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Otacílio Colares 

Estamos, os que nos dedicamos à Literatura, em especial 
à Lite·ratura Brasileira, numa seqüência de entusiasmos e eu
forias, com o decurso, em 12 de dezembro de 1977, do cen
tenário da morte, para a consagração indiscutível e mais que 
justa, do pa·i da literatura nacional José de Alencar. 

A base dessa efeméride consagradora das letras brasi·· 
leiras, sob todos os aspectos e ângulos, é dado aos maiores 
como aos menores escritores e estudiosos deste pafs focalizar 
a obra, ·miraculosa pelo número ·e qualidade, de um homem 
que, tendo vivido apenas 48 anos, vários desses sob os atro-
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pelos de uma carreira política acidentada e sob certos as_. 
pactos atenasante, deixou atrás de si, malgrado seu confessado 
receio de não chegar notável à posteridade·, não apenas um 
nome; sim, uma legenda de idealismo, segurança de convic
ções, vasta cultura e descortino, tudo coroado por uma inte·· 
ligência e imaginação vizinhas da genialidade. 

Nascido foi, e vivido, como por destinação superior, no 
juízo do críti·co Oscar Mendes(1), "num período histórico de 
máxima importância para o Brasil, pois parte das agitações 
que assinalaram a época das Re·gências firma-se com a de ... 
claração de maioridade de D. Pedro 11 e inicia o longo se
gundo reinado, que atinge o seu apogeu na década de 1850 

1) Oscar Mendes, in Apresentação. José de Alencar (Romances urbanos) 

Coleção Nossos Clássicos, Livraria AGIR Editora, Rio, 1969. 
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a 1860 e entra lentamente em declrnio até a proclamação da 
República em 1889". 

Realmente, levado em conta ser José de Alencar o pri-

mogênito de uma destacada e combativa figura da polft1ca 

nordestina e mesmo nacional, em infcios do Brasil Império, 

se é que já se podia dizer nacionalidade convicta a dos bra

sileiros de logo após lpiranga, o senador José Martiniano de 

Alencar, das lutas de após independência as da chamada 

Confederação do Equador entre elas é de ver-se que, desde 

a mais tenra infância, esse espírito de independência pessoal, 

herdado do velho político e clérigo, cedo, a par das vestes 

talares, envergando os trajos civis do pater familia e do home·m 

público, haveria de se-r uma constante no evolver da persona ... 

lidada do autor de tantas obras magistrais, demarcadoras da 

nossa e·mancipação literária e mesmo lingüística. 
Na verdade, Alencar, vindo ao mundo no recesso con· 

jugal do pai, em Alagadiço Novo, entre a bucólica Messejana 
e a ainda bisonha cidade da Fortaleza, nos idos de 1829, tal 
acontecia menos de cinco anos depois do filial gesto de re
volta do árdego príncipe Pe·dro d'Aicântara às imposições co
lonialistas das cortes lusitanas, que manobravam a vontade 
praticamente inexistente do abúlico D. João VI. Tinha ele, pois, 
apenas dois anos quando abdicava nosso primeiro Imperador, 
em 1831. Já no ano seguinte, o pai do futuro romancista, José 
Martiniano, era eleito senador do Império, para, em 1834, sob 
a regência agitada do Padre Diogo Antônio Feijó, assumir a 
presidência da longínqua província do Ceará. 

Aqui não irá mal lembrar que, em 1835, enquanto o me
nino José (ou Cazuza, como era tratado na intimidade fami
liar), nos seus seis anos, brincava com animais fictícios, feitos 
de ossos de pés de· bois e cavalgava hastes secas de coqueiros 
com os moleques das cercanias do velho e imenso sítio dos 
Alencares, enquanto assim acontecia, lá no extre·mo sul do 
pafs ainda em formação sócio··política, o caudilho brasileiro 

Bento Gonçalves ocupava a cidade de Porto Alegre, capital 
nascente da Provfncia de S. Pe·dro do Rio G·rande, no infcio 
de uma campanha que, com o nome de Revolução Farroupilha, 
ele transformaria numa quase epopéia em prosa, com 0 ro-

mance O Gaúcho (1870). Romance no qual, a par da movi-
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mentação de figuras que fizeram história, criou o tipo de 
Manuel Canho, em nada caracterrstico do que poder-sa-ia 
denominar gaúcho-padrão, extrovertido e comunicativo; antas, 
ensimesmado e retrardo, quase trmido, ·mas de uma timidez 
que era mais astúcia, a capear uma bravura selvática e uma 
vontade férrea, capaz de todos os gestos de gran·deza, sob a 
aparência de uma frieza vizinha da indiferença. 

