesses por buscar uma literatura que melhor representasse o Brasil, embora 

ainda bem próxima da literatura de Portugal. E se “a nossa literatura colonial manteve aqui 

tão viva quanto lhe era possível à tradição literária portuguesa”, como escreve José 

Veríssimo (1915, p. 04) em História da literatura brasileira, foi somente a partir do início 

do século XIX que o distanciamento em relação ao colonizador começou a ser sentido e a 

conquista da liberdade literária tão sonhada ser concretizada.  Por isso, a “representação da 

nacionalidade, sintetizada na expressão da cor local” como esclarece Regina Zilberman 

(2001, p. 34) no artigo Cânone literário e história da literatura era tão importante para 

independência da literatura brasileira, uma tendência que se iniciou no século XVIII, e 

continuou sendo “alçada à condição de fiel da balança dos juízos estéticos” durante o 

século XIX. 

Outras atitudes também foram necessárias para ajudarem a demarcar o cânone da 

literatura brasileira. Nesse sentido, os estudos histórico-literários com suas propostas 

nacionalizantes, muitas delas de críticos estrangeiros, se enquadravam neste contexto como 

apresenta Zilberman (2001, p. 33-34): 

Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, de 1741 – 1759, Friedrich 

Bouterwek, Geschichte der Portugiesischen poesie und beredsamkeit, de 

1805, Simonde de Sismondi, De la littérature du midi de l’Europe, de 

1813, Ferdinand Denis, Résumé de l’histoire litttéraire du Brésil e 

Almeida Garrett, o “Bosquejo da história da poesia e língua portuguesa”, 

os dois últimos publicados em 1826. 

Ainda em busca da nacionalidade literária, a partir de 1833, surgiram periódicos 

que expressavam uma tentativa de conscientização crítica da atividade literária do país. Os 
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que tiveram maior repercussão foram a Revista da sociedade filomática
13

 e Niterói
14

 

divulgados na atmosfera das manifestações pré-românticas, além de Minerva brasiliense
15

 

já em pleno romantismo. Em 1832, com a publicação do livro de versos Poesias, de 

Gonçalves de Magalhães, Justiniano José da Rocha (1832 apud FRANÇA, 1999), 

escreveu, no número 2 da Revista da sociedade filomática, um Ensaio crítico sobre a 

coleção de poesias do Sr. D. J. G. Magalhães, analisando a condição em que estava a 

literatura nacional. Àquela altura, a vontade dos escritores brasileiros pela fundação de uma 

literatura nacional foi ganhando cada vez mais expressão. Rocha (1832), além de destacar a 

importância da crítica para o progresso das letras, observou que, por ser um país que 

conquistara sua independência há pouco tempo e precisava consolidá-la, não deveria existir 

apatia dos leitores brasileiros, já que algumas composições mostravam os bons escritores 

da nação. Justiniano J. da Rocha (1832 apud FRANÇA, 1999, p. 120-121) ainda confirmou 

a beleza natural dos trópicos e sua condição sine qua non de inspiração: 

Quando porém atento a que nossas paisagens, os costumes dos nossos 

camponeses, em uma palavra, a Natureza d’América, ainda oferecem 

quadros tão virgens como ela ao poeta que os quiser pintar; quando me 

lembro que o azulado Céu dos Trópicos ainda não foi cantado [...], 

atrevo-me a esperar que nossa poesia, majestosa, rica, variada, e 

brilhante, como a natureza que a inspira, nada terá que invejar às cediças 
descrições Europeias [...]. 

                                                 
13

 A revista foi impressa entre os meses de junho e dezembro de 1833. Iniciada por professores da Faculdade 

de Direito da província de São Paulo, era dirigida por José Inácio Silveira Mota, Francisco Bernardino 

Ribeiro e Carlos Carneiro de Campos. A partir do seu segundo número, Justiniano José da Rocha, colaborou 

e assumiu a publicação. “Contista, cronista, crítico, jornalista, político, professor e tradutor, nascido no Rio 

de Janeiro em 08 de novembro de 1812, faleceu na mesma cidade, em 10 julho de 1862. Filho de escrava, em 

1823 segue para a França em companhia de José Joaquim da Rocha, um dos Patriotas exilados por D. Pedro 

I, provavelmente seu pai. Educa-se em Paris e, de volta ao Brasil, completa o curso de Direito em São Paulo, 

onde participa da Sociedade filomática. Lançou e colaborou com vários periódicos da época, dentre esses O 

Atalante e O Cronista. Tornou-se alvo da primeira charge política impressa no país, uma caricatura em que é 

retratado recebendo dinheiro do Partido Conservador, em alusão ao fato de ter abandonado a redação d’O 

Cronista em favor de um emprego no Jornal do Comércio” (SANT´ANNA, 2010,  p. 4-5).  
14

 No título Niterói, como descreve Schwarcz (1999, p. 201), ficava manifestada a intenção do programa 

nativista, desde o primeiro número Gonçalves de Magalhães. “O nome fora descoberto na narração do 

francês Thevet, viajante do século XVI, e tencionava indicar aos brasileiros a fonte de inspiração da nova 

literatura: a cultura indígena, que aqui convivia com a escravidão”. A historiadora ainda explica que apesar 

do viajante ter colaborado com a representação até então feita do continente americano “nos mapas, nas 

ilustrações isoladas ou nos grandes quadros comparativos aparecia sempre associado ao indígena e às suas 

práticas exóticas: o canibalismo, a poligamia, a nudez e a ‘falta de religião’”, a revista, que apresentava 

inicialmente grandes pretensões e publicou apenas dois números, tencionava manter um padrão moderno sob 

esta ótica: apresentava o lado poético dos indígenas. 
15

 “Tendo como redator-chefe a figura de Francisco Torres Homem que era médico, advogado, senador 

durante o Império e membro do Instituto Histórico de Paris, o Minerva brasiliense foi palco de uma das 

inúmeras discussões e polêmicas que versavam sobre uma das problemáticas do período: a existência ou não 

de uma cultura genuinamente brasileira; cultura essa que seria afirmada por meio da literatura” (LIMA, 2008, 

p. 02). 
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Diante deste quadro de ideias, Rocha (1832, apud FRANÇA, 1999, p. 121) teceu 

elogios à linguagem utilizada por Magalhães, que propaga as peculiaridades do continente 

americano: 

Entre as qualidades que recomendam o Sr. Magalhães não deve ser 

esquecido o seu amor pelo Brasil. Graças a ele, já a majestosa mangueira 

substituiu os choupos, e os carvalhos, já o sabia brasiliense destronou a 

rouxinol da Europa, e algumas das belezas americanas trajaram as ricas 

Galas da Poesia. 

O autor ainda elevou a literatura nacional à altura de alguns cânones europeus: “Em  

vossos dramas pensai como Corneille, escrevei como Racine, movei como Voltaire! Com 

essas regras, com estes exemplos O teatro brasileiro surgirá com glória e merecerá ser 

contado no número daqueles que podem servir de modelo” (ROCHA, 1832  apud 

FRANÇA, 1999, p. 119). 

A análise feita por Justiniano José da Rocha confirma a perspectiva e a urgência em 

torno da criação de uma literatura nacional. A natureza, o índio, a originalidade dos 

costumes locais e a liberdade expressiva soavam como mote representativo da nova nação. 

Ideias repetidas antes mesmo do grito das margens plácidas do Ipiranga para firmar a nova 

poética, no entanto, subordinadas, como afirma Bosi (1994), aos sentimentos e à religião 

tradicional. Na tentativa de ecoarem pensamentos de Madame Staël, Chateaubriand, 

Ferndinand Denis e Almeida Garret, os manifestos românticos ainda se mantinham 

mergulhados no conservantismo, não conseguindo dimensionar o que “as ideias realmente 

novas de Nação e Povo significaram para a Europa pós-napoleônica” (BOSI, 1994, p. 173). 

O romantismo no contexto brasileiro aparecia como reprodução dos ideais 

concernentes a uma nação “recém-inaugurada”. Então, aos poucos, a fase de unificar a 

literatura brasileira com a de seu colonizador vai perdendo espaço para a tentativa de 

instauração de uma literatura do Brasil, lugar de representação nacional. A crítica literária 

se inseriu neste contexto, pois são com as publicações das revistas, que o projeto de cunho 

romântico se alicerçava. É na efervescência do ideário pré-romântico nacional que os 

jovens brasileiros residentes na França – Francisco de Sales Torres Homem, Manuel de 

Araújo Porto Alegre e Gonçalves de Magalhães – lançaram a revista Niterói (1836) em 

Paris. Com o lema “Tudo pelo Brasil, e para o Brasil”, a força da publicação assentava-se 

nas ideias de Ferndinad Denis, que chamava atenção para os temas que deveriam gravitar 

em torno da  natureza, dos costumes locais e do indígena. 
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Este contexto evidenciou-se já no primeiro número com o ensaio de Magalhães 

intitulado História da literatura do Brasil, como lembra Campos (2001, p. 225-226) em 

seu artigo: 

Em seu ensaio sobre a “História da Literatura do Brasil”, estampado no 

primeiro número da revista, trabalhado por um conjunto de influências de 

época, entre os quais, desde logo, as dos já referidos visitantes europeus 

das Américas (mas também, por aquelas que Madame de Staël, sob a 

batuta de seu mentor Schlegel, difundira com ressonância em De 

l´Alemagne, 1813), Magalhães tentou expressar, por assim dizer, a 

ideologia do romantismo brasileiro; o jovem poeta extraiu elementos do 

ideário desses autores e os fundiu “medíocre, mas fecundamente, para 
uso nosso”. 

Assim, neste texto, Gonçalves de Magalhães (1836) tentou construir 

tangencialmente um quadro da arte nacional, no qual expunha a potencialidade da arte 

escrita. Para tanto, o ensaio falando da importância da literatura para seu povo, como o 

desenvolvimento literário estava ligado a ideias sublimes e como sua representação 

conseguiu reunir filosofia, heroísmo, beleza e paixão, um reflexo da própria inteligência.  

O autor recebeu as concepções românticas de Staël e divulgou os elementos necessários 

para a construção de uma arte poética própria de uma nação, para tanto, apoiou-se na figura 

do gênio: 

O aparecimento de um grande homem é uma época para a história, e 

semelhante a uma joia preciosa, que só possuímos quando a podemos 

possuir, o grande homem jamais se apresenta quando nós não o 

merecemos. Ele existe no meio de nós sem ser conhecido, sem se 

conhecer a si mesmo, como ouro nas entranhas da terra, e só espera que o 

desencavem para adquirir seu valor. Empreguemos os meios necessários 

e nós possuiremos grandes homens. Se é verdade que a paga anima o 

trabalho, a recompensa do Gênio é a glória, e segundo o belo pensamento 
de Staël (MAGALHÃES, 1836, p. 136). 

A ideia do gênio era inerente ao contexto romântico, sendo assim, Gonçalves de 

Magalhães (1836) que foi construindo um percurso histórico da literatura brasileira, 

enfatizando a necessidade da construção de uma literatura própria desvinculada dos 

padrões da metrópole e embasada nos valores nacionais, problematizando a necessidade e a 

dificuldade do surgimento de um gênio no Brasil: 

E poder-se-á com razão acusar o Brasil de não ter produzido gênios de 

mais súbito quilate? Mas que povo escravizado pode cantar com 

harmonia, quando o retinido das cadeias, e o ardor das feridas sua 

existência torturam? Que colono tão feliz, inda com o peso sobre os 

ombros, e curvado para a terra, o voz ergueu no meio do universo, e 

gravou seu nome nas páginas da memória? Quem não tendo o 
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conhecimento de sua existência, e só de cenas de miséria rodeado, pôde 

soltar um riso de alegria, e exalar o pensamento de sua individualidade? 
(MAGALHÃES, 1836, p. 143). 

A cisão decisiva com Portugal poderia se dar por meio da criatividade inovadora do 

gênio. E considerando que: “a genialidade não se aprende. O gênio nasce. É uma força 

elementar, como a Natureza que o criou, e a Natureza lhe inspira seus sentimentos e seus 

versos”, como confirma Otto Maria Carpeaux (1985, p. 158) em Prosa e ficção do 

romantismo, o Brasil teria, devido à sua natureza exuberante, todas as condições 

necessárias para o nascimento de um gênio “autêntico”.  Acompanhado de um sentimento 

anti-lusitano, Magalhães (1836, p. 150), o colonizado, em evidente oposição ao 

pensamento de Almeida Garret, o colonizador, reitera o aspecto da cor local e a 

importância da independência para o novo país: 

O Brasil então não podia mais viver de baixo da tutela de uma metrópole, 

que de suas riquezas se nutria, e o pertencia reduzir ao antigo estado de 

colônia. Necessário era a Independência; todos a desejavam, impossível 

era sufocar o grito unânime dos corações brasileiros ávidos de liberdade, 
e de progresso. 

Dentro dos aspectos próprios da nação para o despertar de sua literatura, estava a 

figura que apareceu como possível inspiração para os poetas brasileiros. A interrogativa de 

Magalhães (1836) se construiu de maneira provocativa, instigando a imaginação dos 

artistas. Apontou o indígena como possível detentor de todo ideal poético necessário para o 

desenvolvimento grandioso da literatura brasileira: “Uma questão se levanta, e requer ser 

aqui tratada, questão toda concernente ao país, e aos seus indígenas. Pode o Brasil inspirar 

a imaginação dos Poetas? E seus indígenas cultivaram por ventura a poesia?” 

(MAGALHÃES, 1836, p.153). 

O poeta nascido no Brasil ainda possuía uma especificidade, pois “o poeta 

brasileiro não é guiado pelo interesse, e só o amor mesmo da poesia, e de sua pátria o 

arrasta”. (MAGALHÃES, 1836, p. 143). Ele não precisaria imitar as coisas de fora, tudo o 

que necessitava estava em sua nação. Por isso, outra condição para se construir uma 

literatura realmente nacional, na visão de Gonçalves de Magalhães (1836, p. 141), era o 

conceito de pátria, pois “quando a ideia de pátria apareceu aos poetas, começaram eles a 

invocá-la para objeto de seus cânticos”. 

A partir de noções de patriotismo, autonomia e religiosidade, os artistas brasileiros 

buscavam uma arte que expressasse a identidade do seu país. Em um ambiente preso ao 

neoclassicismo, como observa Schwarcz (1999), o desejo de reforma até mesmo 
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intelectual, somado ao tom provocativo, porém moderado do grupo fundador de Niterói 

ajudou na recepção do manifesto. Com isso, percebe-se que os poetas nacionais 

responderam positivamente aos questionamentos de Magalhães e muitos passaram a aplicar 

as ideias manifestas em Niterói e a literatura brasileira foi sendo construída dentro do 

quadro de especificidades do novo mundo, especialmente o tema indígena, que era 

colocado em um lugar de inspiração poética. 

Dentre os que adotaram conscientemente o ideal pensado por Magalhães está 

Joaquim Norberto de Sousa, como comenta Antônio Candido em Formação da literatura 

brasileira (1997, p. 329): “a exemplo de Magalhães, assinala a capacidade poética dos 

índios e chega a considerá-los iniciadores da nossa literatura”. Norberto mantinha estreita 

ligação com o Gonçalves de Magalhães, além dos literatos Porto Alegre, Francisco Adolfo 

de Varnhagen, Joaquim Manuel de Macedo e Gonçalves Dias, que também formavam o 

grupo fundador e perpetuador do IHGB. De acordo com Schwarcz (1999, p. 201), com o 

mecenato de D. Pedro II, e sua entrada na instituição, o romantismo “se transforma em 

projeto oficial, em verdadeiro nacionalismo, e como tal passa a inventariar o que deveriam 

ser as ‘originalidades locais’”. 

Na década de 1840, outro que ainda continuava o pensamento de Magalhães era  

Santiago Nunes Ribeiro (1843). Considerado portador de um senso crítico com maior 

argumentação teórica, e também pertencente ao IHGB, escreveu para a Revista Minerva 

Brasiliense de 1843 a 1845. Em seus embates, dava ênfase ao nexo entre as letras e os 

contextos histórico-geográficos. Em seu ponto de vista: 

Não é princípio incontestável que a divisão das literaturas deva ser feita 

invariavelmente segundo as línguas, em que se acham consignadas. Outra 

divisão mais filosófica seria a que atendesse ao espírito, que anima, à 

idéia que preside aos trabalhos intelectuais de um povo, isto é, de um 

sistema, de um centro, de um foco de vida social. Este princípio literário 

e artístico é resultado das influências, do sentimento, das crenças, dos 

costumes e hábitos peculiares a um certo número de homens, que estão 

em determinadas relações e que podem ser muito diferentes entre alguns 
povos, embora falem a mesma língua (RIBEIRO, 1843, p. 09). 

Santiago Nunes Ribeiro (1843) discordava da divisão das literaturas por meio das 

línguas. Confirmou a similitude entre a língua falada no Brasil e em Portugal, no entanto, 

apontou especificidades atribuídas a aspectos sociais, geográficos e culturais. O ensaísta 

também colocou o povo como o motivo principal para uma produção artística, pois o povo, 

em sua concepção, seria aquele que manifestava por meio de suas relações a própria 

representação da arte. 
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O Brasil, visto a partir do prisma de suas riquezas naturais, apresentava todas as 

condições para desenvolver uma literatura singular. A língua, mesmo sendo traço do 

colonizador europeu, não era empecilho para a proliferação da arte que representava uma 

nacionalidade nativa. A nação tornou-se, então, como na visão de Benedict Anderson 

(2015) em Comunidades imaginadas, “objeto de aspiração consciente” e a literatura 

assumiu a incumbência de transformar o país em uma comunidade idealizada, portanto 

uma “invenção sem patente, e seria impossível registrá-la. Pôde ser copiada por mãos 

muito diversas, e às vezes inesperadas” (ANDERSON, 2015, p. 107). 

A questão da língua não incomodava, inicialmente, o ideário romântico, pois se 

tinha consciência de sua fonte matriarcal: 

Em primeiro lugar, quer se pense no Brasil, nos Estados Unidos ou nas 

ex-colônias espanholas, a língua não era um elemento que os 

diferenciasse das respectivas metrópoles imperiais. Todos, inclusive os 

Estados Unidos, eram estados crioulos, formados e liderados por gente 

que tinha a mesma língua e a mesma ascendência do adversário a ser 

combatido. Na verdade, cabe dizer que a língua nunca se colocou como 

questão nessas primeiras lutas de libertação nacional (ANDERSON, 

2015, p. 85). 

Benedict Anderson (2015) destaca o papel dos crioulos na formação deste estado 

nacional americano, que em sua opinião, eram grupos que definiam conscientemente os 

parâmetros de nacionalidade. A língua, neste contexto, não seria obstáculo para a 

afirmação desta força nacional. “O convite deveria ser feito numa língua que eles 

entendessem” (NAIRN, 1977 apud ANDERSON, 2015, p. 123), ou seja, associa-se a 

existência de uma língua em comum com o pensamento de nacionalidade e as nações 

fixadas faziam da aprendizagem das línguas oficiais, uma obrigação. 

Assim, todo o contexto romântico era justamente a representação de uma nação, 

uma única linguagem. Os novos parâmetros academicistas buscados pelos grupos à frente 

dos manifestos românticos expressavam as novas tendências com o uso de seu material de 

trabalho: a literatura. Para tanto, a literatura e seu estilo de escrita precisavam se adequar  

ao estilo romântico, que passou a se caracterizar pela naturalização, pela liberdade, pela 

aproximação com suas próprias aspirações. Era necessário, então, surgir um meio que 

estimulasse a construção dos vínculos, uma representação para conceber o tipo de 

nacionalidade imaginada. 
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2. ROMANCE, GÊNERO CARACTERÍSTICO DA MODERNIDADE 

 

“O romance é o gênero moderno por excelência e o que melhor expressou a  

poesia da modernidade: a poesia da prosa” 

(Octávio Paz, Os filhos do barro, 1984). 

 

A continuação do pensamento platônico a respeito da divisão poética encontrou 

contestação no movimento alemão Sturm und Drang no século XVIII, que destacava a 

autonomia das artes literárias em relação a qualquer convenção imposta. É por este motivo 

que se entende o romantismo como um movimento no qual se manifesta toda carga de 

diversidade das obras literárias, o que se repercute na própria concepção do romance
16

. A 

compreensão da atmosfera que fermentou as ideias que levaram ao advento do romantismo 

pode ser encontrada nas formulações filosóficas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Em 

seus escritos do Curso de estética, o pensador destaca a tríplice função poética, a qual 

relaciona às categorias temporais: presente, passado e futuro.  

Em relação a seu tempo histórico, Hegel (1980, p. 140) orientava-se sob o preceito 

dialético do trânsito e da quebra com as formas cristalizadas, reconhecendo-o como um 

tempo em movimento, mergulhado nas transformações e na vida nacional: 

Temos visto desde o princípio que o que constitui o conteúdo de uma 

obra épica, não é uma ação isolada e arbitrária, nem um acontecimento 

acidental e fortuito, mas uma ação cujas ramificações se confundem com 

a totalidade da sua época e da vida nacional; portanto, uma ação que só 

pode ser concebida mergulhada no seio de um mundo amplo e que 

comporta por conseguinte a descrição de toda a realidade de que faz 

parte. 

O pensamento da formação de uma obra épica aparece ligado ao enredo das 

circunstâncias da vida, do cotidiano, dos atos, dos contextos experimentados. A poesia 

épica está diretamente voltada para a visão totalizante do mundo, história totalizante de um 

herói, que representa um povo, uma civilização, uma nação. 

A epopeia é a plena representação da linguagem artística. Partindo do estudo de seu 

tempo histórico, Hegel (1980) vai aproximando-a do romance, pois vê nesse a arte ganhar 

uma nova forma: a prosa, representando o que emerge da classe burguesa que domina o 

Estado, o estilo prosaico, se transforma em expressão artística e também apresenta 

                                                 
16

 A intenção neste capítulo da pesquisa não é de estabelecer a gênese do romance, mas discutir 

características do ambiente social em que foi cultivado e a visão de pensadores relevantes para o contexto 

literário. 
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condição de estar inserida naquela realidade. Por isso, para Hegel (1980, p. 190), a 

modernidade produz o romance, que é a moderna epopeia: o herói não é mais o membro 

nobre com proteção divina, mas o burguês, em sua vida prosaica: 

Dá-se precisamente o mesmo com o romance, essa epopeia burguesa 

moderna. Nela vemos reaparecer a riqueza e a variedade de interesses, de 

estados, de caracteres, de condições de vida, assim como todo o plano de 

fundo de um mundo total e a descrição épica de acontecimentos. 

Mesmo em face desta realidade prosaica nele contida, o romance ainda busca a 

poesia despojada para restituí-la às suas personagens e seus destinos, para tanto, levanta a 

preocupação da humanidade do século XVIII em se tornar matriz no desenvolvimento 

social, político, filosófico e, sobretudo literário. É no seu modo de descrever que o 

romance supõe uma visão total da vida e do mundo, por meio de um acontecimento 

individual. Sendo assim, um dos conflitos mais frequentes tratados no romance é o que se 

trava entre “a poesia do coração e a prosa da circunstância” (HEGEL, 2004, p. 138). 

Assim, na épica, o conjunto dos atos, destino e o próprio enredo da vida formam o 

indivíduo, enquanto nos romances, “a fantasia não se limita a inventar personagens e 

aventuras heroicas alheias e exteriores à realidade ambiente, mas relaciona estas aventuras 

e personagens com fatos lendários ou históricos, com lutas que se travam na arena do 

mundo contemporâneo” (HEGEL, 1980, p. 207). O romance apresenta uma linha narrativa 

previamente definida: o herói, representado por um jovem burguês em ascensão, entra em 

conflito com o meio, representado pela família da amada, pelo estado ou por um inimigo; 

reage contra o meio e depois pacifica esse meio, encontrando uma posição adequada nele. 

A conceituação que Hegel (2004) deu ao romance, mesmo sublinhando suas distinções em 

comparação à epopeia, evidencia uma dimensão pautada em sua forma. O filósofo o 

percebe como um gênero moderno da epopeia, porém não o conceitua como forma mista, o 

que pensava outro filósofo alemão, Friedrich Schlegel. 

Schlegel (1994, p. 67-68) em Conversa sobre a poesia não emoldurou o romance 

como uma adaptação moderna de gêneros anteriores como fez Hegel, deixou para 

antiguidade a divisão de gêneros, mesmo em face de seu caráter narrativo, próprio da 

epopeia: 

O romance seria aparentado, acima de tudo, com o gênero narrativo e até 

mesmo com o épico. Mas devo lembrar-lhe, primeiramente, que uma 

canção pode ser tão romântica quanto uma história. Pois, afinal, quase 

não posso conceber um romance que não seja uma mistura de narrativa, 

canção e outras formas. 
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A diversidade de gêneros que Schlegel (1994) enxergava estava dentro de uma 

perspectiva que só a modernidade, com todas as suas transformações históricas, poderia 

oferecer. E mesmo o aspecto narrativo do romance não deve ser tomado como sua 

principal direção, pois se “o romance tinge toda a poesia moderna” (SCHLGEL, 1994, p. 

70), a própria concepção de arte moderna foi transformada: “nossa arte poética começa no 

romance” (SCHLEGEL, 1994, p. 67). 

Nessa ótica, a fluidez, a flexibilidade e o jogo de ideias próprias dos romances não 

permitiriam uma aproximação com os gêneros clássicos. E se a literatura de cunho 

narrativo vivia à margem no período classicista, com a ascensão de uma cultura voltada 

para o pensamento burguês moderno, se inaugurou o período da forma literária que melhor 

expressa os anseios da transformação histórica vigente: “nada é mais oposto ao estilo épico 

do que as influências da própria disposição pessoal que se tornam, de algum modo, 

visíveis; para não falar do abandono ao próprio humor, do jogar com ele, como acontece 

nos melhores romances” (SCHLEGEL, 1994, p. 68). 

Acentuando a análise da linguagem, Schlegel (1994) tomou como ponto de 

discussão a escrita prosaica romanesca e estabeleceu a possibilidade de transformar o 

discurso social e o cotidiano em poética moderna. Assim, se evidencia a transformação 

histórica da modernidade, descartando a aplicação classificatória dos gêneros e, ainda, 

combatendo o preconceito que recaía sobre a prosa, reconhecendo-a como poética 

moderna. Para melhor compreender esta nova forma de escrita, ele tratou de chamar de 

filosofia do romance o estudo dos textos que se propunha a examinar: 

A diletantes desatentos, sem entusiasmo e leitura dos melhores poetas de 

todo gênero, uma tal poética teria certamente de parecer como um livro 

de trigonometria para uma criança que quisesse desenhar. Só pode 

empregar a filosofia sobre um objeto quem conhece ou tem o objeto; só 

este poderá compreender o que ela pretende e o que quer dizer 

(SCHLEGEL, 1994, p. 92). 

Deixando perceptível a intenção de transformar o discurso prosaico em alta poesia, 

o filósofo de Jena sugeriu que a compreensão só se efetivará pelo maior envolvimento com 

o texto. Com isso, intervém no conflito que Hegel expressou ao falar da poesia do coração 

e da prosa das circunstâncias, firmando uma resistência maior em relação ao classicismo, 

afastando-se mais do universo clássico e se aproximando das relações prosaicas que giram 

em torno do trabalho burguês e de suas especificidades. 
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Partindo da postura anticlassicista de Schlegel e avançando a partir de Hegel, 

György Lukács (2007) em A teoria do romance mergulhou na subjetividade de um mundo 

de questionamentos, não mais na totalidade de um todo homogêneo, fechado, como o 

grego, mas ligando e combinando elementos heterogêneos, propondo uma singularidade 

histórica e formal do romance e, ao mesmo tempo, deixando evidente a separação entre o 

mundo e o indivíduo. Ou seja, as condições para a forma romanesca são criadas a partir do 

rompimento com as “unidades naturais das esferas metafísicas” (LUKÁCS, 2007, p. 33) e 

da independência da arte, sem modelos prévios. O romance tornou-se uma forma mais 

adequada para o moderno, para a sociedade burguesa, e a epopeia, gênero característico do 

período clássico. Para o autor, a construção herói e mundo deveria favorecer uma oposição 

característica permitindo assim a existência de uma forma que abarcasse o “exagero da 

substancialidade da arte” (LUKÁCS, 2007, p. 36). É a partir da subjetividade do artista que 

se cria o mundo com sua totalidade, não mais de maneira evidente: 

O romance é a epopeia de uma era para qual a totalidade extensiva da 

vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do 

sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por 

intenção a totalidade. Seria superficial algo meramente artístico buscar as 

características únicas decisivas da definição dos gêneros do verso e da 

prosa (LUKÁCS, 2007, p. 55). 

O filósofo não considera somente a forma do romance, mas seu processo 

constitutivo, assim em um mundo visto como “infinitamente grande” e “mais rico em 

dádivas e perigo que o grego” (LUKÁCS, 2007, p. 31) o homem aliena-se em relação a 

este todo e esse não assimila em si o verdadeiro sentido das ações humanas. Portanto, é na 

forma romanesca que se encontra a tentativa de trazer à tona o questionamento da própria 

subjetividade e dos sentidos encobertos, pois a exposição do desenvolvimento da 

individualidade moderna, com toda carga histórica e social não dá conta de encontrar a 

totalidade como elemento espontâneo. Mesmo não conseguindo transcender sua época 

histórica, o romance carrega a possibilidade da liberdade, captando com sua coesão livre 

em seu formato prosaico: 

Se a atividade do escritor é uma exumação do sentido soterrado, se seus 

heróis têm primeiro de romper se cárcere e conquistar a almejada pátria 

dos seus sonhos, livre do fardo terrestre [...] então o poder do verso não 

basta para transformar essa distância. [...] Somente a prosa pode então 

abraçar com igual vigor as lamúrias e os lauréis, o combate e a coroação, 

o caminho e a consagração; somente sua desenvolta ductilidade e sua 

coesão livre de ritmo captam com igual força os liames e a liberdade, o 

peso dado e a leveza conquistada ao mundo, que passa então a irradiar 

com imanência o sentido descoberto (LUKÁCS, 2007, p. 57-58). 
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O tempo conturbado em que o romance foi gerado estimulou sua concepção. As 

noções dadas por sua escrita comungam com a própria sociedade burguesa, como analisa 

Walter Benjamin (1987, p. 202) em O narrador, concordando com Lukács: “o romance, 

cujos primórdios remontam à Antiguidade, precisou de centenas de anos para encontrar, na 

burguesia ascendente, os elementos favoráveis a seu florescimento”.  Desta maneira, a 

complexidade do seu momento histórico tornou-se o motor condutor para o herói 

romântico, não mais ligado às mesmas noções de uma sociedade coesa em que a 

representação se referia à história de um povo, como na epopeia. Trata-se, doravante, de 

um herói incongruente que participa de um mundo que já não é mais o mesmo, por ser 

degradado, como também acrescenta Paz (1996, p. 69): 

O herói épico é um arquétipo, um modelo. [...]. No romance não há nada 

semelhante. Razão e loucura em Don Quixote, vaidade e amor em 

Rastignac, avareza e generosidade em Benigna formam uma única teia. 

[...] Épica de heróis que raciocinam e duvidam, época de heróis 

duvidosos, dos quais ignoramos se são loucos ou prudentes, santos ou 

demônios. Muitos são céticos, outros francamente rebeldes e antissociais 

e todos em aberta ou secreta luta contra o mundo. Épica de uma 

sociedade em luta consigo mesma. 

A partir de então, o herói romanesco pertencia a uma atmosfera de ambiguidade, 

pois ele buscava algo que girava em torno de uma unidade perdida, a luta do indivíduo 

contra o vazio e a nulidade da vida social. Desse modo, o romance traz em seu conteúdo, 

na visão de Lukács (2007), a aventura da interioridade que quer conhecer a si mesma por 

intermédio de suas histórias, provocando, provando contextos para se encontrar.  

O filósofo ainda fala que a busca é apenas uma forma de expressão da perspectiva 

do sujeito e que toda a possibilidade de conflitos concernentes à situação histórica deve 

aparecer na composição. Crítico do mundo burguês e sua expressão, o romance não é só a 

epopeia burguesa como acreditava Hegel, mas a epopeia de uma sociedade em decadência. 

Assim, como fruto da modernidade, deve expressar o conflito entre o indivíduo e a 

sociedade: o herói é problemático, não há mais unidade como no mundo clássico: 

O simples fato da busca revela que nem os objetivos nem os caminhos 

podem ser dados imediatamente ou que, se forem dados de modo 

psicologicamente imediato consistente, isso não constitui juízo evidente 

de contextos verdadeiramente existentes ou de necessidades éticas, mas 

só um fato psicológico sem correspondente necessário no mundo dos 

objetos ou no das normas. Em outras palavras: pode tratar-se de crime ou 

loucura, e os limites que separam o crime do heroísmo aclamado, a 

loucura da sabedoria que domina a vida, são fronteiras lábeis, meramente 

psicológicas, ainda que o final alcançado se destaque da realidade 

cotidiana com a terrível clareza do erro irreparável que se tornou 
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evidente. Epopeia e Tragédia não conhecem, nesse sentido, nem o crime 

nem a loucura. (Lukács, 2007, p. 60). 

O romance, na visão do filósofo húngaro, se estabelece enquanto tentativa de 

compreensão dos fragmentos e junção dos mesmos, dando inteligibilidade ao mundo ao 

produzir uma narrativa que busque explicar o caos da realidade ou que pelo menos faça 

algum sentido, ainda que contornado pelo crime ou pela loucura. E se o indivíduo nasce do 

alheamento diante do mundo exterior, o romance tenta construir, com sua forma, a 

totalidade oculta da vida. Para tanto, nem abismos, nem fissuras relativas à situação 

histórica devem ser encobertos pelos meios composicionais. É por isso que ele emerge 

como gênero capaz de recriar a totalidade perdida e seu herói não carrega em si o sentido 

do conjunto social, mas apresenta-se problemático, lutando contra o vazio que se mostra 

em um mundo que já não é o seu, um “mundo abandonado por Deus” (LUKÁCS, 2007, 

p.89). 

Embora distinta da sua primeira tentativa de conceituar o romance, Lukács (2009) 

no ensaio O romance como epopeia burguesa, confirma este gênero como configuração 

típica das ideias burguesas no século XIX, surgido da dissolução da narrativa medieval e 

dando nova configuração a sua forma. O pensador discorre a respeito da definição 

“epopeia burguesa” dada por Hegel: 

Quando Hegel chama o romance de “epopeia burguesa”, põe uma 

questão que é, ao mesmo tempo, estética e histórica: ele considera o 

romance como o gênero literário que, na época burguesa, corresponde à 

epopeia. O romance, por um lado, tem as características estéticas gerais 

da grande narrativa épica, e por outro, sofre as modificações trazidas pela 

época burguesa, o que assegura sua originalidade. Com isso, em primeiro 

lugar, é determinado o lugar do romance no sistema dos gêneros 

artísticos, ele deixa de ser um gênero “inferior”, que a teoria evita com 

soberba, sendo plenamente reconhecido seu caráter típico e dominante na 

literatura moderna (LUKÁCS, 2009, p. 195). 

A partir de um novo referencial teórico, Lukács (2009) aponta em Marx e Engels
17

 

premissas que esses pensadores propunham aos escritores de sua época, entre elas o 

recurso da tipicidade. Para o húngaro, o romance se assenta com originalidade por ser um 

representante típico da expressão da vida burguesa, dentro de suas contrariedades e 

possibilidades vivenciadas pela própria sociedade capitalista. É com a carga de 

modernidade que Lukács (2009) atribui ao gênero romanesco – utilizando o componente 

da ação – a configuração de sua forma e por meio dele se cria a tipicidade. Esse recurso é 
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 Este ensaio de Lukács (2009) também é muito conhecido por marcar a transição de pensamento de Hegel 

para Karl Marx e Friedrich Engels.  
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importante na constituição de um romance, já que a situação e o personagem típicos dão ao 

texto a articulação entre o enredo literário e uma dada circunstância social. Este elemento 

se efetiva mediante as propriedades individuais de segmento da população: 

Este homem é típico não por ser a média estatística das propriedades 

individuais de uma camada de pessoas, mas porque nele, em seu caráter e 

em seu destino, manifestam-se os traços objetivos, historicamente típicos 

de sua classe, e manifestam-se, ao mesmo tempo, como forças objetivas e 

como o seu próprio destino individual (LUKÁCS, 2009, p. 215). 

O personagem típico carrega em si conflitos e especificidades do seu tempo 

histórico, da sociedade burguesa que se impõe. O que possibilita ao leitor e, mesmo ao 

autor, o conhecimento ou reconhecimento de uma totalidade revelada na ideia de 

desenvolvimento da humanidade. Sendo assim, o conceito de “típico” na estética 

lukacsiana articula a situação histórico-social ao enredo e às personagens literárias. 

A sociedade que se organizava e criava estratégias para os trabalhos cotidianos no 

ambiente exterior também começava a redefinir sua visão de existência e a desenvolver 

aspirações pessoais, olhando para o interior e se preocupando com os interesses 

individuais. Na civilização das estruturas feudais e da ordem monárquica, não havia 

questionamentos sobre o funcionamento do mundo, pois com a ideia de completude e um 

universo voltado para os direcionamentos sociais, o sujeito da época não encontrava 

espaço para as reflexões geradas pela individualidade, porque as preocupações humanas 

eram direcionadas para o ambiente exterior. Assim, com a ascensão da civilização 

burguesa, abre-se espaço para os relatos das subjetividades, para a tomada de 

posicionamento, para a crítica e para a lógica dos questionamentos sobre a sociedade que 

anteriormente mantinham o poder. Com isso, a própria sociedade burguesa encontra em 

sua atuação o principal ponto de sua contradição, como escreve Paz (1996, p. 68): 

Nas sociedades antigas o exercício do poder não continha hipocrisia 

alguma, pois seus fundamentos nunca estiveram em discussão; ao 

contrário disso, o fundamento do poder moderno é precisamente a 

possibilidade de discuti-lo. Tal é a origem da dobrez e do sentimento de 

ilegitimidade que tinge a consciência burguesa. Os títulos do burguês 

para dirigir a sociedade não são claros; são o fruto de uma 

prestidigitação, de um rápido trocar de mãos. A crítica que lhe serviu para 

destronar a monarquia e a nobreza serve-lhe agora para ocupar seu lugar. 

É um usurpador. Como uma chaga secreta que nada cicatriza, a sociedade 

moderna leva dentro de si um princípio que a nega e do qual não pode 

renegar sem renegar a si mesma e destruir-se. A crítica é seu alimento e 

seu veneno. 



50 

 

O romance no contexto desta sociedade deveria imprimir o deslocamento 

introspectivo e ainda confirmar a ascensão da classe burguesa em detrimento do 

desfazimento da civilização monárquica. Os autores ao longo do século XVIII foram 

aplicando seus argumentos narrativos mirando o interior humano, utilizando a literatura 

como força expositiva de reflexões e conflitos que agora não habitavam mais o exterior, 

como na epopeia. No entanto, no plano estético ainda não obtinham o prestígio necessário 

para se impulsionarem instantaneamente e o romance encerrava sua própria contradição, 

pois era “tratado como épico um gênero ambíguo em que cabem desde a confissão e a 

autobiografia até o ensaio filosófico” (PAZ, 1996, p. 68).  

Não obstante, o romance vai satisfazendo necessidades por meio de sua estética 

literária: como a catarse ou utilizando mecanismos para entreter ou moralizar. Seus 

conteúdos – que transbordam a condição do ser humano enquanto indivíduo pertencente a 

um meio social – promovem sua ascensão e ele se torna inseparável do desenvolvimento 

histórico e suas contradições, permitindo ao mesmo tempo a descoberta de uma 

inesgotável dimensão privada e aspectos cotidianos, além de estimular a exploração do 

mundo exterior. Com isso, o romance amplia a capacidade do sujeito de refletir acerca de 

sua própria condição. Neste sentido, os aspectos modernizadores que rompem com a épica 

são decisivos na história do gênero, pois este assume uma identidade supostamente nova 

que mergulha em um mundo recém-inaugurado, como afirma Bakhtin, em Questões de 

literatura e de estética (2010, p. 427): 

O romance se formou precisamente no processo de destruição da 

distância épica, no processo da familiarização cômica do mundo e do 

homem, no abaixamento do objeto da representação artística ao nível de 

uma realidade atual, inacabada e fluida. Desde o início o romance foi 

construído não na imagem distante do passado absoluto, mas na zona do 

contato direto com esta atualidade inacabada. 

O pensador russo apresenta sua visão considerando a formação do romance a partir 

das transformações das culturas e linguagem populares, além do processo histórico que se 

articula à própria concepção da forma romanesca. Desconsidera, assim, a ótica de Lukács e 

Hegel que enxergam continuidade entre epopeia e romance. Bakhtin (2010, p. 427) ainda 

destaca que o romance sempre se manteve ligado às grandes transformações e “crises dos 

destinos das línguas europeias e da vida verbal dos povos”.  A pluralidade das línguas – 
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plurilinguismo
18

 – das vozes e dos estilos assimilados pelo romance antigo se tornaram 

determinantes para o desenvolvimento da forma romanesca ao longo do tempo. Assim, 

este gênero vai formando seu próprio cânone, traçando suas próprias variações, já que não 

apresenta uma fronteira delimitada em relação aos demais e se “o estudo dos outros 

gêneros é análogo ao estudo das línguas mortas; o do romance é como o estudo das línguas 

vivas, principalmente as jovens” (BAKHTIN, 2010, p. 397). É por não ser uma adaptação 

ou não apresentar formas prontas que existem dificuldades para teorizar o romance, já que 

sua evolução é constante, pois a teoria literária em relação a outros gêneros trabalha com 

objetos prontos, constituídos de maneira lógica. Teoria, que segundo o filósofo, “não 

conseguiu até os nossos dias adicionar quase nada de substancial aquilo que já fora feito 

por Aristóteles” (BAKHTIN, 2010, p. 401). Por este motivo, as oscilações do gênero 

romanesco fazem com que todas as classificações estáticas e rígidas sejam inúteis. 

Neste sentido, com a forte presença do romance a partir da segunda metade do 

século XVIII, os outros gêneros que pertenciam a seus cânones com suas linguagens 

convencionais, passaram a ter uma ressonância diferente, a este processo Bakhtin (2010) 

chama de “romancização
19

”. O romance orquestra a evolução literária da era moderna, 

principalmente por expressar a carga evolutiva do novo mundo e é desta maneira que sua 

recepção provoca uma obrigatoriedade de renovação para outros gêneros: 

O romance antecipou muito, e ainda antecipa a futura evolução de toda 

literatura. Deste modo, tornando-se o senhor, ele contribui para a 

renovação de todos os outros gêneros, ele os contaminou e os contamina 

por meio da sua evolução e pelo seu próprio inacabamento. Ele os atrai 

imperiosamente à sua órbita, justamente por que esta órbita coincide com 

a orientação fundamental do desenvolvimento de toda literatura. Nisto 

reside a importância excepcional do romance como objeto de estudo para 

a teoria e para a história da literatura (BAKHTIN, 2010,  p. 400-401). 

O campo de representação do romance trazia uma variedade de formas e estilos que 

ultrapassava a literatura e chegava a outras esferas da linguagem artística, estabelecendo 

combinações que inseridas nos textos romanescos permitiam demonstrar ainda mais 
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 Em suas concepções teóricas, Bakhtin (2010, p. 127) define o plurilinguismo como “o discurso de outrem 

na linguagem de outrem”. O autor ainda submete o plurilinguismo a uma elaboração literária: “Todas as 

palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e históricas, que lhe dão determinadas 

significações concretas e que se organizam no romance em um sistema estilístico harmonioso, expressando a 

posição sócio-ideológica diferenciada do autor no seio dos diferentes discursos da sua época” (2010, p. 106). 
19

 Os outros gêneros exprimem a romancização a partir do momento que se tornam mais soltos e livres. A 

linguagem se renova em decorrência do “plurilinguismo extraliterário” e do próprio estrato romanesco da 

língua literária, são penetrados pela ironia, humor, e elementos de autoparodização. Além disso, “o romance 

introduz uma problemática, um inacabamento semântico específico e o contato vivo com o inacabado, com 

sua época que está se fazendo” (BAKHTIN, 2010, p. 400).  
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versatilidade e a multiplicidade de vozes como sugerem os estudos bakhtinianos. Trata-se, 

portanto, de um conjunto literário que representa estilos alheios, que os acolhe e assimila 

por meio da estilização, estabelecendo um diálogo de linguagens. Dentro dessa ótica, 

também são mantidos diálogos que remetem ao caráter social, histórico, geográfico, além 

do contato com a evolução e o posicionamento da arte que perpetua um inacabamento 

conflituoso entre a própria palavra e a vida. Para isso, “o romance não apenas não dispensa 

a necessidade de um conhecimento profundo e sutil da linguagem literária, mas requer, 

além disso, o conhecimento das linguagens do plurilinguismo” (BAKHTIN, 2010, p. 163). 

A partir de grandes mudanças ocorridas ao longo do século XVIII, com descobertas 

significativas em áreas do conhecimento científico ou cotidiano, o romance foi afetado 

diretamente, já que as concepções de humanidade – principalmente com relação ao modo 

de olhar a realidade por meio da visualização que faz sobre o outro – e do viés histórico 

também foram redimensionadas. O romance passa a explorar com mais propriedade sua 

natureza dialógica e chega a se tornar a representação estética do eu pelo outro através de 

suas possibilidades discursivas. “O reconhecimento de sua própria linguagem numa 

linguagem do outro, o reconhecimento de sua própria visão na visão de mundo do outro” 

(BAKHTIN, 2010, p. 162). O romance chega a seu tempo e não se esgota nele, carrega 

características de um presente inacabado, acentuando mais ainda sua flexibilidade e suas 

possibilidades: 

O romance está ligado aos elementos do presente inacabado que não o 

deixam se enrijecer. O romancista gravita em torno de tudo aquilo que 

não está ainda acabado. Ele pode aparecer no campo da representação em 

qualquer atitude, pode representar os momentos reais da sua vida ou fazer 

uma alusão, pode se intrometer na conversa dos personagens, pode 

polemizar abertamente com os seus inimigos literários, etc (BAKHTIN, 

2010, p. 417). 

O estudo a respeito do romance empreendido por Bakhtin (2010) demonstra que, 

enquanto obra de arte de estrutura multifacetada, o gênero forma-se pela mistura de 

elementos literários e extraliterários, carregado de valores humanos intrínsecos às relações 

entre indivíduo e sociedade. Por esta razão, as vozes que o povoam são sociais e históricas, 

que vão se organizando de maneira concreta, gerando um “sistema estilístico harmonioso” 

que expressa a “posição sócio-ideológica diferenciada do autor no seio dos diferentes 

discursos da sua época”. (BAKHTIN, 2010, pag. 106). 

Tanto Bakhtin (2010) quanto Lukács (2009) transitam a partir de uma estrutura 

conceitual hegeliana. Contudo, o caminho teórico escolhido por Bakhtin (2010) distancia-
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se de Lukács (2009) na medida em que o primeiro enxerga o desenvolvimento do romance 

e sua preponderância na modernidade a ponto de romancizar outros gêneros correntes, 

enquanto a teoria lukacsiana propõe, com o fim do capitalismo, o retorno ao épico. Neste 

sentido, conceituando o romance como uma obra literária que apresenta em sua narrativa fatos 

de personagens que vivem diversas situações em tempo relativamente amplo, considera-se que 

os estudos bakhtinianos fazem mais sentido a esta pesquisa, já que esse filósofo inscreve o 

romance na história da arte por intermédio da linguagem, fonte artística que contém várias 

vozes sociais, independente do contexto e por abrir a possibilidade da relação entre as artes. 

O romance consegue assentar, mesmo com seu inacabamento, a pluralidade de estilos 

em um só gênero. Assim, diferentes conflitos humanos, papéis e relações sociais e tudo o 

que mais suscita dentro da sua organicidade dialógica
20

 faz-se espaço de conexão entre o 

eu e o outro e encontra ressonância na alteridade e, paradoxalmente, na individualidade o 

que gera incontáveis possibilidades. É com o objetivo de reconstruir ou recriar a realidade 

que o autor romanesco, dentro da sua visão humana e a partir dela, concebe um mundo 

original. Para tanto, em suas obras, esses romancistas, como sublinha Candido (1973) em 

Timidez do romance, deveriam suscitar tanto a instrução ou entretenimento para o leitor, 

como representar a cotidianidade ou simplesmente provocar simpatia. 

A sociedade burguesa paulatinamente passou a entender o romance como fruto dos 

novos tempos, sobretudo, enxergou nele força capaz de confirmar as atividades individuais 

tão necessárias neste novo mundo que se formara. Portanto, para o romance, era necessária 

a confirmação de sua preponderância e por isso, surgiu um desafio: encontrar suporte para 

sua expansão. Encontrar outros espaços, outros entendimentos, e cada vez mais, se 

consolidar como uma arte capaz de despertar o conhecimento e possibilitar a humanização 

de seu leitor. 

 

2.1 ROMANCE E SUA PERPETUAÇÃO: A FORÇA DOS FOLHETINS 

A arte está ligada à história da humanidade e, por meio de suas várias 

manifestações, expõe uma realidade e sua função social também é modificada de acordo 
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 Entende-se o sentido dialógico na perspectiva bakhtiniana: em toda palavra concentra-se duas faces, 

determinada por quem emite e para quem é emitida, produto de interação entre locutor e receptor. Por isso, 

qualquer palavra serve como ponte entre quem emite e quem recebe. Neste sentido, o romance, composto 

pelo conjunto de palavras de seu autor, possui uma organização própria que almeja interação com seu leitor 

(BAKHTIN, 2006). 
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com as transformações de seu contexto histórico, contribuindo, por sua vez, para modificá-

lo. Estas transformações, acontecidas, sobretudo no período moderno trouxeram novas 

expectativas, valores e maneiras de conceber e vislumbrar a arte. Assim, com o modo de 

produção capitalista, a organização econômica baseia-se na propriedade privada e no lucro, 

portanto, a aceitação de uma dada plataforma artística também deveria sujeitar-se às leis do 

mercado. 

O romance, com toda sua carga de novidade, expressando e participando das 

mudanças sociais no território europeu a partir do século XVIII encontrava gradativamente 

sua efetivação. Confirmando seu caráter popular, ainda era considerado um “gênero que 

não tinha uma dignidade teórica aos olhos da opinião erudita”, como analisa Candido 

(2006, p. 62). No entanto, a sua popularidade não se deu de forma concomitante na 

Europa: na Inglaterra isso aconteceu com obras de Sir Walter Scott e Ann Radcliffe, como 

escreve Laurence Hallewell (2005) em O livro no Brasil, e só no fim na década de 1830 

que o gênero se tornou dominante na França. 

Com uma linguagem que atingia todas as classes sociais, o romance encontrou no 

folhetim a propagação que necessitava. O le feuilleton
21

, como era chamado o espaço nos 

jornais destinado ao entretenimento, como explica Marlyse Meyer (1996, p. 58) em 

Folhetim: uma história, se caracterizava por: 

Aquele espaço vale-tudo [que] suscita todas as formas e modalidades de 

diversão escrita: nele se contam piadas, se fala de crimes e de monstros, 

se propõe charadas, se oferecem receitas de cozinha ou de beleza; aberto 

às novidades, nele se criticam as últimas peças, os livros recém-saídos – o 

esboço do Caderno B, em suma. E numa época em que a ficção está na 

crista da onda, é o espaço onde se pode treinar a narrativa, onde se 

aceitam mestres e noviços do gênero, histórias curtas ou menos curtas e 

adota-se a moda inglesa de publicações em série se houver mais textos e 

colunas. 

A Revue de Paris introduziu a ideia do feulleiton no final da década de 1820, 

segundo Hallewell (2005). Os jornais franceses, excessivamente cansativos, captavam suas 

maiores rendas da publicidade, uma estratégia já consolidada na Inglaterra. Como 

consequência, empenharam-se numa guerra para aumentar a circulação. Somente por volta 

de 1836, que a prática se generalizou pelo proprietário do jornal La Presse, Èmile de 

Girardin e seu colega Armand Dutacq, do jornal Le Siècle. Nestes periódicos, o le 
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 Feuilleton, de feuille que significa folha. “O termo feuilleton ocorreu pela primeira vez em 1790, e a forma 

literária correspondente, em 1799, no Journal des Débats, pelas mãos de Jean-Louis Geoffroy” (MOISÉS, 

2004, p.190). 
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feuilleton passou a ser roman-feuilletton, designação empregada para “romance-folhetim”. 

Esta fórmula consistia em publicar romances de maneira fragmentada, com uma nova 

estrutura narrativa: esclarecimentos de situações por meio da retomada de partes passadas, 

mantendo o leitor atento à história e, ainda, contendo momentos de maior clímax 

estrategicamente cortados, provocando curiosidade e expectativa, o que resultava em 

ansiedade diante da espera pelos capítulos seguintes. Segundo Marlyse Meyer (1996) a 

novela picaresca espanhola de autor desconhecido, Lazarillo de Tormes,
22

 foi a primeira 

história publicada em partes, pelo Le siècle, de Dutacq, em 1836. Já o primeiro romance 

feito exclusivamente para folhetim foi La vieille fille, de Honoré de Balzac (1836), que foi 

divulgado em doze episódios no jornal de Girardin.  

O grande sucesso estimulou a produção de feuilleton-roman, e, consequentemente, 

a maior tiragem das edições dos jornais, barateando seu custo e possibilitando a sua 

circulação para um “grande público”
23

. Neste âmbito, o romance-folhetim seria favorecido 

não apenas pela demanda popular, mas pelo desenvolvimento das tecnologias de 

impressão. Além disso, passou a interessar bastante tanto a escritores novos quanto a 

consagrados, como foi o caso de Alexandre Dumas – já conhecido como dramaturgo – 

pois se tornara algo rentável: eles passaram a receber ordinariamente, o que lhes criou um 

novo estatuto social, agora profissional assalariado. Todavia, ganhavam notabilidade de 

acordo com o número de jornais que ajudavam a vender para uma camada diversificada de 

leitores. Suas obras  passaram a ser traduzidas e imitadas em outros países. Com isso, 

alguns nomes se destacaram na produção deste tipo de romance, como lembra Yasmin J. 

Nadaf (2002, p. 18) em Rodapé das miscelâneas: 

Foi o império de Eugène Sue (1804–1857), Alexandre Dumas (1802–

1870), Ponson du Terrail (1829–1871), Paul Féval (1817–1887), Xavier 

de Montépin (1823–1902), e Émile Richebourg (1833–1898), para 

assinalar apenas os de maior projeção porque a lista é muito extensa. E 

para lembrar somente alguns dos seus romances-folhetins de grande 

prestígio, citamos Les mystères de Paris e Le juif errant, de Sue, Comte 

de Monte Cristo e Les trois mousquetaires, de Dumas, Les drames de 
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 Lazarillo de Tormes, originalmente intitulada La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 

adversidades pode ser entendida como uma das primeiras manifestações do romance picaresco, de origem 

espanhola. Escrito em primeira pessoa, seu estilo é epistolar. Embora se conservassem exemplares de três 

edições de 1554, a versão original nunca foi encontrada (GONZÁLEZ, 2005).  
23

 “Até mesmo o sóbrio Journal des débats teve o arrojo de publicar em série, em 1837-1838, as Memórias 

du diable, de Soulié, e, em 1842-1843, os Mystères de Paris, de Sue. Para avaliar o possível impacto de um 

romance-folhetim popular basta vermos o exemplo do Constitutionel, cuja circulação, após cair de 9.000 

exemplares em 1836 para 3.600 em 1844, subiu para 25.000 em 1845-1846, graças ao Juif Errant, de Sue 

(HALLEWELL, 2005, p. 210). 
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Paris, de Ponson du Terrail, Les mystères de Londres, de Féval, La 

porteuse de pain, de Montépin, e La fauvette du moulin, de Richebourg. 

A perpetuação deste meio de difundir a arte em prosa ganhou largas proporções. 

Por parte do público foi recebido de maneira tão eufórica que em muitos casos houve uma 

mistura de realidade e fantasia, como recorda Jesús Martin-Barbero (1997, p. 178) em Dos 

meios às mediações: 

O entusiasmo popular cresce, e centenas de cartas (que podem ser lidas 

na Biblioteca Nacional de Paris) transmitem ao escritor a emoção do 

povo, sugerem saídas para as situações dramáticas, solicitam conselhos 

para enfrentar situações parecidas ... pedem até o endereço do Príncipe de 

Geroldstein, o protagonista, para que pudessem recorrer diretamente a 

ele! A fusão de realidade e fantasia efetuada no folhetim escapa dele, 

confundindo a realidade dos leitores com as fantasias do folhetim. As 

pessoas do povo têm a sensação de estar lendo a narrativa de suas 

próprias vidas. 

Ademais, era preciso adequar a leitura ao tipo de público.  A organização material 

do texto passando pelos dispositivos de composição tipográficos, como lembra Martin-

Barbero (1997), tinha a preocupação de adaptação à realidade dos leitores que em sua 

grande maioria, além de não pertencerem à alta burguesia, não possuíam condições  

ambientais para ler, como a iluminação precária, tanto durante o dia, quanto à noite. Para 

tanto, as próprias letras dos textos deveriam ser grandes e espaçadas, facilitando a leitura 

para aqueles que tinham dificuldades. 

A partir de uma perspectiva histórica, é possível dizer que o romance-folhetim se 

estabeleceu na França logo após a revolução burguesa de 1830, tendo seu marco inicial em 

1836. Na segunda fase, os enredos estavam mais voltados para o entretenimento, só eram 

permitidas narrativas que não apresentassem conteúdos sociais. Nesta época, pelas mãos 

de Pierre Alexis Poson du Terrail, cria-se o Rocambole
24

, também muito cultivado no 

Brasil
25

 a partir de 1859. E na última fase, as histórias abrangiam uma dimensão política, 

                                                 
24

 Trata-se de uma especificidade dentro do romance-folhetim. O enredo conta as aventuras sem fim do 

protagonista homônimo que se destaca por sua habilidade nas trapaças e enrolações, com uma tendência 

maior para bandido do que propriamente mocinho, buscando sempre ser beneficiado (SOUZA, 2011). 
25

 Machado de Assis escreveu entre 1876 e 1878 para a revista Ilustração Brasileira uma série de crônicas 

com o título de "História de Quinze Dias". Sobre o rocambole no Brasil, ele critica: 

“De todas elas, porém, a que nos dera mais no goto, a que nos sustinha neste vale de lágrimas, a que nos dava 

brio e força, era... era ele, o eterno, o redivivo, o nunca assaz louvado Rocambole, que eu julgava perdido 

para sempre, mas que afinal ressurge das próprias cinzas de Ponson du Terrail. Ressurgiu. Eu o vi (não o li) 

vi-o com estes olhos que a terra há de comer; nas colunas do Jornal, a ele e mais as suas novas façanhas, 

pimpão, audaz, intrépido, prestes a mudar de cara e de roupa e de feitio, a matar, roubar, pular, voar e 

empalmar. [...] Não sei que autor (francês ou brasileiro? não me lembra) teve a boa inspiração de cortar um 

drama do romance do Ponson du Terrail, idéia que o Furtado lhe agradeceu do íntimo d’alma, porque o 
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buscando contestar o poder do governo, voltando-se para problemas sociais enfrentados 

pelo povo francês, já que os conteúdos em folhetim eram a única forma de expressar tais 

dificuldades. Não obstante todas as especificidades do romance-folhetim, esta produção 

não conseguiu somente se inserir como romance romântico – alguns saíram da publicação 

dos jornais e foram editados como livros – mas, sobretudo, trouxe sua contribuição no 

sentido de popularização de uma forma de expressão literária, já que muitas vezes era o 

único modo de chegar ao público. 