Em 1837, após uma administração das mais progressistas, 
para a época, o pai do futuro romancista deixa o governo da 
sua terra e, em 1838, com a partida da famflia para o Rio de 
Janeiro, começa para o menino José, de oito anos, a grande 
viagem mágica, na moldura da saudade do que ele chamaria, 
muito tempo depois, de ares pátrios, em carta ungida de ter
nura, a seu parente e amigo-correligionário de Parti·do Con
servador, Dr. Paulino Nogueira, datada de 9 de jane·iro de 1875, 

dois anos apenas distante de sua morte prematura (2). 
Principia, então, para o olhar e a i-maginação privilegiados 

do raqurtico menino dos are·a1s do Alagadiço Novo a visão que 
chamaremos gigantista do futuro épico da mais sadia e pura 
brasilidade, constituida esta da exuberância do sentido de 
liberdade ·encarnado no selvage·m e da exuberância por assim 
dizer ante--diluviana da natureza, que ambos os fatores exornam 
permanenteme·nte a obra de ficção do criador de O Guarani. 

Tinha Alencar 11 anos; era 1840, e o pai, político de van
guarda, estava à frente dos que, distante cada vez mais a 
corte lusa, tendo já abdicado Pedro I para ir reconquistar o 
trono português ao irmão Miguel e oferecê-lo à filha, por di
reito, sentiam, no Brasil, que as Regências, pelo seu caráter 
transitório, não podia-m dar à Nação, que mal começara, aque·la 
unidade que o seu porte continental impunha fosse, de logc, 
definida, defendida e tornada realidade, cercados que está
vamos, de todos os lados, exceção do Atlântico, pela influência. 
espanhola. 

A esse tempo, no solar da Rua do Conde, no Rio de Ja-
neiro, o Senador Martiniano liderava o chamado Clube da 

Maioridade, a cuja conta seria precipitada a assunção ao trono 

2) Integra da carta, em trabalho publicado no livro Lembrados e Esqueci

dos/III, da nossa autoria. 



do Brasil do então impúbere· príncipe herdeiro; D. Pedro, em 

razão de cujo ânimo, no geral caprichoso e dissimulado, tanto 

viria a sofrer, adulto, José de Alencar, na sua luta por uma 

posição destacada na vida polftico--administrativa do pafs, que 

então fazia da evidência polftica um alvo ·· pensava com

pensador para o que julgava, ·erroneamente, uma carreira int�

lectual criadora, quan·do não frustrada, pouco compensadora. 

Ledo ·engano do gênio ... Daquele mesmo imperante que, nos 

idos de 1886, no Ce·ará, pela pena atrevida do abolicionista AI

mino Afonso, filho de pai norte-riograndense e mãe aracatiense, 

sofreria a ação de violentas catilinárias, nem sempre de todo 

justas, muitas delas produto de seu ânimo fogoso de orador 

de massas e panfletário nato da causa da abolição da escra

vatura, a que se entregara com autêntico furor de paladino, 
contra o que· considerava frieza, da parte do l·mperador, em 
face do avolumar ... se do movimento redencionista. 

Não irá mal, nesta altura, embora fugindo seu tanto ao 
tema e à figura do romancista de O Garatuja, transcrever tre·
chos de um desses artigos longos e cheios de fel, vários dele·s, 
a par da virulência, reveladores de imensa cultura clássica. 
Aqui vão tre·chos. 

"Fora solene e augusta a cena da revolução da Maiori
dade, metade parlamentar e imperial, metade popular; que 
precedeu à investidura do jove·m monarca no e·xercício de 
suas funções majestáticas. 