O processo de difusão do romance se dava enquanto, no Brasil, que considerava 

Portugal responsável por seu atraso e vivia sob o estreitamento de laços com a França – 

desde a abdicação de D. Pedro I em abril de 1831 – a elite intelectual buscava afirmar a 

própria nacionalidade, absorvendo muito da cultura francesa.  Paris era a representação da 

modernidade e do progresso e, apesar do intuito de buscar características próprias que 

pudessem identificar o cotidiano cultural e social brasileiro, hábitos e aspectos culturais 

franceses ainda influenciavam na formação de uma identidade nacional. Especificidades, 

que vão desde objetos de uso pessoal a costumes, como perfumes, móveis, tecidos como o 

veludo, quente para o clima brasileiro, gradativamente eram adaptadas e transformadas 

conforme as necessidades e a realidade do Brasil, como comenta José Miguel Wisnik 

(2004, p. 54) em Sem receita a respeito do piano: 

O piano traz consigo um fragmento prestigioso de Europa, constituindo-

se nesse misto de metonímia de civilização moderna e ornamento do lar 

senhorial, onde entretém as moças confinadas ao espaço da casa. Além 

disso, dada a própria extensão da sua presença e a conhecida dinâmica 

adaptativa e apropriadora da vida musical brasileira, vem a ser atingido e 

transformado, em certa medida, por usos populares. Mas, antes de mais 

nada, o instrumento já supõe, na origem importada, dois mundos 

musicais muito distantes entre si, que estamos vendo se cruzarem aqui o 

tempo todo: o repertório de salão e o repertório de concerto. 

A intenção maior era a busca por uma literatura que representasse a nação 

brasileira, porém era muito forte a influência francesa no cotidiano da época. Alguns 

autores românticos debatiam ou criticavam essa realidade, o que pode ser percebido em 

uma das crônicas de Ao correr da pena de José de Alencar, escritas no período de 1854 a 

1855, para os jornais Correio Mercantil e Diário do Rio: 

Nós que macaqueamos dos franceses tudo quanto eles têm de mau, de 

ridículo e de grotesco, nós que gastamos todo o nosso dinheiro brasileiro 

                                                                                                                                                    
resultado pagou-lhe o tempo. E sem embargo de não o haver lido, mas visto e ouvido somente, gosto dele, 

admiro-o, respeito-o, porque ele é a flor do seu e do meu século, é a representação do nosso Romantismo 

caduco, da nossa grave puerilidade” (ASSIS, 2015, p. 92-93). 
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para transformar-nos em bonecos e bonecas parisienses, ainda não nos 

lembramos de imitar uma das melhores coisas que eles têm, uma coisa 

que eles inventaram, que lhes é peculiar e que não existe em nenhum 

outro país a menos que não seja uma pálida imitação: a flânerie [o ato de 

passear] (ALENCAR, 1854, p. 21). 

O romance em folhetim se destaca na história literária brasileira, pois foi o primeiro 

caminho para chegar ao público, como confirma Sodré (1995, p. 322): a “ficção romântica 

deveria atingir o leitor primeiro pelo jornal, depois pelo livro”. Esse pensamento adquire 

ressonância ao se constatar que a publicação do primeiro romance brasileiro se deu em 

1843, com O filho do pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, impresso pela 

Tipografia de Paula Brito
26

, enquanto o primeiro romance-folhetim apareceu cinco anos 

antes. Segundo Marlyse Meyer (1973), O capitão Paulo, de Alexandre Dumas, com 

tradução de J. C. Muzzi, foi divulgado de 31 de outubro a 27 de novembro de 1838 no 

Jornal do Comércio. Foi uma publicação relativamente breve para a época, confirmando a 

preocupação em acompanhar as inovações parisienses, já que essa mesma produção tinha 

vindo a público no Le Siècle, nos meses de maio e junho do mesmo ano. 

Conforme destaca Hallewell (2005, p. 210) “a grande maioria dos romances-

folhetim brasileiros era constituída por traduções”, por isso o tradutor ocupava um lugar 

importante. Essas traduções aconteciam de maneira relativamente rápida, o que leva a crer 

em esforço para acompanhar os originais, estimulados pela recepção que crescia 

vertiginosamente no território nacional. Nesse sentido, um nome que ganha destaque é o 

jornalista e professor Justiniano José da Rocha. São dele as versões brasileiras de Le 

Comte de Monte-Cristo, um dos mais populares de Alexandre Dumas, e, ainda, Les 

Myestère de Paris, de Eugène Sue. Outros tradutores do mesmo jornal foram J. C. Muzzi e 

Paula Brito. Justiniano também escreveu obras originais. Entre os primeiros folhetinistas 

encontram-se também “Martins Penna, Gonçalves de Magalhães e os historiadores 

Varnhagen e Pereira da Silva” (HALLEWELL, 2005, p. 211). Assim, o número de obras 

                                                 
26

 Francisco de Paula Brito foi o primeiro editor brasileiro do Brasil Império. No Jornal do Comércio foi 

redator e tradutor. Construiu a primeira casa editorial brasileira, a Empresa Tipográfica Dois de Dezembro. 

Entre os anos de 1830 e 1860 publicou quase uma centena de jornais e revista e cerca de 400 livros e 

folhetos. Foi ainda, fundador da Sociedade Petalógica, um ponto de encontro de intelectuais e  artistas em 

geral, reunindo todo o movimento romântico de 1840-1860. Por isso, é considerado um pioneiro no incentivo 

a arte em algumas de suas várias manifestações, sem contar que também foi o responsável pela edição de 

uma das primeiras peças de teatro do Brasil: Antônio José ou o poeta e a Inquisição, de Gonçalves de 

Magalhães de 1839 e ainda da que é considerada a primeira ópera brasileira, escrita por José de Alencar: A 

Noite de São João e apresentada sob a regência de Carlos Gomes em 1860 (ANTUNES, Cristina. Dísponível 

em:<https://www.bbm.usp.br/node/69>. Acesso em 15 de dezembro de 2016). 
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brasileiras que apareceram em folhetim ao longo dos anos foi suficiente para transformar 

esse gênero em um importante veículo para o talento literário nacional. 

Com isso, se formavam novos grupos de leitores, compostos não apenas de pessoas 

com acesso a recursos e instrução, mas abrangendo sujeitos pouco escolarizados e com 

baixo poder aquisitivo. Não obstante, o romance-folhetim foi recebido de maneira 

eufórica. O costume da leitura compartilhada, em voz alta, era uma forma para difundir 

esta literatura. Os imigrantes também formavam o público leitor utilizando os textos – 

muitas vezes títulos já conhecidos da Europa – como forma de ampliar o vocabulário. 

Além disso, a própria “diluição dos nobres conceitos de valorização do indivíduo, da 

emoção e da liberdade” tão difundidos no romantismo burguês, com os romances-folhetim 

seria alcançada “na prática para atender ao gosto rebaixado da pequena burguesia que não 

lia livros, mas comprava jornais” (TINHORÃO, 1994, p. 40). 

A publicação do romance-folhetim assentava-se em um fluxo de tempo que 

mantinha o cuidado de ilustrar o presente, por isso os autores, muitas vezes, atendiam aos 

pedidos enviados pelos leitores que chegavam aos jornais. Ao longo da trama poderiam 

surgir personagens ou situações inesperadas como mortes, paternidades assumidas, 

ressurreição de mortos, regeneração ou punição do vilão, salvação dos fracos e inocentes. 

Em certas ocasiões, a recepção de um personagem junto ao público era o que determinava 

seu futuro no enredo. 

Nos costumes da época, também apareceram às influências do gênero no que diz 

respeito à condição das mulheres leitoras. Alguns progressos sociais são sentidos em 

relação ao início da visibilidade da condição da mulher: 

João Camilo de Oliveira Torres chega a dizer que esse período assistiu a 

progressos sociais mais importantes que qualquer outra coisa ocorrida nos 

cem anos seguintes. O maior deles, no que diz respeito à publicação de 

livros, foi a valorização da condição da mulher, que criou um público 

leitor feminino suficientemente numeroso para alterar o equilíbrio do 

mercado. Até então, o Brasil tinha seguido os costumes impostos pelos 

mouros a Portugal durante a Idade Média. As mulheres raramente saíam 

de casa, a não ser para ir à missa, e tinham como únicas ocupações a 

confecção de renda, o preparo de doces e os mexericos com as escravas 

da casa. Apenas na década de 30 – e ainda mais tarde nas províncias – o 

analfabetismo feminino deixou de ser encarado como um sinal de 

nobreza: esse traço era tido como uma contribuição essencial à 

moralidade, pois evitava os amores secretos por correspondência 

(HALLEWELL, 2005, p. 160). 

Mesmo com a abertura às leitoras, esta literatura ainda se voltava mais para o 

universo masculino. Com o material de leitura ainda circunscrito, muitos temas buscavam 
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subordinar a mulher dentro de uma visão de mundo patriarcalista e do que era aceitável aos 

padrões sociais do século XIX, como o casamento imposto ou por conveniência, o castigo 

ou a morte para a mulher adúltera, o confinamento de amantes, entre outros. A maneira 

como se procurava atingir e atender o público feminino estava voltada mais para o trato 

com o modo de escrita, com certo “amaneiramento bastante acentuado que pegou em 

muito estilo; um tom de crônica, de fácil humorismo, de pieguice, que está em Macedo, 

Alencar e até Machado de Assis” (CANDIDO, 2006, p. 95). A constatação de que se 

tratava de um público com grande potencial de mercado e que, portanto, crescia 

vertiginosamente fazia com que muitos escritores desenvolvessem técnicas que fossem 

associadas ao universo da mulher
27

. O que foi crescendo paulatinamente durante o século 

XIX, pois a figura feminina cada vez mais tentava romper seu isolamento e, ao receber 

aspectos culturais vindo da Europa – também por meio da literatura – provocava a 

conquista de novos espaços, tanto no privado quanto no público
28

. 

Recorrendo a muitas estratégias narrativas para conquistar cada vez mais o público 

leitor, os folhetins traduzidos abrangiam técnicas que também podiam ser observadas nos 

romances. Temáticas recorrentes e diversificadas que ilustravam a emoção, a miséria 

humana, mas que, sobretudo reverberavam a lógica romântica. Então, se o romantismo 

inicia seu percurso no Brasil por meio da poesia, ao longo de sua estada nacional vai 

estabelecendo na prosa suas características mais determinantes, possibilitadas pela força do 

público leitor, como concorda Sodré (1995, p. 223): 

No desenvolvimento do romantismo brasileiro chegara o momento em 

que a prosa encontraria ambiente para sua difusão, para colocar-se no 

nível da poesia, em termos literários. Esse momento assinala a plenitude 

do romantismo entre nós – o classicismo, o arcadismo estão plenamente 

superados. O aparecimento da prosa, e particularmente da prosa de ficção, 

marca o amadurecimento literário em nosso meio, e é definido muito 

mais pelo público do que pelos autores. 

Pensar no público também, de certa forma, significa pensar no que é possível criar.  

Esta maneira de reflexão pode ser útil para compreender a produção do romantismo 
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 Atenção que manifestou José de Alencar, ao tentar manter um diálogo com sua leitora na abertura do seu 

romance “Diva”, publicada em folhetim no Diário do Rio de Janeiro, em 1864: “Envio-lhe outro perfil de 

mulher, tirado ao vivo, como o primeiro. Deste, a senhora pode sem escrúpulo permitir a leitura à sua neta” 

(ALENCAR, 1864, p. 1). 
28

 Segundo Santos e Sacramento (2011) o século XIX manteve as mesmas ideias dos séculos anteriores. 

Entretanto, já em seu final, observou-se mudança mais relevante de pensamento com a nova organização 

familiar onde mulheres além de chefiar suas famílias e trabalhar em fábricas, por exemplo. 
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brasileiro, pois consegue atuar em relação aos temas abordados, não apenas nos romances-

folhetim, mas no que viria depois com a produção dos livros. 

É com a repercussão positiva desta nova modalidade que o modo de publicação 

ganha impulso. Torna-se muito comum a produção dos volumes a partir dos folhetins de 

maior sucesso. Para Sodré (1995) o que permitiu a produção de livros foram os avanços 

técnico e material, pois a imprensa possibilitava o livro à medida que nas oficinas de 

jornais, mesmo nos limites rudimentares da época, se faziam impressoras e distribuidoras 

de livros. O autor ainda cita a oficina do Correio Mercantil, em que foram feitos livros 

logo após o jornal ter publicado o mesmo folhetim. Nesta fase inicial, as impressões no 

exterior eram raras. Desse modo, a “justaposição técnica do jornal e do livro, feitos nas 

mesmas bases materiais, caracteriza o momento culminante do romantismo brasileiro” 

(SODRÉ, 1995, p. 321). 

Segundo Hallewell (2005) foi somente na metade da década de 1860 que o Brasil 

ganhou uma ampla produção de romances na forma de livros, quando B. L. Garnier 

começou a publicar obras de ficção. Nesse sentido, Hallewell (2005, p. 212) ainda destaca 

José de Alencar como parte importante na ascensão de Garnier, por suas obras que saíam 

dos folhetins: “O autor de Iracema era o editor chefe do Correio Mercantil quando iniciou 

sua carreira literária com a publicação de Cinco minutos, em capítulos, em seu jornal, no 

curso do mês de dezembro de 1856”. Esta obra só viria a ser publicada em livro em 1860, 

antes, viria O Guarani. 

Em 1º de janeiro de 1857, José de Alencar continuou sua trajetória folhetinesca 

com a publicação de O Guarani, no Diário do Rio de Janeiro. A repercussão foi tão 

intensa, que Visconde de Taunay afirma, em suas Reminiscências (1923, p. 85-86): 

Em 1857, talvez 56, publicou o Guarany em folhetim no Diário do Rio de 

Janeiro, e ainda vivamente me recordo do entusiasmo que despertou, 

verdadeira novidade emocional, desconhecida nesta cidade tão entregue 

as exclusivas preocupações do comércio e da bolsa, entusiasmo 

particularmente acentuado nos círculos femininos da sociedade fina e no 

seio da mocidade, então muito mais sujeita ao simples influxo da 

literatura, com exclusão das exaltações de caráter político. [...] O Rio de 

Janeiro em peso, para assim dizer lia o Guarany e seguia comovido e 

enleiado os amores tão puros e discretos de Cecy e Pery. [...] Quando a 

São Paulo chegava o correio, com muitos dias de intervalos então, 

reuniam-se muitos e muitos estudantes numa república, em que houvesse 

qualquer feliz assinante do Diário do Rio, para ouvirem, absortos e 

sacudidos, de vez em quando, por elétrico fremito, a leitura feita em voz 

alta por algum deles, que tivesse órgão mais forte.E o jornal era depois 

disputado com impaciência e pelas ruas se vim agrupamentos em torno 
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dos fumegantes lampeões da iluminação publica de outrora – ainda 

ouvintes a cercarem ávidos qualquer improvisado leitor. 

Imediatamente alçou grande projeção e sua recepção se propagou para além da 

província do Rio de Janeiro. O romance foi impresso na forma de livro pela gráfica do 

Diário do Rio de Janeiro, de N. L. Vianna no mesmo ano. 

O nome de José de Alencar está diretamente ligado à importância alcançada pelo 

romance-folhetim para a perpetuação do romance romântico no Brasil. Ao tentar 

concretizar no meio literário aquilo que a independência realizara na política, Alencar se 

inscreve nas bases do romance brasileiro e se esforça para estabelecer a autonomia da 

linguagem literária nacional. Uma linguagem baseada na direção do que se acreditava estar 

em consonância com a autenticidade identitária brasileira: o indianismo. 

 

 

2.2 O INDIANISMO  EM  SOLO  NACIONAL  E JOSÉ DE ALENCAR   

O processo de construção das emancipações social e política no Brasil seguiu por 

vias distintas para se legitimar. Várias forças se uniram na tarefa de imprimir a 

nacionalidade brasileira. Nesse sentido, a escrita da história assumiu um papel importante, 

pois os fundamentos definidores desta nacionalidade dependiam da maneira como a 

civilização foi instaurada, como lembra o historiador Manoel Luiz Salgado Guimarães 

(1988, p. 06): 

Num processo muito próprio ao caso brasileiro, a construção da ideia de 

Nação não se assenta sobre uma oposição à antiga metrópole portuguesa; 

muito ao contrário, a nova Nação brasileira se reconhece enquanto 

continuadora de uma certa tarefa civilizadora iniciada pela colonização 

portuguesa. Nação, Estado e Coroa aparecem enquanto uma unidade no 

interior da discussão historiográfica relativa ao problema nacional. 

Quadro bastante diverso, portanto, do exemplo europeu, em que Nação e 

Estado são pensados em esferas distintas. 

Em consonância com o que deveria representar um contexto imaginado para a nova 

nação que se formava, as artes entram como salutares na escrita desta história. Mostrar os 

frutos considerados como genuinamente nacionais, mesmo que ainda atrelados aos 

modelos e parâmetros europeus, era indispensável na concepção de alguns artistas e da 

elite intelectual brasileira para se estabelecer como nação e, respectivamente, como povo, 

segundo assevera Candido (2006, p.105): 
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No caso brasileiro, estes pendores se manifestaram frequentemente pelo 

desejo de mostrar que também nós tínhamos capacidade para criar uma 

expressão racional da natureza, generalizando o nosso particular 

mediante as disciplinas intelectuais aprendidas com a Europa. E que 

havia uma verdade relativa às coisas locais, desde a descrição nativista 

das suas características, até a busca das normas justas, que deveriam 

pautar o nosso comportamento como povo. 

A busca por um espaço que acomodasse as ideias necessárias para a efetivação do 

regime político que se estabeleceu a partir de 1822 foi encontrando lugar na literatura que 

também ansiava por se constituir como expressão da nacionalidade. O processo das 

formações nacionais que ocorreu na Europa influenciou também as ex-colônias a expressar 

e imprimir especificidades locais em seu contexto literário, fenômeno que também 

aconteceu no Brasil. Por essa razão, se acirra a busca por uma identidade
29

 nacional a ser 

expressa pelo discurso literário, que deveria se aproximar do real sem, todavia, revelar o 

contexto negativo de exploração, massacres e escravidão.  A construção dessa identidade, 

portanto, era realizada a partir de grandes doses de idealização e ainda da dependência 

europeia, pois era preciso construí-la positivamente. 

Os motes representativos da nova nação giravam em torno da natureza, dos 

costumes locais e do indígena, temas já explorados pela poesia nativista de Basílio da 

Gama e Santa Rita Durão. Como lembra Candido (2006, p.195) “desde que o grupo da 

Niterói proclamou em Paris a literatura autônoma do Brasil, Durão e Basílio estiveram 

sempre nos escritos dos jovens, como exemplos por excelência do que o passado apontava 

de mais válido na direção dos temas nacionais”. Contudo, na contramão de algumas das 

ideias literárias do romantismo europeu em que o mundo aparecia permeado por conflitos 

e existiam fissuras abertas pela modernidade, nosso romance, neste início, apresentava 

uma genealogia sem conflitos, em que a imagem do principal transtorno brasileiro, a 

relação colonizador e colonizado, ganhou contorno pacificador.  

Os povos indígenas apareceram neste cenário para compor um quadro unilateral, 

atendendo a criação do Estado nacional segundo a concepção de uma elite dominante, a 

qual os excluía. Capaz de carregar a expressão da junção dos elementos que representam a 

nacionalidade, baseada na cor local e até em uma suposta liberdade, o indígena foi forjado 

como símbolo brasileiro, concebido a partir do jogo político e social que foi se acentuando 
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 Em relação aos estudos literários o substantivo identidade aparece de maneira esporádica no século XIX, 

como lembra Zilberman (1999). Seu significado está ligado à semelhança, uniformidade ou igualdade e 

aparece nos textos de críticos como Santiago Nunes Ribeiro, Varnhagen e Macedo Soares. Todos utilizam no 

sentido de igualdade em comparação com o colonizador ou com as forças dominantes. 
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no decorrer do século XIX. Embora a ideia do indígena não se restrinja somente a 

literatura nacional e apareça antes do romantismo como um tema ubíquo, que desde 

Montaigne era um desafio para a compreensão histórica da humanidade, no Brasil, não se 

distanciava do que foi apresentado desde o inicio: o índigena continuava sendo idealizado 

a partir do jogo de interesses políticos enquanto sua realidade continuava sendo a de 

aniquilação e o preconceito. 

Como escreve David Treece (2008, p. 14): 

A literatura indianista dos séculos dezoito e dezenove resta como 

monumento a uma instigante ironia: enquanto protagonista heróico de 

inúmeros romances, peças teatrais, pinturas e estudos etnográficos, 

lamentado ou celebrado, como exilado, aliado ou rebelde, o índio veio a 

corporificar aquele mesmo nacionalismo que se empenhava em levar a 

cabo sua própria aniquilação. 

A origem do argumento indianista no Brasil remonta ao momento da chegada dos 

portugueses. Dos inocentes e mansos da carta de Pero Vaz de Caminha, passando pelos 

selvagens dos livros de viagem como os de Hans Staden, os povos indígenas sempre foram 

apresentados de acordo com a forma descrita pelo colonizador. Portanto, sua  

representação, principalmente no que diz respeito aos relatos quinhentistas, sempre os 

mostravam como se estivessem em um estágio inferior no desenvolvimento humano se 

comparado ao restante da humanidade. Nesse sentido, resgatar o indígena significava 

mudar os rumos da nacionalidade a partir de várias perspectivas: filosófica, historiográfica, 

cultural e artística e ainda, encontrar uma genealogia para o povo brasileiro. 

É com a independência brasileira de 1822, que impunha reflexões acerca do que 

viria a ser a nação brasileira, que surgiu o indígena como uma possibilidade do mito 

fundador do país, reforçando a ideia de povo, porém negando àquele que era reconhecido 

como seu primeiro ocupante o direito à posse da terra, como analisa em sua dissertação de 

mestrado Manoela Freire de Oliveira (2005, p.23): 

A ideia de Estado-nação que estava sendo construída pressupunha, além 

da unidade territorial, a construção do imaginário do significado de 

“povo” ou de uma comunidade imaginada, e dessa maneira, toda a 

diversidade cultural deveria ser recalcada em nome da criação de uma 

unidade compacta e homogênea. A implantação do Estado nacional 

brasileiro debatia-se com impasses quase incontornáveis: ao admitir que 

os índios eram primitivos, estavam reconhecendo o direito desses povos 

ao território; ao pressupor o compartilhamento cultural entre os membros 

da nação, deveria atuar no sentido de eliminar as diversidades étnicas, o 

que implicava na negação da imagem simbólica do índio como um 
componente essencial na construção da nacionalidade. 
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Apesar da resistência das várias etnias à colonização, a mão de obra indígena ainda 

era indispensável, bem como as alianças estabelecidas para expansão dos direitos da classe 

dominante. Assim, era necessário que as diferenças fossem naturalizadas, “projetando uma 

sociedade harmonizada pela hierarquização a partir de um sistema de cooperação entre as 

partes diferenciadas” (OLIVEIRA, 2005, p. 23). Isto reverberava a ideia de uma nação em 

que todos eram brasileiros, porém “nem todos eram tidos como cidadãos, com igualdade 

de direitos e deveres, já que uns eram ativos e outros passivos”, uma diferenciação 

necessária “não só por causa da grande heterogeneidade da população que habitava o 

território, como por conta das relações de exploração e dominação que deveriam ser 

preservadas” (OLIVEIRA, 2005, p.24). 

O desejo da camada dominante centrava-se no que poderia definir o país como 

nação brasileira. A busca por uma identidade que atuasse não apenas no contexto interno, 

mas que externamente conseguisse ser distinguida por sua legítima nacionalidade, em um 

movimento de dupla face, como lembra Guimarães (1988). Neste percurso, o outro 

também passou a ser definido em relação a esta nação, o que restringiu a população  

favorecendo a elite branca: 

É no mesmo movimento de definição da Nação brasileira que se está 

definindo também o “outro” em relação a ela. Movimento de dupla face, 

tanto para dentro quanto para fora. Cabe-nos, aqui, perguntar quem é 

definido como o "outro" desta Nação, seja no plano interno, seja no plano 

externo. Ao definir a Nação brasileira enquanto representante da ideia de 

civilização no Novo Mundo, esta mesma historiografia estará definindo 

aqueles que internamente ficarão excluídos deste projeto por não serem 

portadores da noção de civilização: índios e negros. O conceito de Nação 

operado é eminentemente restrito aos brancos, sem ter, portanto, aquela 

abrangência a que o conceito se propunha no espaço europeu 

(GUIMARÃES, 1988, p. 7).  

Este conceito de Nação, construído em grande parte por estudos historiográficos
30

 e 

por acadêmicos literários, carrega a forte marca da exclusão por meio da imagem 

estereotipada do outro. Reprodução que consegue reverberar durante outros momentos 

históricos e não apenas no momento específico de sua concepção, como alerta Guimarães 

(1988). Segundo o mesmo autor, é a partir do critério político das diferenças, a forma de 

organização do Estado que o outro é definido. Portanto, é assim que a colonização traz 
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 Como já foi apresentado nesta pesquisa acerca das investigações promovidas pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), nota-se que a leitura da história empreendida por seus membros está marcada 

pelo  projeto de apresentar uma gênese da nação brasileira. As ideias de progresso e civilização tão 

difundidas pelo iluminismo ganham nos trópicos uma contrariedade, já que a realidade da população 

brasileira se difere da branca e europeia. 
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marcas da privação e expropriação, em que o outro é assimilado à imagem do 

conquistador, perdendo sua verdadeira condição de alteridade, passando a ser inventado, 

narrado. A este respeito escreve Santiago (1982, p. 15-16): 

O indígena é o Outro europeu: ao mesmo tempo imagem especular deste 

e a própria alteridade indígena recalcada. Quanto mais diferente o índio, 

menos civilizado; quanto menos civilizado, mais nega o narciso europeu; 

quanto mais nega o narciso europeu, mais exigente e premente a força 

para torná-lo imagem semelhante; quanto mais semelhante ao europeu, 

menos a força da sua própria alteridade. Eis como se desenrola a 

ocupação. Eis como se cria a "inteligência" no Brasil. 

A monarquia atuava a favor de uma identidade que convergisse cada vez mais para 

esta semelhança, para tanto, Dom Pedro II colocava-se em uma posição sagrada, e ao 

mesmo tempo constitucional, consolidando e aproximando sua imagem dos povos 

indígenas, como lembra Schwarcz (1999, p. 116), afinal “a construção de uma figura 

pública deve ser alterativa”. Assim, o processo de invisibilizar essa alteridade em prol de 

algo imposto foi sendo construído bem antes da monarquia, desde o primeiro contato com 

o outro. Os sentimentos descritos por Zilá Bernd (1999, p. 96) em Literatura e identidades 

como “encantamento e a recusa” que cercam “o descobridor da América” apareceram logo 

no início do contato com os autóctones americanos. Encantados pela vigorosa paisagem 

natural da terra e ao mesmo tempo perplexos pela diferença no modo vivente dos povos 

indígenas, os colonizadores expressavam em sua própria linguagem através de oximoros 

como lembra Bernd (1999), o sentimento ambíguo que cercava a novidade. 

À medida que a colônia avançava foi se apropriando do espaço da nova terra, e a 

América “transforma-se em cópia, simulacro que se quer mais e mais semelhante ao 

original, quando sua originalidade não se encontra na cópia de modelo original, mas em 

sua origem, apagada completamente pelos conquistadores” (SANTIAGO, 2000, p. 14). 

Uma cópia em que se reconhece a existência real das populações indígenas, porém “a 

coerência com a realidade destas populações é que se tornava uma invenção” (BERND, 

1999, p. 98). Bernd (1999, p. 96) explica que “a identidade nunca é dada, recebida ou 

definitivamente atingida”, diante do percurso histórico brasileiro, sobretudo no século 

XIX. Assim, a reflexão a respeito desta afirmação se torna pertinente na medida em que se 

analisa o lugar em que foram colocados os povos nativos: uma perspectiva idealizada da 

alteridade indígena. A literatura funcionava como uma fonte de verdade que buscava trazer 

as raízes da nacionalidade. 
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Neste contexto, o romantismo assenta-se como caminho apropriado para o projeto 

de construção de uma nacionalidade, tanto literária, que teria com a temática indígena a 

originalidade ideal, quanto política e socialmente. Assim, esta escrita literária exerceu 

grande influência na tentativa de construção de uma memória histórica nacional. Como 

lembra Bernd (1999, p. 97), a negativa do reconhecimento dos “ameríndios em sua 

alteridade” e a visão etnocêntrica que dividia o mundo entre “civilizados e bárbaros”, 

cristalizaram-se como doxa até nossos dias
31

, pois “ao invés de ir gradativamente se 

atenuando, esta ideologia foi sendo reforçada de diferentes modos” e no século XIX esta 

tendência foi demasiadamente crescente. 

Os modelos da figura indígena ao longo do século XIX foram distintos e seguiam 

em sintonia com o espaço dentro do processo da colonização e em consonância com o jogo 

sociopolítico do período. Treece (2008) faz uma análise a este respeito, afirmando que se 

de 1835 a 1850 os indígenas surgiam como vítima dos embates militares e consequências 

sociais do colonizador, atitude que é compreendida a partir do sentimento anti-lusitano que 

pleiteava a descentralização do poder, a partir de 1850 passaram a figurar como aliados, 

sacrificando sua própria vida ou de sua gente, em prol da criação de uma civilização dos 

trópicos. É principalmente neste contexto, permeada por toda conjuntura político-social 

apresentada anteriormente, que se encontra a literatura indianista de José Martiniano de 

Alencar. 

José de Alencar traz em sua produção a adoção do indígena amalgamado à figura 

do colonizador, um herói necessário para construção da nacionalidade brasileira. A 

consistência em torno do indígena como fundador da nação aparece na literatura de 

Alencar para aproximar o bom selvagem do português, fazendo desta a condição sine qua 

non para a origem da nação brasileira. Uma escrita formadora, em que a vontade de ser 

nação busca atuar de maneira pedagógica sobre o público leitor, como analisa Lúcia 

Helena (2006, p.90): 
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 No Brasil de hoje, o desenvolvimento econômico e projetos que perpassam por limitação dos direitos 

conquistados com luta e muito sacrifício, ainda fazem com que os povos indígenas brasileiros continuem a 

sofrer discriminação, privações e ameaças. O direito constitucional as suas terras ancestrais é violado, e o 

governo tem falhado no que se refere à preservação das garantias previstas. Como exemplo, tem-se os 

sucessivos debates no Congresso Nacional e em instâncias governamentais em torno dos problemas que 

envolvem os indígenas, nos quais frequentemente eles terminam por serem prejudicados, tanto por descaso 

em relação ao cumprimento das leis em vigor quanto pela aprovação de leis ou medidas que violam seus 

direitos. Situação análoga vivem as comunidades quilombolas.  
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Escritor e preceptor nele ecoam, na vontade de ser nação que o 

acompanha, buscando atuar pedagogicamente na formação do país, 

através da formação do leitor. Muito mais do que cor local que 

exageradamente pintasse, o espaço em que Alencar situa suas 

personagens – entre a serra, a selva e o litoral – pode ser visto como um 

padrão de formação da nossa nacionalidade em que o eu individual, o 

social e o natural, postos na sua geografia, tem contas a ajustar na 

problemática construção da identidade romântica. 

Alencar assumiu esta missão e foi representando em seus romances indianistas, 

uma sociedade com características próprias submetidas à relação colonizador-colonizado, 

em que as contradições reais desta relação não apareceram. Portanto, o painel em que o 

indígena é exposto em seu meio natural desconsidera sua lógica específica, surgindo assim 

o ser selvagem que não tem religião e nem rei, porém passível a civilizar-se, forte como a 

natureza de sua terra, de nobreza inerente. 

A base em que foi construída o projeto de nação buscava caminhar junto à 

sociedade a qual pertencia, por isso, sua intenção não estava ligada somente ao universo 

literário. O autor sabia do alcance da escrita literária naquele momento.  A idealização em 

torno da figura indígena, do outro, ajudava na efetivação do plano político do país: sair da 

própria situação de outro diante dos países civilizados na busca de sua própria civilidade. 

Embora “A colônia em que se era o outro, dera lugar ao país que não sabia o que era”. 

Lucia Helena (2006, p.91). 

O projeto de literatura nacional empreendido por Alencar utilizava pesquisas e 

escritos elaborados em torno dos indígenas desde o século XVI, quando chegaram os 

portugueses. Estas referências provocavam na arte literária produzida pelo autor, uma 

noção do que se idealizar para a nação Brasil. Proposto a contar uma história para a pátria 

– a partir de sua visão da sociedade brasileira: a perspectiva de um membro da elite, 

próximo do pensamento dos proprietários de terra e, consequentemente, escravocrata – a 

fim de estimular a construção de um projeto literário e uma concepção de nação. Alencar 

dedicou-se a representar o processo de formação da nacionalidade a partir do encontro 

entre etnias. A combinação de forças contrárias, bem como a união de elementos culturais 

provenientes de cada povo, aparecem como elementos indispensáveis na construção da 

nação. Não era somente construir belas imagens para seus romances, era se alinhar com os 

estudos históricos na tentativa de narrar o passado para o país pela perspectiva corrente das 

letras nacionais. O escritor fez uma tentativa para transformar em memória artística o 

conhecimento produzido por estudiosos, sobretudo os ligados ao IHGB, do qual ele 

também fazia parte. O autor reconheceu a história brasileira já elaborada, no entanto, essa 
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história não podia contribuir na criação de seus enredos, era preciso repensar, criar ou 

recriar uma história que desse conta da fundação da nacionalidade e da memória brasileira. 

Com o anseio de dar forma artística a esta história nacional, Alencar valia-se de 

uma prolífera imaginação poética. Neste sentido, as críticas direcionadas a ele, 

principalmente por Franklin Távora e Joaquim Nabuco, destacavam que essa imaginação 

criadora do autor encobria a análise crítica da realidade nacional. “Falar do Brasil 

significava encarar um rosto de múltiplas faces, com pelo menos duas: uma cultura 

patriarcal e conservadora, no nível das relações internas, e outra, com pretensões de 

liberalismo e de atualização no que dizia respeito às relações internacionais” (HELENA, 

2006, p. 105). Porém, a exaltação da cor local que apareceu desde os primeiros textos do 

descobrimento e a busca romântica de um passado consistente foram projetadas de maneira 

ideológica em Alencar, o que estabeleceu, assim, as diretrizes que julgava necessárias para 

efetivar o nacionalismo, tendo consciência que o país “leva três séculos à procura de sua 

identidade como nação” (HELENA, 2006, p. 93). Alencar carregava a difícil tarefa de 

produzir romances para um público de poucos leitores e, entre eles, muitas mulheres. 

Público que, mesmo com a independência, trazia resquícios da exploração colonial, 

preferindo o modelo baseado nos romances europeus. O próprio autor, fruto desta 

sociedade brasileira forjada a partir da imposição colonial, seguiu as correntes europeias e 

deu vazão à fuga da realidade, ao imaginário, e a busca pelo passado brasileiro, na 

tentativa de transformação para o presente. 

A aproximação que Alencar (1893, p. 29-30) mantinha com a literatura europeia, 

especialmente a literatura francesa com seus folhetins, aparece em sua biografia e é 

especialmente apresentada em Como e porque sou romancista pelo próprio autor: 

Todavia achava eu um prazer singular em percorrer aquelas páginas, e 

por um ou outro fragmento de ideia que podia colher nas frases 

indecifráveis, imaginava os tesouros, que ali estavam defesos à minha 

ignorância. [...] A escola francesa, que eu então estudava nesses mestres 

da literatura moderna, achava-me preparado para ela. O molde do 

romance, qual me havia revelado por mera casualidade aquele arrojo de 

criança é tecer uma novela com os fios de uma ventura real; fui encontrá-

lo fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. 

O estímulo dado pelos romances europeus estimulava Alencar a buscar em seu 

contexto nacional os motivos para a escrita de um romance genuinamente brasileiro. 

Inicialmente, com dificuldades na compreensão do francês, o autor queria superá-las e 

assume a contribuição da recepção desta literatura para sua imaginação. O que está 

diretamente ligado ao Alencar escritor, pois sua formação literária não seguia padrões 
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sistemáticos como a de muitos literatos brasileiros, era uma escrita motivada por 

originalidade como lembra Lúcia Helena (2006). 

O romancista lia Balzac, Chateaubriand, Dumas, Alfredo de Vigny e Victor Hugo 

e, embora alguns destes autores no decorrer da história de sua recepção, possam 

representar modelos de realismo, como Balzac, Alencar, assimilava o consenso de que o 

romance é uma história sentimental em que a idealização age como disfarce para a 

realidade nem sempre aceita, priorizando o entretenimento. Assim, a via de acesso a este 

novo viés proporcionado pelas leituras de romances eram as mulheres leitoras que, desde 

os romances-folhetins, eram tidas como o principal público desta modalidade
32

. Esta 

formação do percurso histórico-literário do autor é recebida por Veríssimo (1915, p. 124) 

como a grande responsável por tornar o texto alencariano uma “invenção pueril e de uma 

sentimentalidade que frisa à pieguice”. A figura de Alencar aproxima-se da literatura 

romanesca fácil, “feita para mulheres”.  No entanto, ele próprio (1893), se reportando a sua 

herança literária e à necessidade de ler muitas vezes o mesmo título, explicitava que esta 

atividade contribuía “para mais gravar em meu espírito os moldes dessa estrutura literária, 

que mais tarde deviam servir aos informes esboços do novel escritor” (1893, p. 22). 

O escritor cearense apresentou uma obra tão abrangente que não se concentrou 

somente no romance indianista, pois passou por ensaios, prefácios,  crônicas, cartas, teatro 

e até livreto de ópera, o que pode demonstrar a preocupação em construir um legado 

artístico autenticamente nacional.  Em toda a sua produção literária repercute a observação 

profunda e ao mesmo tempo ideológica da busca fundacional de um país que tenta 

assentar-se como nação.  A preocupação torna-se exposta também nos escritos não 

literários, como em Benção paterna, prefácio que antecede o romance Sonhos d´ouro, em 

que Alencar (1872, p. 16) critica aqueles que querem uma literatura nacional, porém 

dependente dos padrões portugueses:  “Os oráculos de cá, esses querem que tenhamos uma 

literatura nossa; mas é aquela que existia em Portugal antes da descoberta do Brasil. Nosso 

português deve ser ainda mais cerrado, do que usam atualmente nossos irmãos de além-

mar”. 
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 Desde a década de 1890 na Europa, por exemplo, o índice de alfabetizados era de quase 90% e a 

discrepância que existia entre homens e mulheres leitoras havia desaparecido. As mulheres haviam se 

tornado uma parte substancial e crescente do novo público adepto a leitura dos romances, fazendo com que a 

tradicional discrepância entre os índices de alfabetizados masculinos e femininos fosse decrescendo até ser 

totalmente erradicado no final do século XIX (CAVALLO; CHARTIER, 2004, tradução nossa).  
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A natureza singular, o ameríndio, parte integrante desta natureza esplêndida e o 

povo europeu, que na visão de Alencar não deixa de ser invasor, porém é quem detém a 

cultura, indispensável para civilizar o país candidato a nova nação, são tomados em sua 

retórica romântica como capazes de caminhar literariamente dentro da realidade nacional. 

Por isso, o autor também demonstra preocupação com sua linguagem. O uso de metáforas 

que remetem os contextos citados às relações no campo privado, como família, casa e 

outros elementos naturais como terra e água, vão estabelecendo a distância necessária da 

literatura portuguesa, além de imprimir originalidade. Na segunda fase de sua trajetória, 

classificada pelo próprio autor como período histórico, no qual cabe O Guarani, esta 

linguagem faz-se essencialmente necessária para acolher todas as nuances que a 

nacionalidade ecoa ao longo da história: 

O período histórico que representa o consórcio do povo invasor com a 

terra americana, que dele recebia a cultura, e lhe retribuía nos eflúvios de 

sua natureza virgem e nas reverberações de uma natureza esplendida.  Ao 

aconchego desta pujante criação, a tempera se apura, toma alas a fantasia, 

a linguagem se impregna de módulos mais suaves; ornam-se outros 

costumes, e uma existência nova, pautada por diverso clima, vai 

surgindo. 

É a gestação lenta do povo americano, que devia sair da estirpe lusa, para 

continuar no novo mundo as gloriosas tradições de seu progenitor. Esse 

período colonial terminou com a independência (ALENCAR, 1872, p. 

17). 

Assim, as metáforas dão conta de aproximar o colonizador branco do indígena 

incivilizado e ainda valorizam e distinguem a vigorosa natureza tropical como forma de 

estabelecer distinção nesta nova terra. A linguagem utilizada pelo autor também tenta 

compreender o país plural, multifacetado. Alencar parece compreender culturas que se 

amalgamam, mantendo por pressuposto a superioridade de uma – europeia – sobre a outra 

– indígena –, entretanto, demonstra limitação no que tange às que não são “civilizadas”: 

A importação contínua de ideias e costumes estranhos, que dia por dia 

nos trazem todos os povos do mundo, devem por força de comover uma 

sociedade nascente, naturalmente inclinada a receber o influxo de mais 

adiantada civilização. 

Os povos têm, na virilidade, um eu próprio, que resiste ao prurido da 

imitação; por isso na Europa, sem embargo da influência que 

sucessivamente exerceram algumas nações, destacam-se ali os caracteres 

bem acentuados de cada raça e de cada família (ALENCAR, 1872, p.18). 

Por mais que se tentasse atingir uma independência necessária para caminhar rumo 

a um nacionalismo independente, os elementos antagônicos aparecem na literatura 

indianista de Alencar dando ênfase à supremacia europeia. As características utilizadas 
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para descrever os povos indígenas não são utilizadas dentro de suas especificidades 

lógicas, em seus contextos reais. Diante disto, o mito do indivíduo que desbrava a selva 

para instaurar a civilização nos trópicos colide com o herói fundacional, como se estivesse 

retomando um passado, para refazer o futuro. 

O legado literário de Alencar não deixou de demonstrar pleno domínio da retórica 

romântica, tentando buscar o que havia de novo literariamente para criar uma arte única de 

seu país, apesar de sua origem conservadora, como destaca Veríssimo (1915, p. 121): 

“Pela natureza aristocrática do seu temperamento e do seu espírito, por tradição de família, 

que, a despeito dos seus antecendentes revolucionários, era, de partido, conservadora, foi 

José de Alencar, revolucionário em letras, conservador em política”. 

O esforço empregado por Alencar a fim de assentar uma identidade nacional para o 

Brasil e para sua literatura apresentou diversos pontos questionáveis, no entanto estas  

ressalvas se tornaram visíveis diante do avanço dos estudos literários e dos estudos 

voltados para o pós-colonialismo. A partir destas pesquisas, pode-se compreender as 

formas de resistência cultural e entender a colonização não como uma relação entre um 

intruso ativo ocidental contra um nativo não ocidental passivo, como muitas vezes a 

literatura, sobretudo indianista deixa à mostra, mas uma relação que sempre provocou o 

embate, a resistência ativa. 

Deste modo, o que o indianismo traz de traço positivo é a visão dentro de um 

nacionalismo literário, em que mesmo sendo fruto de suas condições históricas, está 

marcado por um compromisso com a vida nacional, em que sua concepção corporifica a 

própria nação, o empenho em caminhar por si, o encontro romântico brasileiro da lenda e 

da história. 

 

 

2.3 O GUARANI 

“O pensamento do poema, tirado dos primeiros tempos coloniais do 

Brasil, é geralmente conhecido; era um belo assunto que, realçado pela 

grandeza de uma raça infeliz, e pelas cenas da natureza esplendida da 

nossa terra, dava tema para uma divina epopeia, se fosse escrito por 

Dante” 

(José de Alencar, Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, 1856). 

 

As Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, publicadas no Diário do Rio de 

Janeiro por José de Alencar (1856), são o início do percurso literário em que ele trava a 



73 

 

famosa polêmica em torno do poema épico de Gonçalves de Magalhães. As cinco cartas 

são escritas por um autor até então incipiente, porém detentor de uma base sólida de 

estudos sobre literatura e o contexto histórico nacional.  Com este início ruidoso, Alencar 

confronta a arte de Magalhães e a expõe de forma negativa. Em uma das justificativas para 

a crítica ele proclama: “há n´essa descrição muitas belezas de pensamento, mas a poesia, 

tenho medo de dizê-lo, não está na altura do assunto” (ALENCAR, 1856, p. 06). Já havia 

em Alencar o gosto nacionalista, a vontade de fazer com que a literatura do Brasil tomasse 

rumo próprio. O empenho por ele assumido aparece alguns meses depois como resposta 

para suas próprias inquietações. 

Alencar (1856, p. 09) afirma em uma das cartas: “Um poema épico, como eu o 

compreendo, e como tenho visto realizado, deve abrir-se por um quadro majestoso, por 

uma cena digna do elevado assunto que se vai tratar”. Apropriando-se deste pensamento, o 

autor efetiva o cenário perfeito em seu romance histórico. A pintura feita por ele não se 

limita somente ao início da obra, pois se faz perceber ao longo de toda a narração, 

sobretudo já próximo do fim, quando Peri e Ceci conseguem escapar do infortúnio 

provocado pela própria natureza: “A tarde estava soberba; os raios do sol no ocaso, 

filtrando por entre as folhas das árvores, douravam as flores alvas que cresciam pela beira 

do rio” (ALENCAR, 1952, p. 361). Ao valorizar os elementos naturais, o autor acata uma 

das propostas mais caras a Magalhães quanto à concepção de uma literatura nacional, no 

entanto, ao explorar o assunto em outra forma de expressão literária, o romance, que 

naquele momento era novidade, rejeita o gênero épico evidenciando que o considerava 

superado. 

Isso fica ainda mais claro, quando se constata que a natureza é um motivo 

frequentemente utilizado por Alencar, tanto para enfatizar sua filiação ao romantismo 

quanto para ilustrar a beleza de uma personagem, ressaltar a plasticidade de uma cena ou 

enfatizar alguma particularidade com a qual quer caracterizar aquilo que considerava 

expressão da nacionalidade. É neste sentido que o autor constrói a determinação do herói 

indígena intimamente ligada à cor local. Trata-se de um elo legítimo e profundo que faz do 

herói uma extensão da própria natureza, como se dela dependesse toda a sua força, o seu 

caráter, às suas qualidades morais, sobretudo as que o diferenciam do homem civilizado: 

A sua inteligência sem cultura, mas brilhante como o sol de nossa terra, 

vigorosa como a vegetação deste solo, guiava-o nesse raciocínio com 

uma lógica e uma prudência dignas do homem civilizado. 

Poeta primitivo canta a natureza da mesma linguagem da natureza; 

ignorante do que se passa nela, vai procurar nas imagens que tem diante 
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dos olhos a expressão do sentimento vago e confuso que lhe agita a alma. 

Sua palavra é a que Deus escreveu com as letras que forma o livro da 

criação; é a flor, o céu, a luz, a cor, o ar, o sol: sublimes coisas que a 

natureza fez sorrindo (ALENCAR, 1952, p.139-142). 

A mesclagem do elemento humano com os da natureza associada à valorização da 

própria terra brasileira é frequente na literatura romântica, que tentava se estabilizar, por 

isso o autor tenta institucionalizar, por meio da paisagem, sua literatura indianista. É neste 

sentido que a exaltação pela paisagem natural em Alencar vai deixando de lado assuntos 

locais que causam desconforto. O alheamento da realidade brasileira manifestado pelo 

virtuosismo com que apresenta a paisagem brasileira torna-se um caminho viável para 

enaltecer somente os pontos que se distinguiriam da pátria matriz, Portugal, e ainda que 

trouxessem estabilidade na fundação da nação e, consequentemente, originalidade em sua 

literatura. 

Assim, analisando o contexto trajetória pessoal de Alencar (1893, p. 36), nota-se a 

inspiração na lembrança de experiências vividas no Ceará como ele relata em Como e 

porque sou romancista: 

Em Olinda onde estudava meu terceiro ano e na velha biblioteca do 

convento de São Bento a ler os cronistas da era colonial; desenhavam-se 

a cada instante na tela das reminiscências, as paisagens do meu pátrio 

Ceará. 

Eram agora os seus tabuleiros gentis; logo após as várzeas amenas e 

graciosas; e por fim as matas seculares que vestiam as serras com a 

araroia verde do guerreiro tabajara. 

E através destas também esfumavam-se outros painéis, que me 

representavam o sertão em todas as suas galas de inverno, as selvas 

gigantes que se prolongam até os Andes, os rios caudalosos que 

avassalam o deserto, e o majestoso São Francisco transformado em um 

oceano, sobre o qual eu navegara um dia. [...] Uma coisa vaga e indecisa, 

que devia parecer-se com o primeiro broto do Guarani ou de Iracema 

flutuava-me na fantasia.  

No deslocamento do romantismo para o Brasil é importante notar a tentativa de  

adaptação às especificidades herdadas da tradição europeia, porém a descrição de 

características físicas que exaltassem os trópicos como ponto diferenciador era muito viva, 

bem como outras peculiaridades próprias da situação política brasileira: país agrário, 

dividido em latifúndios, com uma produção dependente do trabalho escravo e do mercado 

externo.  Desta maneira, apesar de nos primeiros decênios do século XIX o país passar por 

transformações importantes como a abertura de portos, o desenvolvimento de atividades 

comerciais e o crescimento do aparelho administrativo, com a independência, o poder no 

Brasil continuava nas mãos da aristocracia rural. Segundo Sodré (1995, p. 201): 
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A nova escola, na Europa, se gerara e triunfara na medida em que a 

burguesia impunha o seu predomínio, associada aos elementos populares, 

de cuja aliança se valera para derrocar os obstáculos que se antepunham à 

plenitude com que ultimava o seu desenvolvimento. Ora, no Brasil o 

quadro era muito diverso. Nem só não havia, de forma alguma, aqui, as 

condições para aquela associação, como a burguesia apenas se esboçava 

e não possuía forças para impor-se politicamente. Dava fisionomia aos 

ambientes urbanos, crescia em importância, transitava para o 

enobrecimento, com a posse territorial que sempre buscava, mas não 

tinha possibilidades de definir-se com um papel específico. [...] Assim, 

enquanto o romantismo, em suas raízes europeias, representa o pleno 

triunfo burguês, o coroamento de suas conquistas, conseguidas através da 

aliança com as classes populares, aqui teria de condicionar-se, muito ao 

contrário, à aliança existente entre uma fraca burguesia e a classe dos 

proprietários territoriais.  

O sentido revolucionário que se levantara na Europa a partir da aliança das classes 

populares com a burguesia não encontrava eco no Brasil, embora a consciência da nova 

ótica do mundo moderno-capitalista apareça sugestivamente na figura dos mercenários que 

serviam ao fidalgo português Antônio de Mariz: “Homens mercenários que vendem a sua 

liberdade, consciência e vida por um salário, não tem dedicação verdadeira senão a um 

objeto, o dinheiro; seu senhor, seu chefe e seu amigo é o que mais lhes paga” (ALENCAR, 

1952, p. 120). A expressão literária que representa o nacionalismo romântico europeu 

transmite o conjunto destas mudanças sociais, enquanto no caso brasileiro volta-se para a 

confirmação de uma relação convencional, em que a classe dominante ainda se constituía 

por proprietários rurais aliados à monarquia e uma classe média iniciando sua 

configuração. 

Deste modo, o discurso literário, inspirado pela situação europeia, deparou-se com 

a realidade brasileira e seguiu na contramão do mundo fraturado, fragmentado. Na 

condição de representante da realidade do Brasil, o romance romântico se revelou 

ambíguo, porque por um lado seguiu em direção à épica, no sentido atribuído pela 

definição hegeliana é a história de um herói e a história de um povo, enquanto por outro se 

apresentou como forma de expressão para a realidade de uma sociedade urbana pós 

Revolução Industrial. Desse antagonismo surgiu um dilema para os escritores, pois na 

condição de indivíduos identificados com uma elite conservadora sua preocupação maior 

era atenuar conflitos, estabelecer continuidades e, sobretudo, trazer unidade aos elementos 

que faziam parte de uma realidade animada por contradições, como a relação entre 

indígena e invasor. Portanto, a escrita do literato brasileiro ajustou-se à infraestrutura 
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social, de senhores de terras e escravos e na incoerência da sua representação permitiu a 

formação ideológica que contribuiu para a distorção da realidade brasileira. 

O Guarani representa exatamente o esforço unificador. Se “uma literatura nasce 

sempre frente a uma realidade histórica e, frequentemente, contra essa realidade” (PAZ, 

1996, p. 126), não é o caso de Peri, porque na composição do herói nacional, Alencar 

dispôs de um arquétipo voltado para o perfeito acordo entre o mundo e os personagens. 

Não há, como apontaria Lukács (2007) em relação ao romance moderno, um herói 

problemático que busca o conhecimento de si mesmo por meio de suas histórias, um 

sujeito que tenha dúvidas e hesitações, que raciocine e faça cogitações, que sofra de algum 

desequilíbrio ou tormento, mas herói pacificador e pacífico, que aceita a natural ordenação 

das coisas, que a partir do seu passado heroico, trará um futuro promissor. 

Ao longo da narrativa, mesmo diante da representação do indígena incivilizável – o 

que vai sendo confirmado nas características da tribo aimoré e sua desumanização – Peri 

passa a simbolizar o herói sonhado, porém não um herói com atributos que superem os de  

Álvaro ou o do próprio pai de Cecília. No entanto, sua constituição enquanto indígena se 

distancia dos demais membros de seu povo. Não é um indígena qualquer: é forte, arguto, 

atilado e profundamente vinculado à selva, no entanto é passível de adaptar a um mundo 

apresentado como civilizado, de se amalgamar àqueles cujo padrão de vida e paradigmas 

de princípios morais e éticos se opõem a seu universo, revelando-se capaz de se tornar um 

deles. A fala de D. Antônio de Mariz evidencia este pensamento: 

-É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra, 

o caráter desse índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando 

minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. 

Crede-me Álvaro, é um cavalheiro português no corpo de um selvagem! 

(ALENCAR, 1952, p. 44). 

-Peri, disse ele, o que fizeste é digno de ti; o que fazes agora é de um 

fidalgo. Teu nobre coração pode bater sem envergonhar-se sobre o 

coração de um cavalheiro português. Tomo-vos a todos por testemunhas, 

que vistes um dia D. Antônio de Mariz apertar ao seu peito um inimigo 

de sua raça e de sua religião como a seu igual em nobreza e sentimentos. 

O fidalgo abriu os braços e deu em Peri o abraço fraternal, consagrado 

pelo estilo da antiga cavalaria, da qual já naquele tempo apenas restavam 

vagas tradições. O índio, de olhos baixos, comovido e confuso, parecia 

um criminoso em face do juiz (ALENCAR, 1952, p. 168). 

Mesmo com todas as aproximações entre as duas culturas, a do homem branco se 

sobrepõe e ganha evidência, enquanto em relação a do indígena se destacam características 

que desvelam traços em prol do contato com a outra cultura: bondade, dedicação, 

sacrifício. O que é favorável para a doutrinação, para aprender a ser branco: “Quero que 
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estime sua senhora e lhe obedeça, e aprenda o que ela lhe ensinar, para ser um cavalheiro 

como meu irmão D. Diogo e o Sr. Álvaro” (ALENCAR, 1952, p. 199). Assim, o mito se 

forma e o herói indígena, mesmo com suas diferenças, está pronto para ser reconhecido 

como fundador da nova civilização: 

Os dois homens olharam-se um momento em silêncio; ambos tinham a 

mesma grandeza de alma e a mesma nobreza de sentimentos; entretanto 

as circunstâncias da vida haviam criado neles um contraste. Em Álvaro, a 

honra e um espírito de lealdade cavalheiresca dominavam todas as suas 

ações; não havia afeição ou interesse que pudesse quebrar a linha 

invariável, que ele havia traçado, e era a linha do dever. Em Peri a 

dedicação sobrepujava tudo; viver para sua senhora, criar em torno dela 

uma espécie de providência humana, era a sua vida; sacrificaria o mundo 

se possível fosse, contanto que pudesse, como o Noé dos índios, salvar 

uma palmeira onde abrigar Cecília. Entretanto essas duas naturezas, uma 

filha da civilização, a outra filha da liberdade selvagem, embora 

separadas por distância imensa, compreendiam-se: a sorte lhes traçara um 

caminho diferente; mas Deus vazara em suas almas o mesmo germe de 

heroísmo, que nutre os grandes sentimentos (ALENCAR, 1952, p. 197). 

A equiparação ou mesmo a junção entre o branco de incomensuráveis valores 

morais e o indígena dócil, vai aos poucos fazendo com que este autóctone deixe de ocupar 

lugar de coadjuvante incivilizável e passe a preencher o espaço necessário de herói da 

nação. A base dos valores heroicos vem dos padrões europeus e a intenção de efetivar uma 

identidade orgulhosamente nacional, uma civilização, provoca o abafamento da violência 

perpetrada contra as nações indígenas, assim como de suas resistências, ainda em 

efetivação no Brasil. 

Em nome do amor àquela que representa a beleza e os bons modos da civilização, o 

indígena está pronto a ser convertido pela fé cristã e, assim, abandonar seu povo e seus 

costumes considerados selvagens. Para tanto, a princípio, a personalidade indômita de Peri 

fica evidente e a transformação das características inerentes ao selvagem indômito vai 

sendo construída gradativamente na narrativa até o nascimento do herói apropriadamente 

nacional, representante de sua pátria: 

- Não faças caso, Cecília, replicou Isabel reparando a melancolia da 

moça; pedirás a meu tio para caçar-te outro que farás domesticar, e ficará 

mais manso do que o teu Peri. 

- Prima, disse a moça com um ligeiro tom de repreensão, tratas muito 

injustamente esse pobre índio que não te fez mal algum. – Ora, Cecília, 

como queres que se trate um selvagem que tem a pele escura e o sangue 

vermelho? Tua mãe não diz que um índio é um animal como um cavalo 

ou um cão? (ALENCAR, 1952, p. 29-30). 
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Em outra passagem, se observa que a figura de aparência repulsiva aos olhos de 

Isabel dá lugar a um indivíduo dotado de atributos morais que se transforma em energia 

intimidadora para o inimigo: 

Era Peri. 

Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de 

que já dera tantos exemplos, o índio se apresentava só em face de 

duzentos inimigos fortes e sequiosos de vingança (ALENCAR, 1952, p. 

285). 