Nessa hora, o patriota Leite Ferreira, a primeira fig·ura 
�a grande cena, abraçada com o busto do Imperador, de uma 
Janela do Senado, deixando ver no gesto aceso e na fisionomia 
agitada as nobres paixões, que a incendiavam, exortava o 
povo a confiar no patriotismo do Príncipe! 

E, poucos meses depois, burlada a vitória pela ingratidão, 
o seu próprio cadáver jazia ensangüenta·do, ·e prostrado em 
uma estrada pública, pelo bacamarte da reação assassina! 

Subindo ao trono por um plebiscito antecipado e revo-
lu · · -

· 

· UJçao expressamente declara que o Imperador é menor até 
aos 18 anos completos, proclamou desde logo e por esse 
mesmo fato, a ilegalidade e o absolutismo, com� norma inde-
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·clinável do seu governo, como critério infatrvel do seu Prin
cipado! 

Sancionado por ele esse princfpio governativo, chamou 
ainda em seu auxrlio a hipocrisia tradicional da Realeza, qua·· 
lidada que profundamente o distingue, e apavonou·se· com 1s 
exterioridades brilhantes das fórmulas, contente e satisfe·!to 
de parecer U·m Monarca Constitucional e virtuoso, sem nunca 
respeitar, verdadeiramente, a Constituição, sem praticar a 
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virtude! 
Como seu pai que, assim fingindo amar à Nação, tinha 

dito: 'diga ao povo que fico', o novo Rei, quase impúbere, aos 
que lhe perguntavam se que·ria reinar agora, ou mais tarde, 
respondeu: 'Quero já!' 

Se tivesse alguma inteligência das coisas; se os seus ins
tintos não fossem tirânicos, era seu dever intergiversável ler, 
em face da deputação que lhe oferecia a coroa fora de tempo, 
o Artigo Constitucional, que prescreve a sua minoridade· até 
aos 18 anos precisos; reconhecendo diante da Nação a sua 
incapacidade, a sua falta de habilitação para governar, até 
àquela idade· co·mpleta!" 

Para que se veja a que ousios de impiedade chegava, em 
1886, Almino Afonso, concluiremos esta achega que· nos ocor
reu citar, a propósito da maior.!dade provocada de Pedro 11, 
com mais esta tirada: 

"Quero já tem a mesma força dialética do diga ao povo 

que fico: reve·rbera e palpita na vibração nervosa das duas 
veementes frases a mesma autocracia, a mesma soberba di
nástica, o mesmo sobrecenho trucule·nto, a mesma ebriedade 
lasciva do poder! 

Que critério e discrição, que siso prudente poderá ter, 
para o alto governo de uma nacionalidade, um rapazinho im·· 
berbe de 15 anos, que ainda devia fazer travessuras pueris 
corando de pudor, quando o mestre lhe· ralhasse por algum 
excesso indiscreto! 

Mas, por desgraça dos brasileiros, o menina Imperador 
tinha ouvido dizer que seu pai chorara de· raiva, na madrugada 
de 7 de abril de 1831; tinha pressa de castigar o .patriotismo 
e vingar aque·las bagas de pranto que inundaram o rosto 

paterno. 
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Quero já esmagar os rebeldes noturnos, nas suas pró-
prias pessoas e nos seus descendentes, que teriam a mesma 
idade do Rei; convencendo, enfim, ao povo, que lhe e·mbafara 
0 berço, de que não tinha criado um amigo, ·mas sim um tirano, 
mais perigoso porque é mais hipócrita! 

Não subiu ao trono para a felicidade do povo: subiu para 
ódio e vingança; queria saciar-se das suas agonias e das suas 
lágrimas!" (3) 

Com relação ao Clube responsável pela maioridade de 
Pedro 11, re·portemo-nos, como tantos outros já o fizeram antes 
e o farão outros tantos, através dos tempos, a um saboroso 
trecho desse precioso e infelizmente pequenino Como e Por 

Que Sou Romancista, do nosso Alencar: 
"Uma noite por se·mana, ·entravam misteriosamente em 

nossa casa os altos personagens filiados ao Clube Majorista, 

de que era presidente o Conselheiro Antônio Carlos e Se·cre
tário o Senador Alencar. 

Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fe ... 
chando-se nessas ocasiões a casa às visitas habituais, a fim 
de que nem elas ne·m os curiosos da rua suspeitassem do plano 
político, vendo iluminada a sala da fre·nte. 

Enquanto deliberavam os membros do Clube, minha boa 
mãe assistia ao preparo do chocolate com bolinhos, que era 
costume oferece·r aos convidados por volta das nove horas, 
e eu, ao lado, com impertinências de filho querido, insistia 

por saber o que ali ia fazer aquela gente". (grifos nossos) 
Fizemos questão de destacar, nos três passos citados, a 

expressão as impertinências de filho querido, junto à mãe, com 
vistas às tais reuniões misteriosas. 

Um psicólogo dos nossos dias poderá justificar, no me
nino excepcionalmente dotado, que· era Cazuza, àquela época, 
já o aflorar do vírus político, ao qual se entregaria, uma vez 
maduro, com idealism9 e bravura, para enfrentar com as ar-

3) ln Os Rodrigões do Império (ou O Caráter da única Monarquia Ameri

cana) . Ceará, 1886. Depois de longo indagar sobre a autoria dessa cole

tânea de artigos impregnados de teor derrotista e franco, em volume apó

crifo de 293 páginas, sem referência tipográfica, colhemos, com Mestre 

Clodoaldo Pinto, homem de vasta cultura histórica, literária e crimino

lógica, tratar-se de Almino Afonso, sob o pseudônimo de J unius Brutus. 
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mas do Quixote ousado e� solitário a mó avassalante de um 
partidaris·mo extremado, manejado discreta e habilmente, como 
em espetáculo de marionettes, pelos dedos hábeis e filau
ciosos do Imperador, que o próprio Alencar chamaria "capri
choso", em certa carta magoada a seu já citado parente no 
Ceará, o historiador Paulino Nogueira. Daí, sem dúvida, na 
mesma página de memória do romancista de O Sertanejo, a 
lembrança de U·ma frase sua, dita arrebatadamente à genitora, 
quando aquela saía da sala misteriosa dos políticos reunidos: 
" O que estes homens vêm fazer aqui é regalarem-se de 
chocolate". Para, com as re·flexões de memorialista quase 
sempre amargo, concluir: 

"Essa, a primeira observação do menino· em coisas da 
política, ainda não a des·mentiu a experiência do homem. No 
fundo de todas as revoluções lá está o chocolate, e.mbora sob 
vários aspectos." E, logo mais, numa defesa própria e dos 
tradicionais princípios familiares: "Há caracteres íntegros, 
como o do Senador Alencar, apóstolos sinceros de uma idéia 
e mártires dela. Mas esses são esquecidos na hora do triunfo, 
quando não servem de vítimas para aplacar as iras celestes." 

Poder-se-á dizer, reforçando o já atrás citado Oscar Men
des, que, além de ter nascido e vivido o agitado tempo de 
verdadeira e sofrida formação de nossa nacionalidade, trazia 
Alencar, no sangue, a chama libertadora e nacionalista de 
Bárbara de Ale·ncar e de Tristão Gonçalves de Alencar, acri
solados no âni·mo do pai, um estadista da formação nacional 
brasllei r a. 

-� preciso, ao olharmos a figura complexa emoldurada no 
enfermiço corpo de José de Alencar, atentar para uma espéci� 
de predestinação simbólica. Filho de um nacionalista, herdeiro 
próximo da chama que· ardeu na Confederação do Equador, 
iria ele, homem feito, sofrer decepções poHticas, por conta de 
mágoas livrescas do Imperador Pedro 11, que, apadrinhando 
o ·medrocre poeta de A Confederação dos Tamoios, o já falado 
Gonçalves de Magalhães, não tergiversou em perseguir à sor .. 
relfa aquele que, assumindo a liderança natural do movimento 
romântico brasileiro, pusera no devido lugar o sensaborão 
poeta dos Suspiros Poéticos e Saudades. 
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Quando assim agiu, o Imperador o fe·z. pondo de lado a 
ciência de que fora o pai do romancista quem, nos fundos de 
sua casa da Rua do Conde, 55, albergara, em liderança leg.í· 
tima, quantos, de influência polftica, à época de após inde
pe·ndência, tramaram a �maioridade antecipada, aos quais vá
rias vezes trairia o imperante, no pensar e no afirmar de 
Almino Afonso. 