Desse modo, a gênese do nativismo do romance romântico brasileiro – o romance 

construído como uma épica nacional, que utiliza meios composicionais para encobrir as 

fissuras – pode ser considerada a partir da necessidade do encontro entre a civilização 

invasora e as populações autóctones, dizimadas ou expulsas para os rincões do país. Tal 

situação dá origem a uma contradição insuperável que precisa se conciliar com uma 

necessidade ideológica que busca na esfera da prosa poética indianista a melhor forma de 

representação identitária, querendo afastar-se do espelho português e ao mesmo tempo 

incorporar fantasias medievais europeias na personificação do então herói indígena. Trata-

se de estratégia que aparece alimentando o caminho literário de Alencar (1856), mesmo 

antes de O Guarani, na crítica feita a Gonçalves de Magalhães, em que ele elucida: “Se 

bem me lembro, em todas as epopeias que conheço, o autor não se descuida desse 

ornamento; todos dão uma origem divina, ou ao menos heroica, ao povo que pretendem 

cantar; assim fizeram Homero, Virgilio e Camões” (ALENCAR, 1856, p. 8). 

Por isso, quando surge a acusação de que sua obra se distancia de maneira 

inverossímil do indígena e, ainda, que há uma imitação da escrita de James F. Cooper, 

Alencar rebate, explicitando que a lógica de sua criação está na necessidade literária 

nacional. Uma distância da realidade que se faz necessária, pois permite que as marcas da 

colonização se suavizem ou se percam diante da inescusável beleza da criação literária: 

O Brasil tem, como nos Estados Unidos e como qualquer outro povo da 

América, um período de conquista, em que a raça invasora destrói a raça 

indígena. Essa luta apresenta um caráter análogo, pela semelhança dos 

aborígenes. Só no Peru e México difere. 

Assim o romancista brasileiro que buscar o assunto do seu drama nesse 

período da invasão, não pode escapar ao ponto de contato com o escritor 

americano. Mas essa aproximação vem da história, é fatal, e não resulta 

de uma imitação [...]. Cooper considera o indígena sob o ponto de vista 

social; e na descrição dos seus costumes foi realista; apresentou-o sob o 

aspecto vulgar. No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta 

poetizar, despindo-o da crosta grosseira de que o envolveram os 

cronistas, e arrancando-o ao ridículo que sobre ele projetam os restos 

embrutecidos da quase extinta raça (ALENCAR, 1893, p. 46-47). 



79 

 

Apesar de explicitar que tinha certo conhecimento por meio das possibilidades de 

pesquisa da época, como o que ele diz sobre a criação de O Guarani: “Não tinha comigo 

um livro; e socorria-me unicamente a um canhenho, em que havia em notas o fruto de 

meus estudos sobre a natureza e os indígenas do Brasil” (ALENCAR, 1893, p. 45).  O 

autor não faz crítica ou demonstra interesse nas discussões das políticas indigenistas do 

século XIX, época em que foi criado O Guarani. Sua compreensão se limita a alguns 

aspectos em relação ao contato do indígena com a natureza e outros argumentos históricos, 

e pode ser ilustrado com cenas da passagem em que Peri desce o precipício em busca do 

bracelete de Ceci: 

- Peri é um selvagem, filho das florestas; nasceu no deserto, no meio das 

cobras; elas conhecem Peri e o respeitam. 

O índio dizia a verdade; o que acabava de fazer era a sua vida de todos os 

dias no meio dos campos: não havia nisto o menor perigo. Tinha-lhe 

bastado a luz do seu facho e o canto de cauã que ele imitava 

perfeitamente, para evitar os répteis venenosos que são devorados por 

essa ave (ALENCAR, 1952, p. 153). 

Desta maneira, o escritor idealiza o conhecimento que tinha da realidade dos povos 

indígenas e das belezas naturais brasileiras como maneira de abrir caminho para a nova 

literatura que deveria ser formada: “compara-se essa estrada, tapeçada de flores, com a rota 

aspérrima que eu tive de abrir, através da indiferença e do desdém, desbravando as urzes 

da intriga e da maledicência” (ALENCAR, 1893, p. 50). Trata-se de uma consciência 

artesanal, que vai sendo construída ao longo de sua trajetória de contato com a literatura, 

antes mesmo da produção de seu romance histórico: “Mas aqueles que até hoje têm 

explorado a literatura nacional, em vez de procurar o belo nas cousas, julgam que o acham 

em duas ou três palavras indígenas, em uma meia dúzia de costumes selvagens” 

(ALENCAR, 1856, p. 44). Por isso, esta intenção de abrir caminho para a literatura 

brasileira é sintetizada anos depois no prefácio Benção paterna, em que Alencar divide sua 

literatura em três fases distintas, ficando O Guarani como romance histórico do segundo 

período: 

O segundo período é histórico; representa o consórcio do povo invasor 

com a terra americana, que dele recebia a cultura, e lhe retribuía nos 

eflúvios de sua natureza virgem e nas reverberações de uma natureza 

esplêndida. 

Ao aconchego desta pujante criação, a tempera se apura, torna alas a 

fantasia, a linguagem se impregna de módulos mais suaves; ornamentam-

se outros costumes, e uma existência nova, pautada por diverso clima, vai 

surgindo. 

É a gestação lenta do povo americano, que devia sair da estirpe lusa, para 

continuar no novo mundo as gloriosas tradições de seu progenitor. Esse 
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período colonial terminou com a independência (ALENCAR, 1872, p. 

13). 

Os estilos alheios que estão presentes no romance de Alencar constituem-se não 

apenas pelo discurso tomado a partir de alguns dados históricos ou na necessidade de, com 

a cor local, demonstrar as belezas de um país geograficamente distinto, mas também 

aparecem na linguagem literária buscando por meio de uma prosa poética, estabelecer uma 

variedade de estilos: 

Quem conhece a vegetação de nossa terra desde a parasita mimosa até o 

cedro gigante; quem no reino animal desce do tigre e do tapir, símbolos 

da ferocidade e da força, até o lindo beija-flor e o inseto dourado; quem 

olha este céu que passa do mais puro anil aos reflexos bronzeados que 

anunciam as grandes borrascas; quem viu, sob a verde pelúcia relva 

esmaltada de flores que cobre as nossas várzeas, deslizar mil répteis que 

levam a morte num átomo de veneno, compreende o que Álvaro 

sentiu[...]. 
Não é isso a poesia? O homem que nasceu, embalou-se e cresceu nesse 

berço perfumado, no meio de cenas tão diversas, entre o eterno contraste 

do sorriso e da lágrima, da flor e do espinho, do mel e do veneno, não é 

um poeta? (ALENCAR, 1952, p. 142). 

Embora a pluralidade nesta tentativa de romance fundacional da literatura nacional, 

não acontece como apresenta Bakhtin (2010), a constituição de um romance plurivocal, já 

que nele se nota somente uma voz, a voz do colonizador.   

Alencar exibe a relação dualista entre colonizador e colonizado expressa na figura 

detentora das tradições culturais, uma nobre representação da metrópole, Dom Antônio de 

Mariz: “Eu, sou um fidalgo português, um branco inimigo de tua raça, conquistador de tua 

terra; mas tu salvaste minha filha; ofereço-te a minha amizade” (ALENCAR, 1952, p. 

112). Aliás, Dom Antônio de Mariz é um papel destacado durante toda a narrativa. Sua voz 

se torna imponente, e sua presença é sempre marcada por uma atmosfera de altivez e 

magnanimidade, permitindo que se enxergue nesta representação a figura de um herói, no 

caso, português em vez de brasileiro. Neste momento específico de interesse voltado para a 

fundação literária nacional, Alencar não joga com a relação colonizador – colonizado. O 

conflito que tenta resolver é a própria formação da nacionalidade brasileira, tanto social 

quanto artisticamente.  

Consequentemente, recorre a recursos poéticos que lembram outros campos 

artísticos que auxiliam na transmissão das sensações, como a esfera musical. Seja em torno 

da beleza da natureza: “Um concerto de notas graves saudava o pôr do sol e confundia-se 

com o rumor da cascata, que parecia quebrar a aspereza de sua queda e ceder a doce 
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influência da tarde” (ALENCAR, 1952, p. 40), ou ainda como confirmação da rudeza e 

incivilidade dos selvagens: “A inúbia retroava; o som dos instrumentos de guerra 

misturado com os brados e alaridos formavam um concerto horrível, harmonia sinistra que 

revelava os instintos dessa horda selvagem reduzida a brutalidade das feras” (ALENCAR, 

1952, p. 250). Outra maneira de mostrar sutilmente a beleza poética de sua literatura 

utilizando aspectos da arte musical é com a xácara, narrativa popular em versos, entoada 

por Cecília ao som de uma guitarra espanhola. Com essa cantiga, Alencar retoma o vínculo 

romântico com a cultura medieval e, ainda, confirma a importância do cristianismo para o 

amor de Peri e Ceci. 

A imposição da fé cristã, que possibilita a união entre a cultura europeia e a 

representação dos trópicos efetivada na figura mitológica de Peri, o empréstimo de valores 

do colonizador em detrimento da cultura ameríndia e o não enfrentamento das fissuras da 

realidade são marcas da literatura projetada por José de Alencar.  Se, como analisa Paz 

(1996, p. 127), “durante mais de três séculos a palavra americano designou um homem que 

não se definia pelo que fizera e sim pelo que faria” o próprio nome condenava-nos “a ser o 

projeto histórico de uma consciência alheia: a europeia”, a tentativa da literatura nacional 

de Alencar acorda com esta lógica, já que a ideia é refletir um mundo novo. Assim, trata-se 

da construção identitária americana, e porque não dizer brasileira, “é marcada, de um lado, 

pela realização do trabalho do luto da origem e, de outro, pela tentativa de reinvenção de 

outras matrizes identitárias e culturais através das quais haveria reapropriação da nossa 

condição de sujeitos da história e da cultura” (BERND, 1999, p. 98). 

Peri não tem espaço no presente de Alencar e perde-se em um futuro no qual sua 

liberdade é tutelada pela aproximação com a dita civilização. O mundo novo que transmite 

a originalidade de seu herói, do seu povo e de sua natureza é marcado pela capacidade de 

homogeneização dos elementos necessários à construção de uma nação. Provavelmente, é 

também por isso que O Guarani agradou ao público da época, ansioso por uma 

representação que se fizesse nacional. Portanto, pensando na ressonância coletiva que pode 

ter um trabalho literário, ao provocar mudanças de horizontes culturais, é que se aponta 

para o fato de as temáticas que fazem parte de contextos sociais, históricos ou políticos, 

sobretudo, em respeito à arte poderem se perpetuar, pela força ou necessidade de seus 

conteúdos, em mais de um viés artístico. Este é o caso do indianismo, movimento 

característico do romantismo literário no Brasil, que acabou deixando marcas em outras 

artes, como a musical, o que se constata na ópera de Carlos Gomes. 
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3. LITERATURA E MÚSICA: ROMANTISMO, ÓPERA, IL GUARANY 

 

“Entre a reposição da divisão que as afasta, e a superação desta, a 

música e a literatura se concebem como partes complementares ou 

cindidas de uma linguagem una, perseguida ou evocada pela poesia, pela 

prosa poética, pela ópera, pela canção”  

(José Miguel Wisnik, O som e o Sentido, 2014). 

 

3.1 O ROMANTISMO NA MÚSICA E A ÓPERA 

As transformações relevantes ocasionadas pelas revoluções europeias dos séculos 

XVIII e XIX alteraram a mentalidade da população. A Revolução Francesa se desdobrou 

além do campo político, fazendo crescer a onda em favor da democracia, da autonomia e 

da liberdade de expressão, essa, tão cara ao contexto romântico, tanto na literatura, como 

em outras esferas artísticas. Na música, as composições mostram as consequências de um 

movimento de liberdade que alcança todos os ramos da atividade mental. Os reflexos são 

sentidos em ideias políticas e filosóficas dominantes, trazendo elementos como a busca de 

raízes históricas nacionais – danças, canções, lendas, harmonias ou ritmos folclóricos – que 

foram adequados ao novo processo de construção musical
33

. 

A Revolução Industrial modificou o modo de produção, que deixou de ser 

predominantemente artesanal, inclusive no campo musical. Assim como a imprensa para a 

literatura, a industrialização do setor de instrumentos musicais e o aumento do público 

pagante repercutiram no sistema de produção, circulação e recepção, como observa Kiefer 

(1985). Músicos que eram mantidos pelos círculos aristocráticos ou igrejas passaram a 

participar de espaços voltados para a apresentação pública, ou mesmo para a educação 

musical. Com a ascensão da burguesia, o público relativamente seleto deu lugar a 

espectadores numerosos e variados. Como os mecenas não tiveram mais espaço, foi 

preciso atender a todas as especificidades destas plateias, com obras intimistas que 

atendiam à sofisticação, e as grandiosas, que respondiam às expectativas espetaculares das 

massas (KIEFER, 1985). 

                                                 
33

 Dois exemplos de compositores em que o nacionalismo musical romântico torna-se perceptível em suas 

composições: o húngaro Franz Liszt, que mesmo morando longe de sua pátria, se inspirou em músicas 

folclóricas húngaras e compõem suas célebres Rapsódias húngaras, um conjunto de 19 obras para piano, 

compostas entre 1846 e 1853; e o polonês Frederic Chopin, que ilustra bem em sua arte o sentimento 

nacionalismo. A influência do folclore se faz presente nas danças de origem polaca, tanto em suas mazurcas, 

como nas conhecidas polonesas, que tinham um ritmo lento e moderado. Chopin renova estas composições 

estabelecendo um estilo sofisticado e conteúdo mais ritmado às polonesas. Uma das mais conhecidas é a 

Polonaise Heroica (1842) em Lá bemol maior, Op. 53 em que se exige do intérprete domínio e técnica 

apurada (KIEFER, 1985).  
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A produção de caráter industrial permitiu o aperfeiçoamento dos instrumentos e o 

aumento gradativo das orquestras e, simultaneamente possibilitou que eles se adequassem 

à música e não ao contrário, como acontecia antes. O piano, um dos instrumentos que 

passaram por melhoramentos, ganhou outro status: apareceu com frequência nos mais 

diversos ambientes e no cotidiano doméstico das famílias burguesas, já que havia uma 

demanda por músicas que pudessem ser executadas em casa, mesmo no Brasil, como já 

citado neste estudo, em que não havia uma burguesia formada, e sim, uma elite que se 

alinhava com as tendências europeias. 

Outra transformação foi que a música no romantismo criou mais oportunidades de 

trabalho, além da função do compositor, ao abrir espaço para os virtuoses, também 

conhecidos como músicos de concerto, que sintetizavam bem a nova estética artística, 

expressavam sentimentos de forma intensa. Além disso, foi por meio da constante 

dependência de aplausos, preferência do público e bilheteria, que surgiu a concorrência, o 

que implicava, concomitantemente, no desenvolvimento daquilo que as pessoas gostavam 

de ouvir, estabelecendo uma relação recíproca entre compositor, intérprete e audiência, 

como salienta Kiefer (1985). O modo de ser dos ouvintes burgueses viria a encontrar sua 

expressão nas obras executadas, por isso o interesse em causar impacto por meio de efeitos 

sonoros incomuns, o que acontecia principalmente em composições operísticas. 

Desta forma, “os compositores passaram a ter outra posição, deixaram de ser 

simples empregados de algum príncipe”, sendo Ludwig van Beethoven
34

, “o primeiro a 

conquistar uma posição independente” (KIEFER, 1985, p. 210), para tanto, a 

especialização tornou-se a abertura para vários caminhos dentro do universo musical. 

Cantores, regentes, coristas e instrumentistas, um elenco de novos artistas, tantos criadores, 

quanto intérpretes, ganharam mais espaço. Além disso, como no literário, no romantismo 

musical também se verificou a afirmação da figura do “gênio”. Mário de Andrade (1980, p. 

143-144), em Pequena história da música, menciona alguns: 

Nos primeiros quinze anos do século tinham nascido as cinco figuras 

dominantes do romantismo: Heitor Berlioz, Frederico Chopin, Roberto 

Schumann, Franz Liszt e Ricardo Wagner. Tudo o que esses cinco artistas 
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 Mônica Vermes (2007, p. 44) assinala que “Antes que exista uma música romântica, existe um pensamento 

romântico sobre a música e antes que exista um compositor romântico, encontramos [em Beethoven] um 

mito romântico de compositor. [...] Ainda que ele não seja tradicionalmente considerado romântico, é comum 

que seja identificado como uma espécie de ponte entre o classicismo e o romantismo, é em sua obra que 

encontraremos a utilização sistemática de procedimentos reflexivos que nos permitem associá-lo ao 

pensamento primeiro-romântico do grupo de Jena”.  
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inventaram como estética e técnica musical, resume o romantismo na sua 

essência mais pura. 

O romantismo musical apresenta uma postura de insatisfação com o real, bem como 

no literário, voltando-se para os dramas humanos por meio de amores trágicos, escapismo 

ou ideais utópicos. Por isso, enquanto o classicismo destacava a simetria, o equilíbrio, o 

refinamento e o controle dos princípios estruturais do discurso musical, o romantismo 

apresentava formas livres, com uma linguagem simples, de cunho mais comunicativo, 

próximo do que foi utilizado por muitos escritores românticos que, preocupados em atingir 

diretamente o leitor, se afastaram das composições de métrica fixa e sintaxe rebuscada do 

período anterior. 

No romantismo, a sintonia entre as esferas literária e musical se deu também pelo 

fato de muitos compositores, a partir do contato com a literatura da época, buscarem 

inspiração para suas composições em romances
35

. Andrade (1980, p. 144-145) descreve 

essa correspondência: 

Não bastou pregarem ideias, discuti-las em livros e jornais. As próprias 

obras musicais se enchem de intenções descritas de ordem puramente 

literária. [...] Agora os românticos acham que a música por si só pode 

descrever tudo pormenorizadamente. E é com essas intenções descritivas 

que criam formas novas e fazem a técnica musical evoluir. As formas 

principais, inventadas ou especificadas por eles, são a Peça 

Característica, o Poema Sinfônico e o Drama Lírico. Todas elas são mais 

propriamente literárias que musicais. E por isso mesmo, o que as 

caracteriza não é mais a arquitetura sonora, mas a intenção descritiva. 

São formas desprovidas de forma, por assim dizer. São formas livres, 

musicalmente falando. A concatenação de movimentos, de temas, de 

tonalidade mesmo, deriva das intenções intelectuais, especializadamente 

literárias. 

 

Além disso, com experimentações baseadas em novas linguagens para concretizar a 

busca de intenções expressivas, muitas vezes os compositores reuniam mais do que 

                                                 
35

 Como esta pesquisa se concentra no gênero operístico, cita-se aqui, alguns exemplos voltados à ópera: 

Lucia di Lammermoor é uma ópera de Gaetano Donizetti, com libreto de Salvatore Cammarano, baseada no 

romance The Bride of Lammermoor, de Walter Scott (1835);  Norma é uma ópera de Vincenzo Bellini, com 

libreto de Felice Romani, com estreia em 1831. Essa ópera é considerada o ponto alto da tradição do bel 

canto. É  baseada na tragédia Norma ou O infanticidio, do dramaturgo Louis Alexandre Soumet que baseou 

sua peça num romance de Chateaubriand, que, por sua vez, se inspirou em Eurípedes. Norma, com efeito, é 

uma recriação do mito de Medeia; Fausto é um poema trágico do escritor alemão Johann Wolfgang von 

Goethe, dividido em duas partes. Está redigido como uma peça de teatro com diálogos rimados, pensado 

mais para ser lido que para ser encenado. Faust é uma ópera em cinco atos de Charles Gounod, com libreto 

em francês de Jules Barbier e Michel Carré, elaborado a partir da peça de Carré, Faust et Marguerite, 

baseada no Faust de Goethe (1859); La Gioconda, baseado em Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo é 

uma ópera de Amilcare Ponchielli e libreto de Arrigo Boïto, ambientada na Veneza do século XVII 

(FRANCHINI, 2013). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amilcare_Ponchielli
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arrigo_Bo%C3%AFto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veneza
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
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melodias e harmonias, pois intentavam contar histórias, como destaca Andrade (1908, p. 

135): 

No decorrer duma obra, os temas dela mudam de aspecto e de 

interpretação não mais por intenções meramente musicais que nem os 

Ecos, a Variação, o desenvolvimento temático do Classicismo, porém pra 

(sic) caracterizar estados psicológicos ou aspectos exteriores diferentes da 

mesma coisa. Um tema se desenvolve ou varia não pra (sic) demonstrar 

as suas possibilidades musicais, porém pra (sic) significar mudanças 

sentimentais. Essa concepção expressiva da transformação temática é o 

que tem de mais constante e característico na musicalidade romântica, e é 

o que torna os compositores do tempo eminentemente historiados. Quero 

dizer: o ouvinte adquire a sensação de que está se passando um drama, 

está se contando uma história, um caso qualquer. 

As mudanças sentimentais que vão embasar as composições da música romântica 

foram sentidas nas óperas. Neste sentido, com a variedade de elementos que compõe o 

gênero operístico, um dos canais utilizados para transmissão da expressividade musical 

necessária ao contexto romântico era a voz humana. A estética vocal do século XIX passou 

por um processo de desenvolvimento e propagação no que diz respeito a seus aspectos 

técnicos. Com as óperas, se desenvolveu cada vez mais o controle dos registros vocais, a 

agilidade e a flexibilidade, habilidades específicas para métricas distintas, entonação e tudo 

o que leva ao aperfeiçoamento do ato de cantar. 

Os italianos, largamente conhecedores de técnicas que priorizavam a beleza do 

canto, logo difundiram novas formas, adaptando-as à sonoridade e à estética das inovações 

românticas. Assim, este foi o período de maior reverberação do bel canto, uma técnica que, 

segundo Luciano Simões Silva e Denise Scandarolli (2010), iniciou na Itália e consiste 

basicamente em manter uma plasticidade vocal uniforme com timbre preciso. O bel canto 

desenvolveu-se por intermédio do estudo constante e do controle de aspectos físicos, a 

partir da emissão do som, utilizando técnicas específicas de respiração, flexibilidade, 

passagem de registros com segurança e controle em notas longas. Tudo isso associado à 

beleza do timbre e ao volume da emissão vocal, permitindo que o cantor demonstre com 

sua voz todas as emoções que o compositor deseja transmitir. A diferença é que com o 

romantismo, o bel canto, que surgiu na Itália no final do século XVII, encontrou a 

necessidade de adaptação à realidade expressiva do período. 

As mulheres, que começaram a ter espaço nos ambientes musicais, principalmente 

na ópera, trouxeram elementos próprios para sua tessitura que não condizem com algumas 

singularidades da voz masculina, e adaptaram a esta nova técnica. Além disso, o bel canto, 

que une beleza e projeção, se tornou recorrente, também, devido à expansão dos teatros e 
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ao aumento do número de instrumentos nas orquestras. Cantores e cantoras com emissão 

potente passaram a ser requisitados, pois a extensão e o timbre da voz davam a carga 

dramática necessária aos enredos, além de garantir que fossem ouvidos nas amplas salas de 

apresentação. Nesse período de mudanças, a arte musical abriu mais espaços e ganhou 

status de fonte de equilíbrio para a burguesia diante das mudanças sociais e políticas. Isso 

se deu, segundo Wisnik, (2014, p.149) porque “a música se torna para a burguesia, o 

substituto da religião, a encarnação de uma humanidade ideal, a imagem de um tempo 

abstrato, não conflitivo, harmonioso, de uma história previsível e controlável” (WISNIK, 

2014, p.149). 

Essa camada, também entendida como parte do “povo”, apresentava maneira 

peculiar de manifestar a aceitação musical: “chora gritando, aplaude berrando, briga a pau” 

e os músicos românticos “deformam isso pela especialização do sublime, do grandioso, do 

violento” (ANDRADE, 1980, p. 136), especialmente na Alemanha: 

Cujo lema da época é Sturm und Drang (Ânsia e Tormenta). Berlioz 

sonha com orquestras monstruosas; Beethoven une coros à sinfonia; 

Gustavo Mahler na Áustria sistematiza essa invenção beethoveniana; 

Wagner não se contenta com uma ópera só, e cria um ciclo delas com a 

‘Tetralogia’; Liszt e Paganini elevam a virtuosidade ao suprassumo do 

malabarismo; construindo o teatro de Bayreuth, Wagner faz da música 

uma religião, de Bayreuth um lugar de romaria, do teatro um templo. O 

que preocupa os românticos é o cume da comoção. 

A música romântica é entendida por sua riqueza na invenção melódica e 

harmônica, por sua grandiosidade e pela busca da comoção exacerbada, bem como pelas 

associações extramusicais. Foi em tal contexto que a ópera ganhou preponderância, pois 

apesar de ter se fixado e ser entendida como fruto do romantismo, este gênero musical 

apareceu bem antes na Grécia antiga, na encenação das emocionantes tragédias, como já 

mencionado em capítulo anterior. Somente por volta do século XVI, que a ópera adquiriu o 

contorno próximo do que se conhece nos dias atuais. Segundo Carolyn Abbate e Rober 

Parker (2015, p. 45) em Uma história da ópera, “os precursores e as teorias que servem de 

base para o surgimento estão todos na Itália do século XVI”. Para os pesquisadores, a 

ópera vai gradativamente agregando elementos ancestrais junto com a “tradição do drama 

pastoral com música, já apresentado no final XV pelo poeta Angelo Poliziano, cujo Orfeo 

tinha acompanhamento musical” (ABBATE; PARKER, 2015, p. 46). 

Em 1575 formou-se em Florença, um círculo cultural no qual seus frequentadores, 

em meio a outras experiências que visavam combinar drama, dança, canto e instrumentos 

musicais, tentaram reviver a arte grega.  A Camerata Fiorentina, como ficou conhecida, 
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considerava crucial a perfeita compreensão, por parte do público palaciano, das palavras 

pronunciadas no palco, adotando para tanto a monodia – técnica em que uma voz solista se 

destacava das demais, anunciando o texto teatral, como salienta Abbate e Parker (2015). 

Assim, surgiu a recitação cantada, uma maneira de declamar em que os instrumentos 

musicais serviam como suporte harmônico, acompanhando a voz. Este gênero musical 

ganhou novas características, e no primeiro teatro com público pagante, o San Cassiano, 

em Veneza, em 1639, Monteverdi estreou Adone. A ópera, que nasceu em berço 

aristocrático, se popularizou e se adaptou ao gosto das camadas que podiam pagar o 

espetáculo. 

Concomitante à sua evolução na Itália, a ópera se difundiu em outros países 

europeus. Enquanto a França deu continuidade ao seu modelo peculiar de espetáculo lírico, 

no século XVIII, Áustria, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Rússia e Escandinávia, 

mesmo fortemente influenciados pelos italianos, valorizaram seus próprios autores. Com o 

desenvolvimento do sistema operístico, os compositores que recebiam salários para 

elaborarem peças passaram a depender do empresário independente (ABBATE; PARKER, 

2015). 

Em 1791, com a morte de Wolfgang Amadeus Mozart – que manteve a fórmula 

italiana, porém com aspectos distintos no que diz respeito ao alcance dramático e sonoro – 

quem se tornou conhecido no universo operístico foi Gioachino Rossini, compositor de  

trinta e nove óperas, e dentre outras estão O barbeiro de Sevilha (1816) e Guilherme Tell 

(1829). Apesar de Rossini, o início dos anos 1800 foi pouco produtivo na concepção de 

óperas, já que a Europa se preocupava demasiadamente com as Guerras Napoleônicas,  

somente depois destas primeiras décadas, com o avanço do romantismo, que este gênero 

ganhou maior fôlego. No decorrer do século XIX, praticamente todo o mundo ocidental 

cultivava a ópera, e na Itália, a modalidade foi extremamente popular em distintas camadas 

sociais, como atesta o número de teatros espalhados pela a península italiana: 

aproximadamente quatrocentos conforme destacam Abbate e Parker (2015). 

Neste período, a busca de inspiração na literatura recaiu em obras de escritores 

como Shakespeare, Goethe, Walter Scott, Schiller e Chateaubriand, mas outras grandes 

fontes foram as lendas medievais. Na ânsia da construção nacionalista, os temas escolhidos 

estavam voltados para especificidades dos países dos compositores, assim alguns como a 

Rússia, ficaram mais conhecidos por causa de composições como as de Glinka e 

Tchaikovsky. Na França, além de temáticas voltadas para o contexto nacional, a ópera 
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parisiense inovava com cenários suntuosos, coros e orquestras amplas. Na Alemanha, a 

primeira grande ópera romântica foi Der Freischütz, de Carl M. von Weber, baseada num 

conto popular ambientado nas florestas da Boêmia. A partir de seus estudos das obras de 

Beethoven, Weber construiu uma nova concepção de orquestração, com harmonias mais 

complexas, como destaca Kiefer (1985). 

Foi ainda no contexto alemão que a ópera encontrou, nas composições de Richard 

Wagner, a “própria encarnação do século XIX” cabendo acrescentar que “as contradições, 

os aspectos regressivos e progressivos, as tensões e abismos do século passado encontram 

nessa obra – e também na vida de seu autor – uma objetivação como raras vezes tem 

acontecido na história da música” (KIEFER, 1985, p. 228). A partir do ideal da liberdade 

formal – no sentido de desatrelamento da rigidez e da separação entre os gêneros, 

característica da cultura clássica – que se estabeleceu conceitualmente na proposição 

wagneriana a “Arte Total” ou Gesamtkunstwerk. Wagner acreditava que na antiga tragédia, 

a música, o teatro, a dança, as artes plásticas e o canto estavam juntos, porém em algum 

momento haviam se separado, não sendo mais o que predominava na ópera em seus dias, 

pois a qualidade do drama se perdia uma vez que a ênfase era dada à música. 