Tudo, ou melhor, quase tudo, já foi dito, ou se tentou 
dizer, a respe·ito de Alencar ficcionista. Tudo, ou quase tudo, 
de Alencar político. Muita coisa do Alencar jurista e mesmo 
do poeta, quer sem rima, onde foi extraordinário, quer rimando· 
no que� apenas atingiu o regular. Assim també·m, com relação 
ao folhetinista que, no nosso entender, sem querermos dar tom 
de novidade, foi ele, antes e, acima de tudo, o cronista, nesta 
concepção, vamos dizer, ·brasileira, de um gênero que muitos 
não aceitam ainda como tal, mas cujo segredo e dificuldade 
no definir reside justamente na atmosfera por assim dizer si
nestésica em que vogam esse·s escritos, quando quem os faz 
mistura o real com a fantasia, a verdade simplesmente repor
tável com algo que é lido e� sentido em termos de habilidosa 
distorção criativa, coroando a tudo um estilo, que é este que 
faz a diferença entre a notícia, mesmo intelige·nte, e a crônica. 

Ater-nos-emos ao Alencar brasileirissimo, dos folhetins 
que publicou no Correio Mercantil, do Rio, propriedade de seu 
ex-colega de Facul·dade de Direito e· amigo Francisco Otaviano, 
de 3 de setembro de 1854 a 8 de julho de 1855, e· no Diário 

do Rio de Janeiro, de 7 de outubro de 1855 a 25 de novembro 
do mesmo ano. 

Era então Alencar um jovem de 25 anos, já formado em 
Direito e com certa prática na advocacia militante, formado 
que fora em S. Paulo, com estágio intermediário no Recife. 

Então, o romancista, que já se ensaiara no moço recém
togado, mas não saira ainda dos manuscritos incompletos e 
dos planos não de todo objetivados, encontraria na obrigação 
de escriba do dia-a-..dia como que a trilha áspera, aparente
mente burguesa e fútil, mas de qualque·r forma fascinante do 

folhetinlsmo social, se assim podemos intitulá-lo, um campo 
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vasto de observação, que muito iria ser-lhe útil, no trato do 
romance urbano. 

Sirva-nos de estímulo para a ênfase que procuraremos 
dar ao Alencar cronista este passo da abertura que fez Fran
cisco de Assis Barbosa da coletânea Ao Correr da Pena, para 
as Edições Me·lhoramentos(4): 

"As crônicas de Alencar refletem como num espelho a 

sensação ilusória de prosperidade que se· apoderou de todo 
o mundo. I: o tempo em que se inauguraram a iluminação a 
gás e o Jóquei Clube. Companhias como A Reformadora se· 
aprestam a mudar as fachadas das casas comerciais e das re
sidências particulares, além de melhorar as calçadas e pavi
mentação das ruas. O Rio e·legante compra luvas na Wallers
tein, e perfume no Desmarais. Os fashionables (anglicismo 
surrado na época) vestiam-se no Dogman". Para prosseguir� 
numa complementação que julgamos preciosa: 

"O chie é jantar no Hotel da Europa e dançar no Cassino, 
embora o Cassino seja comparável a uma estufa". Para aduzir, 
citando o próprio Alencar, no caso: "Demais tem uma escada 
(o tal Cassino) imoral, porque· deixa ver as pernas de todas 
as moças e velhas que sobem. Basta um homem postar-se 
ao saguão durante a noite para fazer um estudo completo da 
pernologia da cidade". 