Em seu conceito de arte total, a obra é uma unidade absoluta entre a música e o 

drama, ou seja, “Para esta junção era necessário que cada uma destas artes se colocasse a 

mercê de uma ideia integradora, que transpasse a própria individualidade de cada arte” 

(PEREIRA, 1995, p. 7).  Para tanto, Wagner utilizava elementos que ajudaram na inovação 

teatral: 

Wagner foi o primeiro produtor teatral a requerer uma escuridão 

completa do auditório; e em seus escritos sobre forma de apresentação 

ele ressaltou inúmeras vezes que os espectadores deveriam ser arrastados 

avassaladoramente para o mundo ficcional que está sendo encenado, 

perdendo sua âncora da realidade.[...] Outra inovação wagneriana que 

favoreceu esse sentido de absorção foi tirar a orquestra das vistas do 

público, enviando de fato muitos dos instrumentos mais ruidosos para um 

“poço” cuja maior parte ficava abaixo do palco. Outros compositores 

adotaram entusiasticamente as inovações de Wagner (ABBATE; 

PARKER, 2015, p. 60). 

Como o modelo era o de completa absorção, em que se engendravam as inovações 

teatrais e exigências artísticas, Wagner trouxe em O anel do Nibelungo (1876) – um 

conjunto de quatro óperas: O ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O crepúsculo dos 

deuses – as ideias que já vinha desenvolvendo há algum tempo. Ainda introduziu no 

gênero recursos expressivos da música sinfônica, explorando a psicologia humana e 
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fundindo-a em uma unidade orgânica. Sua obra causa impacto, criando ampla ascendência 

e estabelecendo fundamentos para a música dos séculos posteriores. Yara Borges Caznók e 

Alfredo Naffah Neto (2000) afirmam que a concepção da obra de arte total não é uma 

simples abstração wagneriana, ela se desdobrou em vários momentos da história das 

atividades estéticas, à medida que alimenta novas discussões e produções sobre a 

integralização das artes. 

Luiz Cláudio Moniz (2007) observa que os conhecimentos literários de Wagner, 

especificamente a respeito de Shakespeare, suscitaram a estreita aproximação entre 

literatura e música. O compositor chegou a comparar os mundos shakespeariano e 

beethoveniano, encontrando afinidades entre os dois, destacando que, apesar de diferentes, 

estão contidos um no outro. Sua forte ligação com a literatura, quer seja por meio dos 

romances, quer seja pelas lendas europeias ou pelas mitologias nórdica, alemã ou grega 

aparece no desenvolvimento de composições como Navio fantasma (1843) e Tannhäuser 

und der Sängerkrieg aus Wartburg (1845). “O mito de Sêmele, mãe de Dionísio, foi 

crucial na composição de Lohengrin (1850)”, como lembra Moniz (2007). E é com A 

Canção dos Nibelungos, um poema épico escrito por volta de 1200, que Wagner encontra 

base para sua obra-prima O Anel dos Nibelungos. “Wagner repulsa a música que bastasse 

a si mesma, uma música à qual faltasse o que ele chamava de conexão orgânica com a 

poesia e o drama” (ABBATE; PARKER, 2015, p. 60). 

A aproximação com a produção literária tanto de eras passadas quanto de seu 

próprio tempo aparece na concepção de suas óperas e também no enredo dos libretos, 

muitos deles feitos pelo próprio compositor. A prática recorrente era a adaptação do texto 

original literário ou teatral para o formato operístico, para tanto, era comum, a partir do 

século XIX, o compositor contratar o libretista. À medida que o libretista escrevia os 

versos, o compositor os musicava e, não raro, trocava opiniões com ele a respeito da peça 

que estava criando, colocando uma vogal mais apropriada para uma nota grave ou aguda, 

um verso mais adequado ao clima que esperava criar ou uma rima específica. E por conta 

de choques de opinião distintas é que muitos compositores preferiam escrever seus 

próprios libretos, sendo o caso de Wagner, como lembra Abbate e Parker (2015). 

As inovações wagnerianas transpassaram os limites alemães e chegaram ao centro 

da ópera. Em 1870, o italiano Giuseppe Verdi recomendava a seu editor Giulio Ricordi 

que, além de fazer com que a orquestra ficasse invisível, era necessário cuidar das luzes, 

reconhecendo assim que se deveria, acima de tudo, preservar o mundo ficcional da ópera 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tannh%C3%A4user_und_der_S%C3%A4ngerkrieg_aus_Wartburg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tannh%C3%A4user_und_der_S%C3%A4ngerkrieg_aus_Wartburg
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(ABBATE; PARKER, 2015). Apesar dessa aproximação, Verdi estava fora da esfera 

musical de Wagner, pois mantinha seu estilo, sua própria forma de criar. A cultura musical 

e a maneira de compreensão são distintas entre as óperas alemã e italiana, pois enquanto o 

veículo principal da expressão dramática em Wagner é a orquestra, para Verdi é o canto, 

fazendo deste elemento a linha de frente de suas criações. Este é um traço que também se 

faz perceber na música de Carlos Gomes. 

Verdi trazia em suas composições reflexões sobre música, política e sociedade 

como elementos próprios da época romântica. Símbolo do sentimento nacionalista da 

unidade italiana, o compositor deu continuidade à virtuosidade da ópera italiana partindo 

de Rossini, Donizetti, Bellini, sobretudo no que diz respeito ao bel canto, embora com 

sofisticação peculiar, adaptando-a à ação dramática. Se a obra de Wagner parece 

transpassar seu tempo, Verdi traz uma visão de mundo que vai além de seu espaço 

histórico. Dramaturgo, apresenta um dinamismo constante, principalmente para expor “o 

acontecimento dramático, os sentimentos, paixões e conflitos dos personagens” (KIEFER, 

1985, p. 230). Utilizando fundamentalmente o canto, sua obra se compõe de elementos que 

partem da relação da música com outros entendimentos, sobretudo o enraizamento na 

literatura. Os libretos de suas óperas adaptaram enredos de obras como Hernani, de Victor 

Hugo que, no universo de Verdi, é Ernani (1844); Luisa Miller (1849) é baseada na obra 

de Schiller, Kabala und Liebe (1784), enquanto La Dame aux Camélias (1848), de 

Alexandre Dumas é inspiradora de La traviata (1853), uma de suas óperas mais 

conhecidas. 

São, entretanto, em óperas compostas a partir de obras de Shakespeare, como 

Macbeth (1847), Otello (1887) e Falstaff (1893) que Verdi demonstra seu interesse pelos 

aspectos de seu tempo, valendo-se da profundidade, paixões, conflitos entre os 

personagens, autenticidade, como assinala Daniela Ferreira Elyseu Rhinow (2007) em sua 

tese de doutorado. Por todo um conjunto de inovações, pela expressão de ideias políticas e 

sociais e pela presença de grandes compositores, a ópera atingiu proporções além da 

Europa e firmou-se enquanto gênero musical característico do período romântico.  

Inevitavelmente chegou ao novo mundo e, consequentemente ao Brasil, onde os indivíduos 

dotados de algum lastro cultural, estimulados pelo entusiasmo patriótico, se imbuíram da 

tarefa de construir as instituições nacionais. No campo cultural, os esforços propiciaram o 

surgimento de uma literatura que floresceu ao mesmo tempo em que o país se consolidava 

enquanto nação, no entanto em outras áreas as condições foram menos favoráveis, o que 
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não impediu inciativas mais isoladas como as direcionadas para a criação da ópera 

nacional. 

 

 

3.2 A ÓPERA NACIONAL E CARLOS GOMES 

Ao longo do século XIX a música no Brasil foi ganhando características bem 

diversas que confluíam para a nova perspectiva proposta pelo romantismo, a de se 

converter em síntese da nação nos mais variados campos sociais e artísticos. A busca por 

elementos que pudessem expressar tal anseio não aconteceu de maneira fluida, pois o 

contexto da produção brasileira não estava ligado somente às questões sociais e políticas, 

ainda mantinha vínculo forte com a religião, devido à interferência da Igreja Católica, 

como confirma o pesquisador Luiz Heitor Correa de Azevedo (1950, p. 22): 

Até meados do século XIX a música artística brasileira é, 

exclusivamente, como na infância e adolescência de qualquer sociedade, 

música religiosa, composta para as cerimônias do templo e executada 

pelos grupos musicais que à sombra dos templos a cultivam. 

O período de domínio da música religiosa durou até meados do século XIX e, 

segundo Mário de Andrade (1980, p. 165), por puro condicionamento, mas notadamente 

verifica-se o caminho para outros gêneros: 

A música religiosa domina. Esse domínio vai perdurar até meados do 

século XIX, em manifestações primordialmente viciadas porque, quando 

a Colônia já estava com possibilidades de criar execuções mais puras 

(séc.XVIII), a música religiosa decaía na Europa e a que vinha para cá, 

por intermédio de Portugal, vinha cheirando teatro, melodista, bonitota, 

sem tradição. Um viajante inglês chega a afirmar que no Rio de Janeiro, 

os sopranistas da Capela Real, de Dom João VI, cantavam nos templos 

trechos escolhidos, tirados das óperas! E Tobias Barreto, pelo que afirma 

Afrânio Peixoto, ouviu numa igreja do norte, cantarem a ‘Hebréia’, de 

Castro Alves! O fato é que ninguém não menciona [Giovanni] Palestrina 

nem [Tomás Luis de] Victoria, nem Bach, [Giovanni] Gabrieli ou 

[Francesco] Durante. 

No que se refere ao estilo, o percurso da música no Brasil não foi único, pois as 

cargas de influências foram diversas, e, portanto, se constituíram de maneira complexa, 

como sugere Maria Alice Volpe (2000, p. 42): 

A produção musical romântica brasileira sugere questões bastante 

complexas do ponto de vista estilístico. Tendo assimilado em poucas 

décadas um conjunto de práticas bastante diversificado, teria 

amalgamado as várias tendências e estilos com os quais tivera contato, 

ora de modo mimético, ora de modo original, mostrando as influências de 
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Chopin, Schumann, Liszt, Wagner, de franceses como Cesar Franck ou 

Fauré, da ópera italiana, para mencionar apenas as alusões mais comuns. 

Sendo então constituída por esta gama de influências e tentando estabelecer uma 

identidade nacionalista musical, porém sem perder o vínculo com a religião é que a música 

brasileira “gradualmente, desde a Independência, foi reelaborando seus padrões estilísticos 

de criação musical, adotando modelos clássico-românticos na medida em que digeriu o 

repertório europeu que penetrou no Brasil durante todo o decorrer do século” (VOLPE, 

2000, p. 44). 

O período posterior à Independência acentuou as dificuldades para o fortalecimento 

da música no país, pois somadas às transformações e às tentativas de estabilidade política, 

também existiam as econômicas. Consequentemente, o desenvolvimento artístico não 

estava em destaque e não recebia investimentos. Desde o período colonial, o universo 

musical nacional foi se manifestando de maneira modesta. No fim do século XVIII e início 

do XIX, o Rio de Janeiro não se destacava pela música em relação a outras cidades como 

Salvador, Recife, São Paulo ou as mineiras que, sob o impulso da extração do ouro 

passaram por uma efervescência literária, como lembra Vasco Mariz (1994) em sua 

História da música no Brasil. Entretanto, a fundação da Capela Real por Dom João VI 

propiciou o surgimento de atividades musicais, em grande parte pelo talento do padre José 

Maurício Nunes Garcia
36

, a quem coube a responsabilidade de incentivar as iniciativas. 

Com a emancipação política, a música sofreu devido à falta de investimentos em 

decorrência dos sérios problemas econômicos em que o país se encontrava, assim como as 

atividades na Capela Imperial, nova denominação da Capela Real, diminuíram 

repentinamente. Kiefer (1976) observa que o mesmo aconteceu com a música profana, até 

pelo incêndio que atingiu o Teatro de São João, em 1824, reinaugurado com o nome São 

Pedro de Alcântara, em 1826. O quadro do período, entretanto, não era de completo 

desalento nem igual no país inteiro porque alguns teatros foram fundados, bem como 

algumas sociedades musicais
37

, como a Sociedade Beneficente Musical, fundada em 1833 

                                                 
36

 Compositor, multi-instrumentista e professor de música, José Maurício “dirigiu todas as atividades 

musicais da corte portuguesa no Rio de Janeiro” (MARIZ, 1994, p. 54). Não era apenas “mais um músico 

mulato, da série que tanto frutificou no período colonial” (MARIZ, 1994, p.55), descendente de escravos, o 

autor apresenta uma extensa e profícua obra entre missas, réquiens, além de ter passado pela música de 

câmara, modinhas e até produção dramática. 
37

 Muitas destas sociedades, também conhecidas como sinfônicas ou filarmônicas foram fundadas pela elite 

predominantemente formada pela aristocracia que tinha o seu modo próprio de cultivar a música. Kiefer 

(1976, p. 66) descreve que “estas sociedades são conhecidas como sociedades criadas para o cultivo da 

música de câmara, coral e operística; estimula e sustenta as giras de virtuoses; promove o ensino da música; 
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por Francisco Manuel da Silva, um dos integrantes da orquestra da Capela Real, que atuou 

na formação de músicos locais. A Sociedade Filarmônica, nascida em 1834, também 

recebeu o apoio do “compositor, regente e educador, melhor conhecido como autor do 

Hino ao Sete de Abril, o Hino Nacional Brasileiro”, como destaca Marcelo Campos Hazan 

(2010, p.01). Nesse sentido, cabe mencionar suas ações para a organização do ensino de 

música, deixando um grande legado, a criação em 1841 e inauguração em 1848 do 

Conservatório de Música do Rio de Janeiro, hoje a Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (HAZAN, 2010). 

Em 1845, a Academia Imperial das Belas Artes havia instituído o prêmio de 

viagem à Europa para complementar a formação dos estudantes, o qual foi estendido aos 

de música após a anexação do Conservatório de Música à Academia de Belas Artes. A 

Itália era o destino mais desejado por causa do estilo operístico ali dominante na época. 

Como beneficiário do patrocínio oferecido pelo governo imperial, o aluno deveria se 

comprometer com algumas obrigações para continuar seu curso no exterior, conforme 

assinala em sua dissertação de mestrado Janaina Girotto Silva (2007), dentre elas, enviar 

uma composição, com tema nacional para o seu país. 

A arte musical foi conquistando outros espaços em seu caminho rumo à busca de 

sua nacionalidade. Assim como as revistas serviram de confirmação para as aspirações 

literárias românticas, em 1843, também surgiu o primeiro periódico musical, o Ramalhete 

das Damas. Outras publicações de natureza teórica, histórica ou especificamente estética 

ajudaram a perpetuar a ideia da música nacional, porém nada contribuiu mais para a 

fixação da nacionalidade musical do que a ópera. 

O gênero precisava ser tratado fora dos moldes europeus para ganhar características 

brasileiras, pois as apresentações de temporadas no Brasil não eram novidade, uma vez que 

começaram a ocorrer ainda no período de Dom João VI, por volta de 1813. Este quadro 

que fez do Rio de Janeiro um centro operístico do século XIX, constituído pelas 

representações que, em sua quase totalidade, eram de artistas europeus. Segundo Paulo 

Castagna (2003), somente Le due Gemelle, de José Maurício Nunes Garcia, e O juramento 

dos Nunes, com libreto de Gastão Fausto e música de Bernardo José de Souza Queirós, que 

são de autores nacionais. Nas décadas seguintes à Independência, o Imperial Teatro de São 

Pedro de Alcântara, remodelado, continuou exibindo os espetáculos, sobretudo de 

                                                                                                                                                    
cuida da indústria e do comércio de instrumentos, etc. Na Europa, este estado de coisas já tivera início um 

século antes”. 
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compositores italianos, embora nos anos 1840, as produções francesas tenham alcançado 

sucesso significativo, enquanto as óperas alemãs “só foram encenadas umas três” 

(KIEFER, 1976, p. 68). 

O movimento em defesa de uma produção nacional tomou impulso especificamente 

na década seguinte. Em 1857, o refugiado espanhol
38

 que vivia no Rio de Janeiro, José 

Zapata y Amat fundou a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional. Um dos nomes 

que compunham o quadro dos membros do conselho artístico era de Manuel de Araújo 

Porto Alegre. Tratava-se de uma iniciativa concreta que tencionava estimular não apenas a 

criação, mas o desenvolvimento de sua composição e montagem “execução musical, 

encenação e cenário”, cujo objetivo principal era “propagar e desenvolver o gosto pelo 

canto em língua pátria” (CASTAGNA, 2003, p. 8). 

Entusiasta das zarzuelas
39

, demonstrando assim, a contínua busca pelo modelo 

estético musical europeu, José Amat era cantor amador, empresário e como descreve 

Kiefer (1976, p.79), conseguiu conquistar a simpatia da sociedade carioca por demonstrar 

amor as “nossas coisas”. Amor que o fez criar melodias sobre poesias de autores nacionais, 

quatro delas a partir de poemas de Gonçalves Dias: A canção do exílio, A leviana, Seus 

olhos, O pedido (PACHECO, 2007). Apesar disso, em 1858, Amat foi afastado da direção 

da Imperial Academia cujos trabalhos passaram a ser geridos por conselho formado para 

tal fim. As atividades relativas a espetáculos foram suspensas e a prioridade voltou-se para 

a formação de artistas nacionais, contudo, em 1860 a instituição era formalmente extinta e 

nascia também comandada por José Amat, a Ópera Lírica Nacional, que seguia os mesmos 

padrões. A tradução das óperas internacionais continuou sendo estimulada, pois desde que 

fossem escritas e cantadas em português as obras eram consideradas produção nacional. 

Neste sentido, era comum recorrer a literatos para verter para nosso idioma as peças 

estrangeiras
40

. 

Assim, o incentivo às óperas cantadas em língua portuguesa continuou, e em 1860, 

a primeira ópera não apenas em nosso idioma, mas com autores e temática nacionais 

                                                 
38

 Paulo Castagna (2003) afirma que José Amat foi um militar espanhol que fugiu da prisão em 1848. Tinha 

sido condenado por ser envolver na Revolução Carlista e chegou ao Rio de Janeiro na condição de Coronel 

do Estado Maior Insurrecto. 
39

 Gênero de origem espanhola, baseado em melodias folclóricas em que se apresentam canções e peças 

instrumentais intercaladas por diálogos.  
40

 A aproximação entre literatura e ópera traz o nome de Machado de Assis, que assina o libreto de Pipelet 

com música de Serafino Amedeo De Ferrari, inspirado em The Mysteries of Paris de Eugène Sue. Outros 

nomes da literatura também escrevem traduções de libretos de óperas ou comédias musicadas, como Manuel 

Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e Quintino Bocayuva (MAINENTE, 2012). 
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estreou. A Noite de São João, que começou a ser encenada em dezembro no Teatro São 

Pedro de Alcântara, com música de Elias Álvares Lobo e libreto de José de Alencar.  A 

segunda ópera da Academia foi Moema e Paraguassu, com libreto de Francisco Bonifácio 

de Abreu e música do maestro italiano Sangiorgi e a terceira ópera, A Noite no Castelo, em 

setembro de 1861, com regência de Francisco Manuel, que marcou a estreia de Carlos 

Gomes como compositor (AZEVEDO, 1950). 

A Ópera Nacional resistiu até 1863, quando a fusão entre as companhias líricas, 

italiana e nacional relegou os artistas brasileiros para segundo plano, enquanto isso Joana 

de Flandres, segunda obra de Carlos Gomes a ser apresentada pela Ópera Nacional, não 

alcançou o mesmo sucesso que a primeira, como lembra Mariz (1994). Na noite do dia 24 

de outubro de 1863, a última produção nacional levada à cena foi O Vagabundo ou A 

Infidelidade, Sedução e Vaidade Punidas, de Henrique Alves de Mesquita
41

. A trajetória 

deste empreendimento foi fundamental para compositores, que até o início dos anos 1840 

não tinham incentivo público capaz de ajudar na formação de sua carreira musical. Assim, 

a música brasileira “abandonara o coro das igrejas e entrara pelos palcos dos teatros; 

mesmo pelos palcos faceciosos e cheios da garrulice de coristas pouco vestidas dos alegres 

teatros de Paris” (AZEVEDO, 1950, p. 25). Deste período, a figura que conseguiu manter-

se atuando e que superou as expectativas foi Carlos Gomes. 

A biografia do compositor Carlos Gomes é bem conhecida, da mesma forma que 

muito se escreveu a respeito de sua produção. Além dos estudos em relação a sua arte 

musical que continua atraindo atenção, também há interesse por “sua trajetória romântica 

de menino do interior que foge de casa para seguir sua vocação e seu triunfo no país de 

origem e em um dos centros de excelência da ópera”. O fato é que o nome de Carlos 

Gomes está fixado “na historiografia musical, na memória coletiva e no cânone musical 

brasileiro” (VERMES, 2016, p. 02). Filho do músico mestre de banda do interior, Manuel 

José Gomes, e de Fabiana Maria Jaguari Gomes, com o ensinamento paterno aprendeu a 

tocar violino, clarineta, flauta e piano. Na adolescência, quando se apresentava com o pai e 

o irmão mais velho, Pedro Sant´Anna Gomes – com quem, mesmo depois na Itália, 

manteve relação muito próxima – em concertos da cidade, já se mostrava um músico 

promissor e influenciado pelas óperas italianas
42

.  

                                                 
41

 Henrique Alves de Mesquita foi o primeiro aluno do Conservatório a ganhar o prêmio viagem para estudar 

música na Europa. Ele foi enviado em julho de 1857 para Paris (SILVA, 2007).  
42

 Evidenciam-se a influência da música italiana em Carlos Gomes como descrita por Luiz Heitor Correa de 

Azevedo (1950, p. 166-167), que retoma a primeira biografia publicada de Carlos Gomes, por Luiz 
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Em 1859, contra a vontade da família, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar 

contraponto
43

 no Conservatório de Música. Lá, Carlos Gomes encontrou o ambiente de um 

país em franco desenvolvimento econômico e em meio a uma efervescência cultural, onde 

ainda se comentava o aparecimento do romance O Guarani, enquanto surgiam novas 

construções residenciais e de espaços para apresentações de espetáculos. 

No primeiro ano de frequência ao Conservatório, Gomes só havia conseguido uma 

menção honrosa por seus esforços nas aulas de contraponto, porém no segundo, se 

destacou, conseguindo a medalha de ouro nos estudos. Assim, abriu espaço para Francisco 

Manuel da Silva, o então diretor da instituição, pedir à Academia que solicitasse junto ao 

governo imperial uma condecoração “pelo incansável estudo nas aulas de contraponto, pela 

composição de uma cantata dedicada à Imperatriz”, e ainda, “por compor um Oratório 

executado na Igreja de Santa Cruz dos Militares para a festa de Nossa Senhora da Piedade” 

e finalmente “pela composição da ópera A Noite do Castelo” (SILVA, 2007, p. 120). 

Essa primeira ópera tinha o libreto assinado pelo modesto jornalista fluminense 

Antônio José Fernandes dos Reis, que vinha publicando no Correio da Tarde, traduções de 

romances e novelas.  Inspirada no poema homônimo do escritor português Antônio 

Feliciano Castilho, a obra de Gomes recebeu destaque na imprensa, o que rendeu 

oportunidade para várias apresentações. Desde então, a inspiração no estilo de Verdi, se fez 

presente na música de Carlos Gomes, como observa Azevedo (1950, p. 167): “Era natural, 

pois, que a sua primeira ópera se ressentisse de influência verdiana. Isso mesmo acharam 

todos os críticos, insistindo bastante nessa tecla”. 

O reconhecimento ao compositor aumentou, até que, em 1863, foi escolhido para 

continuar seus estudos na Europa. A essa altura, Gomes já tinha composto a ópera Joana 

de Flandres, com libreto de Salvador de Mendonça, escritor e jornalista. Com letra em 

                                                                                                                                                    
Guimarães Junior, na estreia de Il Guarany no Rio de Janeiro ainda em 1870. O texto publicado por 

Guimaráes Junior falava da grande emoção que a música de Verdi provocou no jovem Carlos Gomes, então 

com 15 anos pelo contato que teve com um spartito da ópera verdiana Il Trovatore. Luiz Aguiar (2010, p. 54) 

conta que a partir deste episódio Carlos Gomes compôs a Parada e dobrado sobre motivo de Il Trovatore 

para os instrumentos disponíveis da banda marcial regida por seu pai. Outro pesquisador, Lauro Machado 

Coelho (2002), descreve em A ópera italiana após 1870, a influência italiana na Missa de Nossa Senhora da 

Conceição, composta por Carlos Gomes, então com 23 anos e dedicada ao Dr. Mamede José Gomes da Silva, 

amigo da família. Segundo Coelho (2002, p. 27) além da aproximação com o compositor italiano Gaetano 

Donizetti, essa composição de Carlos Gomes faz uma junção  com “recortes melódicos e desenhos rítmicos 

da música popular brasileira (por exemplo, nas cavatinas do ‘Laudamus’ para soprano e do ‘Qui tollis’ para 

barítono). E numa página como o ‘Glória’, evidencia-se a experiência da música para banda”. 
43

 O professor Guilherme Antonio Sauerbronn de Barros (2002, p. 82) especifica que o “termo que se 

originou do latim contrapunctus, significa nota-contra-nota e foi usado a partir do século XIV para indicar a 

combinação de linhas melódicas simultâneas, de acordo com um sistema de regras estabelecidas”. 
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português foi cantada por italianos, o que prejudicou a compreensão da plateia, talvez esta 

a razão pela qual obteve menos sucesso do que a primeira, apesar da originalidade e da 

tentativa de aproximação com a cultura nacional, como lembra Azevedo (1950, p. 169): 

A partitura d´A noite do Castelo me parece menos original do que a da 

Joana de Flandres. Isto porque a melodia desta segunda ópera, sem ter a 

preocupação de seguir as pegadas de modelos consagrados, tem 

momentos de abandono em que deixa os seus mediterrâneos pela 

ardência dos trópicos e evoca, imprecisamente, indefinivelmente, 

qualquer coisa que está bem próximo de nós, bem no centro da nossa 

sensibilidade musical: qualquer coisa que, sem ritmos sincopados, sem 

sétimas abaixadas, parece-nos entretanto, música do Brasil. 

Joana de Flandres consolidava o talento de Carlos Gomes, que e em dezembro do 

mesmo ano, partiu para a Itália a fim de aprimorar seus estudos em composição no Real 

Conservatório de Milão. 

O brasileiro chegou à Itália em fevereiro de 1864, três anos depois de acontecer um 

dos passos para a unificação política
44

, o que trouxe maior desenvolvimento urbano, 

consolidando o domínio comercial de Milão sobre o norte italiano e, ainda, fazendo da 

cidade um dos principais centros industriais do país. O Real Conservatório de Milão, 

fundado em 1807, era um dos mais renomados da Europa e fazia com que seus alunos 

estivessem aptos para se apresentarem no Teatro Alla Scala, considerado um templo da 

ópera. Entretanto, mesmo o estilo operístico ocupando lugar hegemônico no universo da 

música ocidental, – como confirma Coelho (2002, p. 17): “desde os tempos da inauguração 

dos primeiros teatros públicos em Veneza, a ópera constitui a primeira manifestação de 

cultura de massa” – as transformações socioculturais fizeram com que a música italiana 

não estivesse tão vigorosa quanto antes. Havia uma necessidade geral de reestruturação, 

principalmente por parte de alguns grupos que queriam firmar a cultura local diante de 

países europeus como França e Inglaterra, embora houvesse outros como os scapigliatti
45

 – 

movimento artístico e literário italiano – que veneravam Wagner e usavam a literatura 

alemã para compor peças próximas das orquestrações e harmonias do compositor.  

Sendo a ópera “um veículo privilegiado para que os intelectuais façam chegar ao 

povo as suas ideias sobre liberdade, nacionalismo, necessidade de autonomia para os 

                                                 
44

 A Península Itálica era divida em vários reinos com aspectos cultuais e dialetos distintos entre si. O 

risorgimento, unificação geral do país, aconteceu entre os anos de 1815 a 1870. 
45

 Refere-se a uma condição de “descabelados”. Virmond (2012, p. 197) lembra que “Importantes nomes 

dessa vertente modificadora foram Tranquilo Crenoma, nas artes plásticas, Igino Ugo Tarchetti, na literatura, 

e Emilio Praga, na dramaturgia. Na música, a scapigliatura não contou expressão importante e seus 

representantes mais notáveis são Franco Faccio e Arrigo Boito”. 
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Estados italianos” (COELHO, 2002, p. 17), era natural a transformação gradativa do estilo, 

mesmo apresentando cada vez mais o seu declínio. Marcos Virmond (2012) considera a 

época que Carlos Gomes chega à Itália de “período de transição”. Para Virmond (2012, p. 

93): 

Seria um período de ligação entre Verdi e Puccini. Poderia ser, também, 

um período de rejeição aos pressupostos Rossinianos, com um gradual 

desaparecimento da ópera de número, a inicial aceitação do modelo da 

grand opéra e, finalmente, a permissão da influência da opera lírica 

francesa sobre o melodrama italiano. [...] De qualquer forma, trata-se de 

um período bem definido pelo seu espaço temporal, por suas 

características estilísticas, pelo momento histórico, resultando no 

surgimento de um novo formato de melodrama. Em torno deste período, 

caracterizado também por um relativo recolhimento de Giuseppe Verdi, 

gravitam alguns compositores emblemáticos como Fillipo Marchetti, 

Stefano Gobatti, Alfredo Catalani, Amilcare Ponchielli e Antônio Carlos 

Gomes. 

Em se tratando da realidade cotidiana, Carlos Gomes viu-se diante de uma vida 

completamente distinta da que estava habituado, como destaca Mariz (1994). A diferença 

não era só em relação ao clima completamente diferente – o que era a reclamação do 

compositor em várias cartas enviadas a seus amigos do Brasil
46

 – queixava-se, entre outras 

coisas, da estrutura do Conservatório de Milão, pois ele não conseguiu se matricular. 

Azevedo (1950, p. 206) aponta que a idade era o principal motivo, alegação que se 

somavam a razões técnicas e práticas: “Figura em primeiro lugar a falta de vagas, nas 

classes do Conservatório, e em segundo – parecendo ser esse o verdadeiro motivo – a 

questão de idade, agravada pela deficiência de preparação musical do jovem brasileiro”. 

Embora apresentasse dificuldades diante da nova vida e percebesse o declínio da música 

italiana, o compositor acabou ficando na Itália
47

. 

Mesmo não conseguindo matricular-se, ele teve aulas, inicialmente com o maestro 

e diretor do Conservatório de Milão, Lauro Rossi, que era rigoroso e metódico. Depois, 

recebeu lições de Alberto Mazucatto, homem atuante no meio literário e musical. 

Resistente ao método do primeiro professor, porém resignado em seus propósitos, o 

                                                 
46

 Algumas publicações analisam as correspondências de Carlos Gomes enviadas para amigos e parentes no 

Brasil: AZEVEDO, Luiz Henrique Corrêa. As primeiras óperas. Revista Brasileira de Música. Rio de 

Janeiro, 1936. Edição comemorativa do centenário de Carlos Gomes; AZEVEDO, Luiz Heitor Correa de. 

Música e Músicos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Casa do Estudante do Brasil, 1950. VETRO, Gaspare 

Nello. Antonio Carlos Gomes: Carteggi italiani. Milano: Nuove Edizioni, 1976.  
47

 O ápice da ópera italiana estava passando, e a peregrinação dos compositores brasileiros à Itália, para 

completarem sua formação, começava a desviar-se para a França e a Alemanha. A esse respeito escreve 

Azevedo (1950, p. 28): “Carlos Gomes, em 1865, escrevia, a propósito de um jovem colega brasileiro, então 

em Paris e que havia manifestado desejo de estudar na Itália que se ele tencionasse estudar boa execução 

fosse para Alemanha ou ficasse em França, onde a música não está em decadência como em Itália”. 
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brasileiro conseguiu concluir seus estudos com o segundo, em 1866, recebeu o título de 

Maestro Compositore pelos examinadores. O que chama atenção na biografia levantada 

por Azevedo (1950) é que antes mesmo de concluir seus estudos, em 1864, Carlos Gomes 

já fazia referência ao libreto de Il Guarany, até porque assumiu o compromisso de produzir 

uma ópera sobre um tema nacional, como contrapartida ao auxílio que recebeu de Dom 

Pedro II. Neste sentido, não perdeu o contato com suas origens musicais, pois sabia que 

por conta das obrigações da bolsa, teria que enviar composições que contemplassem temas 

brasileiros. 

A partir de então, estabelecendo contatos com editoras, o maestro passou a compor 

peças para piano e canto e a escrever para revistas teatrais. Se Sa Minga
48

, sobre texto de 

Antônio Scalvini, estreou em 1867, no Teatro Fossati de Milão e “Nella Luna
49

, no ano 

seguinte, no Teatro Carcano, com libreto de Eugenio Torelli-Viollier” (MARIZ, 1994, 

p.81). Com a publicação dessas revistas, Gomes chamou a atenção da imprensa milanesa e 

abriu espaço para que em 19 de março de 1870, fosse à cena pela primeira vez, no Teatro 

Alla Scalla, Il Guarany. 

 

3.3 A RECEPÇÃO CRIATIVA DE JOSÉ DE ALENCAR EM CARLOS GOMES: IL 

GUARANY 

A partir do contexto dos estudos literários e filológicos da Universidade de 

Constança surgiu, na década de 1960, a estética da recepção. Desenvolvida, sobretudo, por 

                                                 
48

 A respeito de Se sa minga, Antônio Alexandre Bispo (2016) escreve que essa expressão era pouco 

entendida e considerada, pois se tratava de um dialeto, o que demonstra a interação do compositor ao 

ambiente milanês da época. Além disso, “O tratamento de acontecimentos extremamente graves do ano de 

1866 a partir de aspectos que mais marcaram a vida da população em linguagem musical acessível e com 

humor relativador não implica necessariamente que os seus autores tivessem intenções que poderiam ser 

designadas como populistas no sentido de recorrência à vox populi a serviço do movimento político nacional. 

Teriam provavelmente apenas procurado sucesso e plateia e de caixa. Indiretamente, porém, com a 

popularidade alcançada por cantos facilmente memorizáveis relacionados com fatos e decorrências do 

movimento nacional, a Rivista teria contribuído, com a sua amenidade ligeira, a mitigar as dificuldades de 

vida causadas pela crise econômica, comercial e por medidas do governo do Reino nacional nos seus 

primeiros anos, assim como os terrores dos acontecimentos da terceira guerra da independência” Disponível 

em < http://revista.brasil-europa.eu/163/Se_sa_minga.html>. Acesso em 02 de fevereiro de 2017.  
49

 Carlos Gomes também em Nella luna demonstra a tentativa de integração à cultura italiana.  Segundo 

Bispo (2016) uma das peças da revista, Canzonetta La Madamina, uma peça em 6/8 e um acompanhamento 

que imita, com staccatti em oitavas arpejadas, um instrumento de corda dedilhada. “A melodia, de desenho 

nitidamente de inspiração popular com os saltos ascendentes em fins de frases e semi frases, é acompanhada 

de forma agitada e ritmada com o acento em tempo fraco. Nessa elaboração musical, Carlos Gomes revela a 

sua observação e o seu estudo da melódica popular italiana” Disponível em: <http://revista.brasil-

europa.eu/162/Nella_Luna_de_Carlos_Gomes.html>. Acesso em 02 de fevereiro de 2017. 
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Hans Robert Jauss (1994), essa escola crítico-estética estabelece uma noção dinâmica entre 

história e forma, passando a se ocupar de maneira inovadora, da interação entre leitor e 

obra, considerando um movimento de reciprocidade entre ambos. Para Jauss (1994, p. 23) 

em A história da literatura como provocação à teoria literária: 

Considerando-se que, tanto em seu caráter artístico quanto em sua 

historicidade, a obra literária é condicionada primordialmente pela 

relação dialógica entre literatura e leitor, [...] há de ser possível, no 

âmbito de uma história da literatura, embasar nessa mesma relação o 

nexo entre as obras literárias. E isso porque a relação entre literatura e 

leitor possui implicações tanto estéticas quanto históricas. 

Reagindo às correntes tradicionais, marxista e formalista, “ou extrínseca e 

intrínseca; diacrônica e sincrônica” (SIEGA, 2010, p. 15), a estética da recepção evidencia 

o momento da interação entre a produção estética e quem a recebe: a obra age sobre o 

receptor, como também é objeto de sua reação. Pode-se depreender que o texto literário e, 

portanto, a obra artística, não é um fato, nem uma ação isolada em determinado tempo, 

mas um ato de recepção. Assim, o acontecimento literário, distintamente do histórico, só 

tem consequências se a recepção de um texto se propagar para públicos posteriores ou se 

for por eles retomada, ou “na medida em que haja leitores que novamente se apropriem da 

obra passada, ou autores que desejem imitá-la, sobrepujá-la ou refutá-la” (JAUSS, 1994, 

p.26). 

O receptor passa a ter um significado participativo dentro do acontecimento 

literário ou artístico. Neste processo, a integração da obra com sua produção pessoal de 

significados pode gerar uma ação criativa. Confirmando esse pensamento, Jauss (1988, p. 

135-136, tradução nossa) assevera que: 

É necessário primeiro de tudo, deixar claro que a recepção enquanto 

conceito estético possui um senso tanto passivo como ativo. A recepção 

da arte significa um duplo ato, que inclui o efeito que é produzido pela 

obra, e a maneira como o receptor recebe a obra. O receptor pode 

simplesmente consumir a obra ou aceitá-la criticamente, pode admirá-la 

ou rejeitá-la, apreciar a sua forma, interpretar seu significado, retomar 

uma interpretação anteriormente reconhecida ou tentar uma nova. Mas 

ele também pode responder a uma obra criando ele mesmo uma 

nova. 

Assim, tomando-se como ponto de partida o leitor ou receptor, que também pode 

criar sua própria obra de arte a partir da recepção, pode-se pensar nesta teoria estendida ao 

evento musical, mais especificamente ao universo operístico, já que é comum os 

compositores apoiarem-se na literatura para a composição de suas produções. A recepção 
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não é passiva, o leitor que também é compositor/músico, a partir do contato com a 

literatura, torna-se agente ativo na medida em que cria sua própria obra de arte. Nesse 

sentido, a estética da recepção, especificamente no papel ativo que prevê para quem recebe 

o objeto artístico e, aproximando as artes literária e musical, é pensado neste estudo para 

formular proposições a respeito da recepção criativa de Carlos Gomes. O compositor, 

enquanto leitor da obra O Guarani, de Jose de Alencar, recebeu de maneira ativa e a partir 

desta percepção concebeu sua própria criação, respondendo ao texto literário com a peça 

musical Il Guarany, a qual se integra ao contexto romântico brasileiro, sobretudo no 

âmbito da temática indianista, mesmo que de maneira tardia. 

Saber como Carlos Gomes obteve a tradução italiana para passar ao libretista não é 

o interesse desta proposta de análise. O compositor mostra-se primeiramente um leitor de 

O Guarani e como reação à leitura que respondeu com a composição de uma obra 

operística, fundamental na história da música brasileira. A biografia levantada por 

Azevedo (1950) mostra que em 1864, ano que chega a Itália, Carlos Gomes fez referência 

ao libreto de Il Guarany. Em uma carta a Francisco Manuel, além de dar satisfações de 

seus estudos e enviar composições de mestres europeus, ainda inéditas no Brasil, como 

parte das obrigações por sua bolsa de estudos, ele fala: 

Participo-lhe que estou escrevendo uma missiva bastante grande para 

mandar como prova também dos meus estudos. Peço-lhe licença para 

dedicar-lhe este meu 1º trabalho feito aqui. O Amat é testemunha do 

contrato que fiz aqui com o libretista para me fazer um libreto que até 

então não estava determinado qual seria, mas que hoje creio que será o 

Guarani, extraído do romance de Alencar, que aqui encontrei traduzido 

em italiano (GOMES, 1864 apud AZEVEDO, 1950, p. 206). 

No ano seguinte, 1865, mencionava o compromisso com o libreto, que custou 800 

francos, a intenção de destinar a composição à Opera Nacional de D. José Amat, no Rio de 

Janeiro. Consequentemente, em 1867, por conta da boa recepção de Se sa minga, Carlos 

Gomes escrevia a partitura para Il Guarany (AZEVEDO, 1950). Observa-se que houve 

uma preparação lenta e cheia de modificações, uma vez que deveria se adequar ao libreto. 

O enredo do romance aparece na ópera de Carlos Gomes, porém, ao longo da 

composição percebem-se distinções em relação ao enredo da narrativa de Alencar. A 

criação operística tenta seguir o perfil das personagens literárias, e seus traços psicológicos 

são transferidos não apenas para o texto do libreto, mas também na composição vocal: na 
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escolha das extensões
50

, timbres
51

, coloratura
52

, dinâmicas; entre outros aspectos 

pertinentes ao universo da música cantada, que serão aqui analisados. 

De acordo com Niza de Castro Tank (1989) as óperas de Carlos Gomes têm o 

objetivo de valorizar e ressaltar a voz humana. Em suas composições, seja a música lírica, 

sacra ou camerística, o canto sempre foi o elemento presente. Por isso, esta análise 

privilegia especificamente a noção vocal dada pelo compositor para sua recepção criativa, 

em que transpõe a linguagem literária para a linguagem musical. A razão para a 

valorização deste aspecto se explica pela constatação de que Gomes, como alguns outros 

do período romântico, concebeu as personagens para que ganhassem vida em um tipo 

específico de voz, de acordo com suas posturas e seus perfis psicológicos dentro da trama 

romanesca. 

Ao realizar sua criação musical recebida a partir do romance de José de Alencar, 

Carlos Gomes não utiliza todos os personagens, como é o caso de Dom Diogo, D. Lauriana 

e Isabel.  Ceci é a única mulher remanescente da obra original, enquanto Dom Antônio 

possui uma ressonância firme, uma presença forte e que marca sua passagem na obra 

musical pela própria escolha da extensão vocal que o representa, um baixo. Essa extensão 

vocal também é utilizada para o cacique que, com sua densidade e alcance de notas mais 

graves apoiam a representação do selvagem, também visto na literatura como tal.  Outro 

personagem que aparece na criação de Gomes é Dom Álvaro de Sá, o cavalheiro de José 

de Alencar, que na ópera se torna o aventureiro português e, apesar de ser um papel escrito 

para um tenor, muito difundido para papeis de heróis no tecido musical operístico, não tem 

tanta evidência quanto seu homônimo literário. 

O aventureiro Rui Soeiro transforma-se em Rui Bento. Alonso é o outro 

aventureiro, comparsa de Gonzalez que, na obra de Alencar, é o ex-frade italiano 

Loredano. Na ópera, este papel antagônico fica por conta de um espanhol, e igualmente 

hóspede de Dom Antônio. O barítono, tipo vocal escolhido por Carlos Gomes para 

representar o vilão de Il Guarany, foi muito utilizado por Verdi para esse fim, tanto que 
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 Refere-se ao conjunto de todas as notas que um cantor consegue articular (GURRY, 2014). 
51

 É o que caracteriza a voz, a identidade vocal. E por possuir qualidades específicas é comum atribuir 

adjetivos ao seu som, como brilhante, claro, escuro, denso, leve, entre outros. Alguns professores de canto 

também utilizam termos como “ter ponta” no som ou “ter corpo” vocal, que ilustram metaforicamente os 

extremos desejáveis no acabamento técnico de uma voz (GURRY, 2014). 
52

 O termo coloratura refere-se à transformação de notas longas/brancas em componentes pretas, trazendo um 

efeito elaborado a ornamentação da melodia (RATZERSDORF, 2002).  
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começou a ganhar a designação de barítono verdi, cuja voz é poderosa e, apesar de mais 

grave, consegue dividir o espaço com uma orquestra com maior número de instrumentos. 

Mammì (2001, p. 48) adverte que Carlos Gomes concebeu o enredo de maneira 

simples, separado em dois blocos opostos: “os portugueses, [e espanhóis] encabeçados por 

D. Antônio, e os aimorés, guiados pelo cacique”. Neste sentido, “a primeira instituição de 

Carlos Gomes é conferir a esses dois grupos um caráter musical semelhante” (MAMMÌ, 

2001, p. 48). Embora na construção do bloco dos “portugueses” se perceba claramente 

uma musicalidade tonal, enquanto o modalismo se acentua no grupo dos aimorés, a melhor 

representação dos selvagens, por meio de composições de acordes que demonstram 

“propositalmente um caráter tosco” (MAMMÌ, p. 49). 

Peri, o herói como em Alencar, apaixona-se pela moça branca. O “bom selvagem”  

rousseauniano vai se definindo na composição operística, ganhando contorno psicológico 

do herói com a técnica do bel canto italiano, o que se caracteriza como um aspecto 

inerente ao personagem, pois sua extensão foi composta para um tenor. Já os povos 

indígenas, representados pela etnia aimoré, são musicalizados por expressões 

estereotipadas que confirmam a ideia de incivilidade, da selvageria, como aparecerá na 

análise. A ópera foi composta em quatro atos e fez sua estreia com um prelúdio na 

abertura. A sinfonia, que é uma das partes mais conhecidas, também chamada por alguns 

de protofonia, só se integrou à composição depois de 1870. Logo no primeiro ato ocorre a 

apresentação de todos os personagens, o que ocorre em momentos distintos, determinando 

o desenvolvimento do enredo dentro das características próprias de suas personalidades. 

No início tem-se o Coro di Cacciatori onde todos os caçadores se felicitam pela 

excelente caçada, bem demonstrada musicalmente já que a orquestra também entra, 

embora, “somente intervém nos espaços de uma estrofe para outra, com a preponderância 

das trompas”, escreve Salvatore Ruberti (1972, p. 65) em O Guarani e Colombo. As vozes 

bem divididas em intervalos predominantemente de terça e segunda maiores em igual 

número de tenores e baixos, cantando para enaltecer o feito, vão construindo afinações 

próprias da música ocidental. Trata-se de uma maneira eficaz de se iniciar um espetáculo, 

trazendo aceitação aos ouvidos já habituados à música de tonalidades maior ou menor. 

Vozes vivas e bem ritmadas em que a melodia principal é endossada pelo Allegro deciso 

(Figura 1), dando a ideia de um grupo coeso. Depois, entram Álvaro, Gonzalez e os outros 

espanhóis, que desmerecem as pretensões de Álvaro por ser o escolhido por Dom Antônio 

para ser marido de sua filha, Cecília. O desdém de Gonzalez fica bem perceptível, 
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enfatizando seu caráter irônico, bem próximo do Loredano de Alencar que, no início do 

romance, também provoca Álvaro: “Decididamente o sarcástico italiano, com o seu 

espírito mordaz, achava meio de ligar a todas as perguntas do moço uma alusão que o 

incomodava; e isto no tom mais natural do mundo” (ALENCAR, 1952, p. 15). 

A orquestra utiliza os violoncelos e seu timbre mais grave para acompanhar os 

diálogos nos momentos de ironia, que, logo depois, juntam-se às demais cordas para dar a 

leveza própria da hilaridade por parte dos companheiros de Gonzales, como acentua 

Ruberti (1972).  

 

Figura 1 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Coro de tenores e baixos. 

Na entrada de Dom Antônio de Mariz, logo se confirma o destaque a este 

personagem, que chama atenção pela extensão diferente em relação aos demais 

personagens em cena, que são vozes mais agudas. O registro grave, do baixo, composto 

por oitavas descendentes (Figura 2) indica, neste sentido, a autoridade peculiar à figura do 

fidalgo português, como destaca Mammì (2001). 

Como leitor participativo, portanto em sua recepção criativa, Gomes transpõe o 

texto literário para a linguagem da música da seguinte maneira: 

 

Figura 2 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Oitavas descendentes na voz de Dom Antônio.  
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Esta dinâmica aproxima-se do que é apresentado logo no início na obra literária, a 

respeito da personalidade do pai de Cecília, (ALENCAR, 1952, p. 8): 

Homem de valor, experimentado na guerra, ativo, afeito a combater os 

índios, prestou grandes serviços nas descobertas e explorações do interior 

de Minas e Espírito Santo. Em recompensa do seu merecimento, o 

governador Mem de Sá lhe havia dado uma sesmaria de uma légua com 

fundo sobre o sertão, a qual depois de haver explorado deixou por muito 

tempo devoluta. 

Dom Antônio inicia sua participação narrando a dificuldade pelo qual passou sua 

filha. Cecília, quase raptada pelos aimorés – que queriam se vingar pela morte de uma 

jovem de seu povo, morta por um dos caçadores do fidalgo – foi salva por um índio 

guarani. O português, então, apresenta Peri aos outros homens, retomando a relação 

amigável, português e nativo, embora com a importância dada à figura de Dom Antônio, a 

preponderância do colonizador se sobressai, tal como na literatura: “Para mim, os índios 

quando nos atacam, são inimigos que devemos combater; quando nos respeitam, são 

vassalos de uma terra que conquistamos; mas são homens!” (ALENCAR, 1952, p. 34). 

O papel de Peri normalmente é destinado a um tenor dramático. Essa categoria 

possui timbre mais encorpado, além disso, estava em plena ascensão na ópera italiana do 

século XIX sendo comumente indicado a papeis de heróis impulsivos ou enredos trágicos. 

O herói construído musicalmente por Carlos Gomes possui características semelhantes às 

do literário, apresentando-se como um nobre: “Peri, filho de Ararê, primeiro de sua tribo” 

(ALENCAR, 1952, p. 112).  O Peri de José de Alencar, como já dito, não apresenta o tipo 

de herói que está o tempo todo em evidência, pois perde espaço principalmente para o 

fidalgo, o colonizador português. A maneira de apresentá-lo na ópera é com a vitalidade 

criada pela orquestração, na mais pura representação do Allegro vivo colocada aos 

instrumentos nesta parte, como observa Ruberti (1972, p. 67): “nenhuma apresentação 

poderia ter, musicalmente, mais intensa energia da vibrante orquestração sobre a qual se 

firma a ufana frase do jovem chefe guarani ao assomar à cena”. O Peri musical se 

apresenta confiante – como o literário que, na abertura da narrativa, aparece enfrentando 

uma onça – e é em sua Sortita construída em poucos acordes vocais (Figura 3), que sua 

participação torna-se incisiva, revelando um valor que se acentuará ao longo do enredo, 

principalmente pela força vocal dos duetos e árias que virão. 
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Figura 3 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Entrada de Peri – Curta e incisiva 

Neste mesmo ato, a apresentação de Ceci ganha contornos distintos do que foi 

mostrado em Peri. Se a intenção do compositor foi construir o herói indígena 

gradativamente, o mesmo não aconteceu com a mocinha, uma vez que sua primeira 

aparição é mais ampla, ou seja, explora sua variedade vocal de maneira mais abundante, 

demonstrando logo no início, seu papel dentro do enredo. Isso é importante para a 

recepção criativa de Gomes, uma vez que em uma ópera, as propriedades físicas dos 

personagens muitas vezes, não são tão relevantes quanto à composição de suas 

especificidades psicológicas. Com isso, o compositor mostra esta personalidade por meio 

das características vocais que são essenciais para a percepção da personagem por parte do 

público. Estas características, por sua vez, são bem representadas pela tessitura
53

 e 

propriedades do timbre vocal que foram dadas a Ceci musical. Em contrapartida, para a 

definição da Ceci literária Alencar utiliza aspectos que valorizam sua beleza física, 

reforçando a caracterização psicológica da mocinha, como era comum no romantismo: 

Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes se abriam languidamente 

como para se embeberem de luz, e abaixavam de novo as pálpebras 

rosadas. 

Os lábios vermelhos e úmidos pareciam uma flor de gardênia dos nossos 

campos, orvalhada pelo sereno da noite; o hálito doce e ligeiro exalava-se 

formando um sorriso. Sua tez, alva e pura como um floco de algodão, 

tingia-se nas faces de uns longes cor de rosa, que iam, desmaiando, 

morrer no colo em linhas suaves e delicadas (ALENCAR, 1952, pag. 26). 

                                                 
53

 Notas executadas com qualidade dentro da extensão vocal do cantor (GURRY, 2014).  
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Além da beleza que lhe é inerente, a caracterização psicológica de Ceci também é 

apresentada com o propósito de torná-la uma figura marcante: “uma moça risonha e 

faceira, respirando toda a graciosa gentileza, misturada de inocência e estouvamento, que 

dão o ar livre e a vida passada no campo” (ALENCAR, 1952, p. 31). Este traço de sua 

personalidade serve de sustentação para a criação da Ceci na obra de Carlos Gomes, com a 

musicalidade própria ao soprano ligeiro, uma extensão vocal bem peculiar e difundida 

principalmente pela técnica do bel canto, muito comum no meio operístico italiano. 

De acordo com Maria Elisabeth Ratzersdorf (2002), uma das linhas melódicas 

construídas pela técnica do bel canto se baseia na coloratura, que se caracteriza por: “uma 

melodia mais ágil com diversas notas de curta duração em uma mesma sílaba, além de 

trinados e outros ornamentos floridos”. Assim, a maneira que Carlos Gomes encontra, no 

primeiro ato, para representar Cecília e sua personalidade repleta de graciosidade é dando a 

agilidade de notas agudas e de curta duração. A escala em intervalos ascendentes vai 

aumentar naturalmente a pressão vocal, dando um efeito firme, porém amenizado pela 

leveza da personalidade de Ceci. A meninice, a alegria e a inocência, representadas por 

uma primeira impressão por meio da polacca: Gentile di Cuore (Figuras 4-5) – uma dança 

típica polonesa – na visão de Mammì (2001, p. 49), fazem da protagonista muito mais 

francesa do que propriamente italiana, pois não se mantém somente nas regiões agudas, 

uma vez que os bordados denotam “as heroínas de Meyerbeer”. Essa aproximação com 

Meyebeer é justificável já que “Ceci é uma moça de boa família, seu estilo é urbano e 

afrancesado, aqui e ali um tanto cocotte” (MAMMÌ, 2001, p. 49). Com isso, nota-se que a 

transição entre a região mais grave para a aguda, mesclando agilidade e leveza: 

 

Figura 4 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889). Início da Polacca: Gentile di Cuore. Subida em 

intervalo ascendente. 
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Figura 5 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889). Agilidade vocal: Trinados em Gentile di Cuore 

No primeiro ato, há espaço para mais uma criação musical próxima da literatura de 

Alencar, como se percebe em “A prece”, que ganha na “Ave Maria” sua recepção criativa 

dando um caráter místico à ação, pois a aproximação com o aspecto religioso ainda faz 

parte do contexto europeu. A presença sempre dominante da voz grave de Dom Antônio 

(Figura 6), confirma sua altivez e liderança, enquanto o clima criado pelos contrapontos 

das outras vozes e solistas denotam obediência. Sem tirar a preponderância do fidalgo, 

trazem àquele recital uma peculiaridade ritualística: o fim de tarde, ali interpretado como 

instante confiado ao sagrado, algo semelhante ao descrito em Alencar (1952, p. 40): “Um 

concerto de notas graves saudava o pôr do sol e confundia-se com o rumor da cascata, que 

parecia quebrar a aspereza de sua queda e ceder à doce influência da tarde. Era a Ave 

Maria”. 

Todo este conjunto de impressões é visível na execução da composição gomesiana 

para este momento: 

 

Figura 6 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889). Vozes em coro “Ave Maria”. Dom Antônio, solo. 

O fechamento deste primeiro ato traz um dos momentos mais expressivos da ópera 

Il Guarany: o dueto Sento una forza indomita. Segundo Mammì (2001, p. 47), este “talvez 

seja o melhor duo em octossílabos escritos depois de Verdi. Apesar de sua métrica 

‘quadrada’, encadeia as diferentes seções com uma soltura que falta a muitas composições 

da época”. Nele, diferente de sua primeira participação, Peri é mais intenso, e utiliza 

inflexões, – o que consiste em uma maneira de enfatizar a voz para demonstrar 
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determinado sentimento – no caso, um suporte para valorizar a descoberta do amor por 

Ceci, e ainda afirmar sua posição como herói indígena. A correspondência a esse amor é 

manifestado ao longo do duo, pois a construção vocal é colocada de maneira em que a 

expressividade apareça nas melodias com aspectos distintos, dinamicamente compostos, 

como em um jogo de perguntas e respostas. Então, o que era um espaço tomado por 

sentimentos confusos dá lugar a um consenso. Vozes que vão se encontrando, 

representando a sintonia que começa a ligar Peri à Ceci e Ceci à Peri (Figuras 7-8).  

 

Figura 7 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Melodias que começam a se encontrar no dueto. 

 

Figura 8 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Final do dueto, o encontro. 

Por isso Ruberti (1972, p. 73) assinala: 

Os dois caracteres melódicos, aderentes ao espírito das personagens, são 

perfeitamente esculpidos; a frase de Ceci é de mulher enamorada, pávida 

e ingênua, e traz a marca vigorosa do estilo italiano da época; os períodos 

musicais de Peri são impetuosos e vibrantes como é a índole da sua 

gente, audaz e generosa (RUBERTI, 1972, p. 73). 

O segundo ato tem início com a gruta onde Peri se esconde para poder ouvir os 

planos de Gonzales e seus comparsas. Enquanto espera, entoa “Vanto io pur superba 

cuna”. A respeito das passagens musicais de Peri, Mammì (2001, p. 49) apresenta o 

seguinte: 

A célula de Peri deriva daquela dos aimorés, mas com um deslocamento 

rítmico e uma passagem repentina de menor para maior que lhe retira 

grande parte do peso e lhe confere um tom voluntarioso. Sobre essa base 

‘indígena’, Peri canta grandes curvas melódicas firmemente encadeadas 

nas relações tonais de quarta e de quinta, como um típico tenor heróico 

verdiano. 
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Se na orquestração há um “desenho escuro dos violoncelos e das violas (lembra o 

Otello verdiano, 1887 – Dio; potevi scagliarmi...)” (RUBERTI, 1972, p. 76), na parte 

cantada as curvas melódicas que indicam grande variedade de notas em curto espaço de 

tempo, também são acentuadas pelo crescendo em pontos cruciais, nos quais se 

concentram as notas mais agudas da melodia. Usando notações como affrettando, que 

indica um andamento que vai sendo acelerado aos poucos exatamente nestes pontos 

(Figura 9), fazem os compassos ganharem maior flexibilidade, mesmo com as descidas de 

escala utilizando figuras com tempos mais lentos (Figura 10). Outros recursos empregados 

por Carlos Gomes para Peri são a mudança tonal, que faz a voz do solista transitar em 

regiões diferentes por meio de notas médias e agudas, e a agilidade na melodia, diluída na 

mudança de padrão sonoro decorrente do emprego de figuras rítmicas inesperadas (Figura 

11). Todas estas transições na melodia cantada pelo personagem soam como 

singularidades que demonstram segurança, firmeza, confirmando o heroísmo do indígena 

pensado como em Alencar: 

  

Figura 9 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Crescendo e affrettando 

 

Figura 10 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Mudança tonal e rítmica 

 

Figura 11 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Mudança de padrão rítmico 

Em um momento posterior, são apresentados os planos dos três aventureiros 

espanhóis que, como na literatura, consistem na tomada da mina de prata e no rapto de 

Ceci, entretanto são imediatamente surpreendidos por Peri. Gonzales não se intimida e o 

confronta, concebendo então, o dueto entre o tenor herói e o barítono vilão, enquanto 
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fogem Alonso e Rui Bento. Tal como no romance, se estabelece o antagonismo 

determinado pela distância entre a bondade de Peri e a maldade de Loredano/Gonzales, 

algo perceptível de maneira clara na construção musical, pois é acentuada pelo 

afastamento rítmico entre os personagens. Enquanto Peri usa mínimas e semínimas e uma 

melodia simples, porém inteira, demonstrando força. Gonzales faz uso de colcheias e 

semicolcheias, dando a ideia de fragmentação, quebra, fraqueza (Figura 12). Tal como o 

momento em que o Peri literário tem Loredano em suas mãos: 

Peri mostrando nos movimentos toda a força muscular de sua 

organização de aço, com a mão esquerda segura à nuca de Loredano, 

curvava-o sob a pressão violenta, e obrigava-o a ajoelhar. O italiano 

lívido, com o rosto retraído e os olhos imensamente dilatados, tinha ainda 

entre as mãos hirtas a clavina fumegante (ALENCAR, p. 137). 

 

Figura 12 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Diferença rítmica entre Peri e Gonzales 

Em seguida, vem a apresentação dos aventureiros e o solo de Gonzales, Senza teto 

senza cuna, artifício empregado para evidenciar a nacionalidade do aventureiro. Gonzales 

é um espanhol, e seus sentimentos acompanham sua origem cultural por meio do ritmo 

cadenciado da seguidilha, uma dança espanhola, tocada por violão com participação de 

castanholas. Na composição gomesiana, as cordas trazem este efeito rítmico, acompanhado 

pelo coro de seus comparsas. 

Na composição vocal, Carlos Gomes utiliza o próprio coro dos comparsas de 

Gonzales para insinuar a seguidilha espanhola e seu autêntico ritmo ternário (Figura 13):  
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Figura 13 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): suporte do coro para composição do ritmo espanhol 

A última cena deste ato se desenvolve no quarto de Cecília e é a passagem da 

recepção criativa de Gomes que coincide com o momento mais musical do romance de 

Alencar (1952, p. 199). “Os sons doces da guitarra espanhola” também são usados pelo 

compositor para dar maior musicalidade ao momento. “C´era una volta un príncipe” é 

repleto de vocalizes agudos e neste sentido, “As agudas tessituras implicando em vozes 

tendenciosamente claras, associam esse timbre com a noção de pureza e juventude. Elas 

refletem o tipo da ingênua amorosa” (RATZERSDORF, 2012, p. 29). A Cecília literária 

encontra na xácara portuguesa todo “sentimento e expressão arrebatadora” (ALENCAR, 

1952, p. 199), próprias para a mocinha romântica que está pronta para apaixonar-se. 

Na balada nota-se sentimento e expressividade por meio de técnicas especificas, 

que são aplicadas ao canto desta personagem. Pode-se, portanto, observar a agilidade no 

legato (Figura 14) e a passagem de um canto quase falado para o trinado (Figura 15), além 

da sustentação e da equalização de som se mantarem durante as transições de frases 

musicais, especificidades que também podem ser sentidas dentro da técnica do bel canto 

(Figura 16). É o momento da ópera que confirma o romantismo dentro do perfil 

psicológico de Ceci, casta, angelical e pronta para se apaixonar, além da “exteriorização do 

discurso melodramático” (RUBERTI, 1972, p. 83). A respeito desta balada, Ruberti (1972, 

p. 83) destaca que: 

Toda a balada apresenta um desenvolvimento melódico rico de 

particularíssimas minúcias expressivas, de acentos imprevistos, de 

protelações, de refrãos, de ímpetos, de ironias delicadas e de abandonos 

amargurados que se refletem no ritmo, na maneira de apresentar os sons, 

nas improvisas ascensões da escala vocal e no frasear perturbado, próprio 

de uma jovem em doce desejo do amor, como diria Dante. 
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Figura 14 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Agilidade vocal. 

 

Figura 15 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Trinados. 

 

Figura 16 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Sustentação de notas. 

O segundo ato termina com a invasão de Gonzalez ao quarto de Cecília e a 

intervenção salvadora de Peri, que ao disparar uma flecha atinge a mão do aventureiro, tal 

como em Alencar (1952, p. 236-237): 

Quando porém a mão do italiano se adiantou e ia tocar o corpo da 

menina, não pensou, não viu mais nada senão esses dedos prestes a 

mancharem com o seu contato o corpo de sua senhora, não se lembrou 

senão dessa horrível profanação. A flecha partiu rápida, pronta e veloz 

como o seu pensamento; a mão do italiano estava pregada ao muro. 

Diferente da construção literária em que Loredano não chega a tocar em Cecília, na 

composição operística, Gomes cria para este momento, um dueto em que Gonzales canta 

com a protagonista Donna, tu forse l´única. As mudanças de ritmo e tonalidade (Figuras 17 

e 18) são acentuadas ao longo de todo o dueto, principalmente marcando as partes cantadas 

pelo aventureiro que expressam: inveja, posse, euforia e apreensão. Sentimentos vividos 

pelo espanhol e que são transformados em sons e ritmos distintos: 
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Figura 17 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Mudança de tonalidade na voz de Gonzales. 

 

Figura 18 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Mudança de tonalidade e rítmica.  

Em seguida, todos são acordados, sendo o momento em que aparecem D. Antônio, 

Álvaro e os outros aventureiros, enquanto Peri alerta do perigo mostrando a mão 

ensanguentada de Gonzales. Imediatamente, a orquestração introduz outra sonoridade: os 

indígenas cercam o castelo e, diante de tal perigo, todos prometem se unir ao fidalgo, até 

Gonzales e os outros aventureiros. Acontece então uma rápida batalha. 

O terceiro ato está assentado na idealização indianista, marcando o momento em 

que se destaca a construção dramática, sobretudo, pela força das passagens melódicas e 

rítmicas as quais marcam características atribuídas aos povos indígenas. O papel do 

indianismo na composição gomesiana apresenta um significado cultural, este por sua, vez 

transcende a própria música e a literatura, pois está diretamente ligado ao arquétipo criado 

em torno da figura indígena no romantismo do século XIX. Isso aparece na ópera de 

Gomes por meio da ausência de elementos reais da música feita pelos povos indígenas. 

Mário de Andrade (1980, p. 162) a este respeito, comenta: 

Não que Carlos Gomes se utilizasse da síncope, mas, tratando assuntos 

em que o elemento brasílico se contrapunha ao estrangeiro, soube vencer 

as combinações rítmicas de caráter europeu e criar um movimento 

estranho, muito áspero, selvagem de verdade, apesar de não ter nenhuma 

característica exclusiva brasileira. 

Apesar da falta de elementos musicais indígenas, a reverberação do indianismo 

musical de Carlos Gomes criou um paradigma, pois surgem outras composições voltadas 

para a temática nas quais se observa a intenção renovadora, como afirma Volpe (2004). E 

se “Carlos Gomes foi o primeiro compositor cuja imagem pública foi associada ao 

indianismo” (VOLPE, 2007, p. 04), é certamente em grande parte pela construção do ato 

III em Il Guarany. 

A batalha, representada no final do segundo ato, é sucedida pela apresentação de 

Cecília como prisioneira no terceiro. Neste momento também aparecem a figura do 
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cacique e todo o conjunto dos aimorés, determinando que, tanto na obra literária quanto na 

musical se observe a representação da cultura indígena associada à idealização, peculiar do 

século XIX. O canto e a dança são os elementos escolhidos como meios de expressão das 

práticas culturais deste povo, no entanto cabe salientar que na obra de Alencar, a última é 

descrita como algo pré-histórico e assustador (ALENCAR, 1952, p. 303):  

À medida que se animavam, a cadência apressava-se de modo que a 

marcha triunfal dos guerreiros se tornava uma dança macabra, uma 

corrida veloz, uma valsa fantástica, em que todos esses vultos horrendos, 

cobertos de penas que brilhavam à luz do sol, passavam como espíritos 

satânicos, envoltos na chama eterna. 

Na ópera gomesiana, as cenas coreográficas repercutem características voltadas 

tanto para ilustrações despretensiosas, sugerindo a cor local, como escreve Virmont (2012, 

p. 200), “O balé, elemento essencial da grand ópera, se faz presente na ópera do período de 

transição. Muitas vezes desprovido de interesse para a continuidade da ação dramática, o 

balé apresenta o apelo ao grandioso e ao colorido local”, quanto para o não civilizado, 

como destaca Mammì (2001, p. 50):  

O bailado do Guarany está longe de ser uma obra-prima, muito pelo 

contrário: é possivelmente a seção da partitura que mais envelheceu. No 

entanto, está aqui, pela primeira vez, aquela sonoridade caudalosa e 

quase amorfa, propositadamente exagerada para representar a pujança 

pré-histórica da natureza – uma música, enfim, que flerta com o ruído 

para ser absolutamente selvagem, pré-cultural e pré-linguística. 

Além das danças, os coros aimorés presentes em Il Guarany funcionam como 

demonstrações da cultura autóctone, não civilizada, que se destaca por meio da densidade 

das vozes, soando de maneira fortíssima (Figura 19). O prolongamento de notas no vocal 

em sílabas dá a ideia de tensão, suspense e força (Figura 20). Trata-se de um conjunto 

perfeitamente ajustado dentro da sonoridade composta por muitos acordes dissonantes no 

acompanhamento orquestral, o que soa estranho, selvagem.  

 

Figura 19 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): coro indígenas, vocal em sílabas. 
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Figura 20 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): coro indígena com prolongamento de notas. 

Além disso, há uma predominância do coro de baixos, com solos específicos, se 

integrando ao contexto indígena para acentuar o tom lúgubre da representação do rito 

aimoré (Figura 21), o que recria musicalmente a imagem literária levantada por Alencar 

(1952), por intermédio de sons mais graves e guturais, e do prolongamento de notas, uma 

alusão aos sons rústicos, “pré-culturais”. 

 

Figura 21 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Solo dos baixos no coro dos aimorés. 

Neste terceiro ato, uma cena que está bem próxima da arte literária é a apresentação 

do cacique. Sua aparição na obra de Alencar está envolvida por uma atmosfera de 

integração do indígena com os elementos naturais própria do romantismo, artifício que 

reveste o protagonista de heroicidade e, ao mesmo tempo, dá grandiosidade e plasticidade 

a certas cenas do romance, como se observa a seguir: 

Os guerreiros se afastaram, as folhas se abriram, e entre aquelas franjas 

de verdura assomou o vulto gigantesco do velho cacique. Duas peles de 

tapir ligadas sobre os ombros cobriam seu corpo como uma túnica; um 

grande cocar de penas escarlates ondeava sobre sua cabeça e realçava-lhe 

a grande estatura (ALENCAR, 1952, p. 304). 

Gomes dá a mesma dimensão majestosa ao quadro, seja pela força do coro, ou pela 

“vibração irada da orquestra, em extrema progressão sonora” (RUBERTI, 1972, p. 86), ele 
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sempre marca o canto de entrada do cacique com oitavas descendentes (Figuras 22, 23 e 

24), como observou Mammì (2001), dando ideia do poder, da autoridade que detém o líder 

dos aimorés. 

 

Figura 22- Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Entrada do Cacique, oitavas descendentes. 

 

Figura 23- Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Entrada do Cacique, oitavas descendentes. 

 

Figura 24 - Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Entrada do Cacique, oitavas descendentes. 

A maneira encontrada por Gomes para musicalizar a personalidade do homem mais 

poderoso da tribo, foi a mesma mencionada por Alencar (1952, p. 304), caracterizando-o 

pelos sons “roucos e guturais que saíam dos lábios do selvagem”. Na escritura musical 

para voz, percebe-se quanto o alcance vocal da extensão escolhida para representar o 

grande cacique aproxima-se da literatura. As notas graves, que chegam neste trecho ao Lá 

1
54

 (Figura 25), transmitem a sonoridade escura, mencionada literariamente por Alencar. 

 

Figura 25 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Notas graves cantadas pelo Cacique- Lá 2. 

Depois de todo o jogo cênico entre o cacique e Ceci, em que o líder indígena 

admira a beleza da jovem branca, sempre acompanhado por “meios expressivos que 

                                                 
54

 Diz respeito às oitavas musicais dentro da extensão de cada classificação vocal. Por exemplo: O baixo 

geralmente consegue cantar do Sol 1 até o Sol 3, normalmente duas oitavas. Sendo assim, Lá 1 está dentro da 

região mais grave que o baixo pode atingir.   
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acompanham a ação decisivamente, de modo especial com crescentes improvisos e acordes 

secos dos metais” (RUBERTI, 1972, p. 86), Peri entra em cena. Aqui, sua construção vocal 

representa a condição de herói do personagem, pois seu diálogo vocal é composto por 

notas agudas e ligaduras que se estendem por mais de um compasso (Figura 26). A certeza 

e a confiança são visíveis, pois se deixou fazer prisioneiro, como na literatura. Esta 

tranquilidade, digna de um herói que se sacrifica por sua amada, como se percebe na 

representação literária (ALENCAR, 1952, p. 306): 

Enquanto o velho falava, Peri o escutava com a mesma calma e 

impassibilidade; nem um dos músculos do seu rosto traía a menor 

emoção; seu olhar límpido e sereno ora fitava-se no rosto do cacique, ora 

volvia-se pelo campo examinando os preparativos do sacrifício. 

 

Figura 26- Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Canto com notas em ligadura de Peri. 

Os sons muito graves emitidos pelo cacique (Figura 27), como já evidenciado, 

mostram a densidade de sua condição de selvagem, recurso que serve para acentuar sua 

rusticidade e estabelecer uma oposição com os atributos que caracterizam Peri no romance, 

onde é representado como um jovem polido, astuto, atilado e arguto, entre outros 

qualificativos. Algumas destas peculiaridades são transferidas para a ópera, pois neste ato 

interrogatório Peri mantém sua postura de líder de seu povo. 

 

Figura 27 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Notas graves cantadas pelo Cacique – Fá # 2. 

A prisão de Peri e seu confronto com o cacique são metaforizados no romance por 

meio de expressões musicais, o que se evidencia no momento em que o jovem indígena se 

vê dominado pelos aimorés. A representação da cena por Alencar (1952, p. 306) está 

sempre intercalada pela associação à música: “O coro dos selvagens respondeu a esta 

espécie de canto guerreiro, que preludiava o grande sacrifício”. Esta alusão ao contexto 

musical é uma das maneiras que o escritor encontra para caracterizar os aimorés como 

incivilizados e selvagens, uma atitude confirmada na descrição dos sons guturais, graves e 

escuros, próprios das forças da natureza em sua plena liberdade: “Os instrumentos 
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retumbaram de novo; os gritos e os cantos se confundiram com aqueles sons roucos e 

reboaram pela floresta como o trovão rolando pelas nuvens” (ALENCAR, 1952, p. 307). 

Musicalmente, o coro dos indígenas parte de emissões graves com frases em 

staccato, para a intensidade necessária ao contexto imaginado, próprio dos autóctones de 

Alencar, que na ópera, também fazem um momento de invocação ao sagrado indígena 

(Figura 28) em O Dio degli Aimorè. 

 

Figura 28 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Coro Aimorés. 

Neste fim do terceiro ato, também acontece o dueto entre Ceci e Peri Perchè di 

meste lagrime, no qual é possível identificar toda a maturidade vocal como representação 

da personalidade destes personagens em consonância com o enredo, uma vez que ambos 

estão conscientes do amor que sentem. Se no início da ópera a composição de Gomes dava 

conta de mostrar a Ceci ingênua e sonhadora por meio da leveza da coloratura, neste 

momento, esta técnica será utilizada com propósitos dramáticos, ao estilo verdiano. 

A utilização da coloratura tanto em momentos de leveza, quanto em momentos 

mais dramáticos ficou muito conhecida a partir das composições de Giuseppe Verdi, e 

sendo Carlos Gomes receptor do estilo do compositor italiano fica perceptível a coloratura 

que é empregada em Ceci para conferir-lhe a leveza do início e a maturidade nas melodias 

finais, dando maior peso e amplitude, como assinala Ratzersdorf (2002). No caso 

específico de Perchè di meste lagrime, a composição vocal de Ceci se faz perceber por 

meio de dinâmicas de alternância e de tempo, com mudanças de mínimas e semínimas para 

colcheias (Figura 29) e no prolongamento de notas mais agudas, utilizando mínimas, 

figuras de maior tempo (Figura 30): 
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Figura 29 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Maturidade vocal de Ceci. Notas prolongadas. 

 

Figura 30 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Mínimas prolongadas. 

 A mudança pela qual passa Cecília na obra alencariana está mais ligada à 

maneira como ela trata Peri, do que propriamente à sua maturidade (ALENCAR, 1952, p. 

130): 

Ceci?... disse o fidalgo procurando lembrar-se. Sim! É um verbo que 

significa doer, magoar. 

A menina sentiu um remorso; reconheceu a sua ingratidão, e lembrando-

se do que devia ao selvagem e da maneira por que o tratava, achou-se má, 

egoísta e cruel.[...] Desde este dia foi boa para Peri; pouco a pouco 

perdeu o susto; começou a compreender essa alma inculta; viu nele um 

escravo, depois um amigo fiel e dedicado. 

Em Perchè di meste lagrime Peri também mostra mais autonomia, pois sua força 

já cantada em outros momentos, aqui é novamente ilustrada por meio das ligaduras, em 

que vão aumentar a correspondência entre as notas, completando as frases e, 

consequentemente, trazendo maior expressão ao momento cantado (Figuras 31). Além 

disso, sua voz é levada a momentos de crescente força, dimensionando o herói indígena 

que é (Figura 32). 

Figura 31 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Ligaduras, unificando as frases de Peri. 

Figura 32 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): Crescendo e forte no canto de Peri. 
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A condição de filha do fidalgo português não deixa que Ceci inicialmente assuma 

seus sentimentos mais profundos pelo herói indígena, concomitante com a Ceci literária, 

que se dá conta gradativamente do amor que sente. Sendo assim, se no primeiro dueto o 

encontro final das vozes de Peri e Ceci denota uma reciprocidade da paixão que poderia 

nascer, neste dueto, então, completamente envolvidos, também partem de ornamentos e 

construções melódicas distintas para novamente se encontrarem em expressões, notas e 

ritmos iguais ao final (Figura 33), dando ideia de unidade: 

 

 

Figura 33 – Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): O encontro vocal entre Ceci e Peri. 

Como uma das últimas cenas deste ato, os índios retornam e são surpreendidos por 

Dom Antônio e por um grupo de portugueses, juntos, lutam contra os aimorés. Ceci vai ao 

encontro de seu pai e Peri desaparece, também para organizar sua estratégica saída final, 

como na literatura. O momento do embate é bem representado musicalmente por meio de 

um tutti orquestral. Com a progressão das cordas, tanto de maneira ascendente quanto 

descendente, o ritmo sincopado dos metais trazem ao momento uma atmosfera de guerra. 

No último ato, o momento de maior ênfase – antes da grande explosão em que os 

únicos que são salvos é Ceci e Peri – acontece em Scena del Battesimo. No dueto Sul cupo 

torrente, Peri reaparece e Dom Antônio narra sua aflição por não ter mais opção. Seus 

domínios estão cercados pelos aimorés e Gonzales, liderando os demais aventureiros, 

combinou com os indígenas de entregar o fidalgo e tudo o que era dele aos autóctones. 

Imediatamente Peri, como na literatura, fala da possibilidade de salvar Ceci e a resolução 

final que é dada pelo fidalgo do romance: “Porque se tu fosses cristão, eu te confiaria a 

salvação de minha Cecília” (ALENCAR, 1952, p. 351), também é reproduzida pela criação 

operística de Gomes. 

A busca por uma concepção de Brasil, que tem início nas artes pela literatura, faz 

Alencar, refletindo a mentalidade de sua época, unir elementos cuja base cultural e étnica 

seja resultado da fusão entre o indígena e o europeu. Para tanto, o indígena precisa se 



122 

 

distanciar de suas raízes, como acontece com Peri:  “Peri tinha abandonado tudo por ela; 

seu passado, seu presente, seu futuro, sua ambição, sua vida, sua religião mesmo; tudo era 

ela, e unicamente ela; não havia pois que hesitar” (ALENCAR, 1952, p. 377). Na narrativa 

de Alencar (1952, p. 352) o batismo de Peri funciona como forma da representação do 

domínio português sobre o elemento indígena, marcando a relação do colonizador e do 

colonizado, com o predomínio cultural do primeiro: 

O índio caiu aos pés do velho cavalheiro, que impôs-lhe as mãos sobre a 

cabeça. 

- Se cristão! Dou-te o meu nome. 

Peri beijou a cruz da espada que o fidalgo lhe apresentou, e ergueu-se 

altivo e sobranceiro, pronto a afrontar todos os perigos para salvar sua 

senhora. 

Na ópera, a cena é representada musicalmente pelo dueto entre o baixo, o fidalgo 

português e o tenor, o herói indígena. O espaço psicológico de ambos se encontra 

emoldurado na equiparação das vozes, porém sem a junção em uníssono: não há a 

confluência melódica e rítmica para cantarem exatamente as mesmas notas, nas mesmas 

extensões. Isso indica que, apesar da convergência, cada um possui uma origem 

evidentemente distinta, no entanto é perceptível a junção das diferenças rumo à comunhão 

cristã, um dueto do não civilizado com o civilizado. O elemento purificador encontra-se 

com o que precisa se abster da adoração dos deuses indígenas, porque passou a professar a 

fé cristã. É neste ponto que as melodias, vão se encontrar (Figura 34). 

 

Figura 34: Trecho de Il Guarany, Carlos Gomes (1889): A junção das vozes em uma só linha melódica. 
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Partindo do princípio da valorização da receptibilidade da obra, ou seja, da relação 

entre texto e leitor, a Estética da Recepção dá preferência à interpretação que o receptor 

tem sobre a obra. Dessa maneira, o autor e o receptor são mediados pelo contexto social e 

cultural no qual se enquadram. Neste sentido, a proposta que embasa a composição de 

Carlos Gomes não está inteiramente relacionada ao contexto nacionalista que alicerçou a 

escrita alencariana. O compositor pertence a um romantismo tardio, em que as primeiras 

necessidades de construção dos aspectos nacionais brasileiros já não estavam em destaque, 

no entanto havia a necessidade de confirmar um perfil próprio e isso se desdobra não 

somente nas áreas sociais e política, mas, sobretudo no campo artístico. 

Embora utilize a língua italiana, ou tenha sido receptor das obras e do estilo de 

nomes como Verdi ou Meyerbeer, criando a partir desta recepção suas próprias 

composições como sugere Jauss (1988), Carlos Gomes buscou expressar traços 

particulares à cultura brasileira. Amparado por seu percurso histórico nacional e 

mergulhado na transição que alcançou na Itália, o compositor cria em Il Guarany 

concepções musicais distintas, porém não deixa de estabelecer relação, a partir de sua 

recepção, com seu homônimo literário. A importância da música vocal na ópera de Carlos 

Gomes está relacionada ao contexto do romantismo da segunda metade do século XIX, em 

que há uma busca não apenas para musicalizar textos, mas, como pondera Virmond 

(2012), para descrever reações psicológicas coerentes com seu conteúdo dramático. O 

tratamento vocal, portanto, cuida de aproximar o discurso dramático do musical, o que se 

ajusta à ideia de expressividade mais intensa e vigorosa que é sentida na ópera Il Guarany. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante das novas concepções trazidas pelo romantismo para o pensamento político, 

social e cultural, que ganharam força no século XIX, é necessária a compreensão do papel 

que a arte começou a desenvolver para se alinhar às novas aspirações humanas. Saindo do 

contexto europeu em direção aos países que foram colonizados, especificamente o Brasil, o 

entendimento romântico não se limitou a um momento estanque, trilhando somente um 

caminho. Esta forma de repensar a vida se fez perceber nas diversas formas de expressão 

artísticas, deixando um legado repleto de impulsos novos e que, em nosso país, trouxe a 

possibilidade da aspiração ao estabelecimento de uma nação, que sonhava em desligar-se 

da metrópole e, ao mesmo tempo, seguir equiparado ao modelo europeu. 

As demandas sociais brasileiras eram evidenciadas na busca por uma representação 

que se equiparasse aos padrões europeus no que se refere a origens, história e formação do 

povo e da nação e, ao mesmo tempo, apresentasse particularidades que se distanciassem 

dos modelos externos para se contrapor a eles como a verdadeira matriz de representação 

do país. Assim, entendeu-se que a figura do indígena era a que poderia expressar a ideia de 

nação satisfatoriamente. A aspiração em visibilizar um mito fundacional, que fosse 

entendido como tipicamente brasileiro, encontrou nos espaços literário e musical sua 

linguagem de representação artística mais contundente, que serviu de aparato para 

perenizar a dualidade extrema das relações estabelecidas pela modernidade colonialista. 

Enquanto a arte literária procurava estabelecer a criação da literatura nacional, primeiro 

pelo viés folhetinesco, depois pela forma romanesca, a música, com o movimento da ópera 

nacional, difundiu e procurou confirmar a ideia desta nacionalidade.  

Tanto uma quanto a outra esfera artística iniciou seu caminho a partir da recepção 

da arte europeia, com referência em traduções, seja com as de folhetins, base para o 

romance nacional, seja pelas de óperas italianas, alemãs e francesas, que se tornaram 

atrações frequentes dos teatros recém-inaugurados. Embora se aproxime da arte europeia, a 

representação desta arte nacional que busca sua originalidade neste início, não comunga 

com muitos aspectos perpetuados pela matriz. O herói questionador, problemático que luta 

em um mundo que já não é mais o seu, no Brasil, remete àquele que se ajustava a um 

mundo sem conflitos.  Com isso, o romance, que nos estudos bakhtinianos aparece como 

obra de arte de estrutura multifacetada, constituída por elementos literários e 
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extraliterários, no romantismo brasileiro ganhou sua própria interpretação: a impregnação 

das vozes sociais que é parte constitutiva do romance aparece na literatura nacional com 

uma só voz, a do colonizador. 

José de Alencar, cuja vocação levou-o a tomar conhecimento de parte considerável 

da produção ficcional que chegava ao Brasil, aliou essa inclinação a pesquisas históricas e, 

atendendo aos anseios de sua época, concebeu um projeto de literatura nacional no qual, 

tornou-se instrumento de consolidação de uma escola literária e inventor de uma literatura 

nacional. Em um país onde não existia burguesia propriamente dita e seguia os ditames da 

elite, composta predominantemente por proprietários de terra e produtores de café, a figura 

do herói nacional elaborada por Alencar só foi aceita como símbolo porque se revestia das 

mesmas contradições da sociedade na qual foi concebido, por isso é homogeneizada aos 

elementos necessários para a construção da nação e para a originalidade da literatura. 

Na compreensão histórica das construções humanistas em esferas artísticas 

aparentemente distintas, se nota a marca de um pensamento comum, fruto de construções 

centralizadoras. A força e a necessidade destes conteúdos ganham ressonância e se 

deslocam para outros suportes artísticos. O indianismo passou a ser um movimento 

característico do romantismo nacional que, iniciado na literatura, deixou marcas em outras 

artes, como é o caso da música. Sendo “artes que se procuram” (Wisnik, 2014, p. 88) e, 

mesmo recebendo este movimento de maneira tardia, Carlos Gomes representou em seu 

campo artístico a consolidação desta nacionalidade. Gomes conquistou espaço com suas 

composições à medida que compunha segundo a linguagem compreendida na Itália – o que 

era uma demanda musical da época de transição na qual viveu – e especificamente em Il 

Guarany, a partir da representação do romance alencariano, o compositor confirma o 

indianismo por intermédio do tecido musical. Por isso, a escolha dos aspectos voltados ao 

universo da música cantada evidencia a dimensão dada por Gomes ao romantismo de 

Alencar, pois ele concentra em sua composição os aspectos psicológicos que ilustram os 

perfis pensados pelo escritor, fazendo o canto se aproximar de maneira coerente do seu 

homônimo literário. Dessa forma, por notar a expressividade intensa e vigorosa em Il 

Guarany por meio da música cantada na plasticidade das cenas, que se compreende a 

necessidade e a dimensão em que se reverbera a música gomesiana. 

Nesse sentido, as trajetórias de José de Alencar e Carlos Gomes revelam outros 

pontos de convergência, porque ambos estavam preocupados com a introdução e a 

consolidação de formas de expressão artística modernas no Brasil, aproveitando para tanto 
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o motivo apontado como síntese da nacionalidade. Até o surgimento de O Guarani, 

nenhum escritor tinha dado tratamento adequado ao tema do índio por meio de narrativa, 

problema que por um lado levou Alencar a criticar precursores do romantismo brasileiro e 

resultou em polêmica acalorada que foi a público pelas páginas dos jornais e que, por 

outro, determinou a procura de solução com a criação do romance. Gomes, por sua vez, 

chegou ao Rio de Janeiro meses depois da publicação da obra e testemunhou o entusiasmo 

que despertava nos leitores, entre os quais provavelmente estava, razão pela qual é possível 

acreditar que tenha encontrado aí o estímulo para seguir caminho análogo no campo da 

ópera.  

Por tudo isso, a relevância deste estudo está na análise que parte da obra literária e 

chegando à sua transposição operística, alia estas duas linguagens não somente como 

objeto de pesquisa acadêmica, mas avaliando o propósito valorativo do escritor e do 

compositor. Artistas que ousaram fazer história e criaram obras que se incorporaram ao 

patrimônio artístico nacional, atestando sua inegável contribuição para a nossa história 

cultural: um por inscrever a literatura em um espaço não alcançado, provocando e 

convidando outros artistas a repensarem e descobrirem as temáticas de seu país; o outro, 

por participar não apenas do desenvolvimento do melodrama do país que exportou sua 

ópera, mas por legar sua produção musical, com competência, criatividade e coragem. 
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