No presente e despretensioso "estudinho", como diria o 
sempre lembrado Leonardo Mota, queremos, com a ajuda do 
feitor interessa·do, encontrar também no cronista Alencar, para 
alguns talvez despicie·ndo como tal, algo que julgamos, na 
aparente transitoriedade, diria mesmo fatuidade, pudesse re
velar no futuro autor de O Guarani, aquele viço de ·entusiasmo, 
aquelas vivências de juventude dinâmica e atenta que, vista 
sob uma ótica menos exigente, fizesse encontradiça, na prosa 
até certo ponto despoliciada do jornalista do Correio Mercantil 

e do Diário do Rio de Janeiro, um retrato, a seu modo sin·· 
guiar, de· uma reaH·dade nacional, estereotipada, não na pro
vrncia, ainda de moldes colonialistas por óbvias motivações 

4) José de Alencar, Ao Correr da Pena, prefácio de Francisco de Assis Bar

bosa. Edições Melhoramentos, S. Paulo, 19 55. 
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históricas, sim, na metrópole que de tal condição começava 
a conscientizar-se. 

Na verdade, há, na personalidade de Alencar, toda uma 
vasta gama de atributos, como homem de letras, de tal forma 
rica em expressão e potencialidades que, ainda hoje, desco
brem-se ou se reformulam, que a crônica, no conceito geral, 
há de parecer de somenos. 

Razão teve José Aderaldo Castelo, quando afirmou haver, 
da parte de Alencar, quando empreendeu o público combate 
a A Confederação dos Tamo/os, de Magalhães, "o objetivo 
determinado, entre outros, de motivar uma polêmica que, por 
sua vez, conduziria os críticos ou escritores da época a uma 
tomada de posição em face do romantismo, particularmente 
do indianismo· que o caracteriza tão bem." (5) 

Essa foi, antes de tudo, u·ma tomada de posição consciente, 
uma tarefa de gigante·, um autêntico labor de inspiração épica, 
se pensarmos nela como elaboração parcimoniosa de um cé
rebro que, após abeberar--se nas ricas mas tradicionais fontes 
do classicismo europeu e com base nas reações positivas e 
negativas do escândalo provocado pela própria deflagração 
da luta contra o acomodatismo retórico da sua geração, a 
que, pelo menos em parte, não fugiu seu contemporâneo e 
grande poeta Gonçalves Dias, levantaria realmente uma bandeira 
literária brasílica, porque pretendia, e conseguiu, abalar be
neficamente a própria estrutura lingüística da tradição lusa, 
enrique·cendo com sua literatura cheia de seiva, e imaginação, 
e melodia estilística a velha língua que mesmo os românticos 
de Portugal, G·arrett e Herculano à frente, não conseguiram 
renovar. . . Acrescente-se a isto a confissão de Ara ripe Júnior, 
se·u parente próximo e seu biógrafo e estudioso mais atento e 
completo, de que, como simples pessoa humana, " .. . por tem
peramento, além de outros ·motivos que não cogito analisar� 
votava antipatia entranhada à colônia portuguesa". Para afir
mar, pere·mptório, esse outro grande cearense, sem dúvida o 
reformulador dos padrões da crftica artfstico-literária no Bra ... 

5) José Aderaldo Castelo, in José de Alencar na Literatura Brasileira intro-. "· ' 
dução geral de M. Cavalcante Proença à Obra Completa de Alencar, Edi· 
tora Aguilar, Rio, 1958. 
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sll: "Quanto mais o seu esprrito ático se entranhava pelas 
crOnicas e se embeve·cia com o que de escultural e lendário 
havia no português conquistador das Indias, descobridor doBra
sil, no poeta d'Os Lusladas, tanto mais, ferido pelo contraste, 
sentia-se afastar do tipo, que, diariamente, segundo se lhe afi
gurava, apartava a nossas plagas com a ganância do náufrago, 
a n·evrose da fortuna e o sonho do judeu."(6) 

Após esta informação, de fonte ·mais que fidedigna, s.obre 
uma antipatia alencariana pelo português que nos adviera 
com a colonização pobre de um Portugal antes empolgado 
com o Oriente, que muitos poderão considerar de importância 
nenhuma, mas pode ser válida na soma de· atributos de quem 
iria ser o mais completo escritor de uma nação, digamos, 
com relação ao romancista, e como palavra a mais de justiça 
para a parte mais considerável de· sua ficção, o que escreveu 
o saudoso e já citado M. Cavalcante Proença: 

"Os heróis de Alencar foram 'talhados para as grande
zas, como o continente de Castro Alves". Para prosseguir: "E 
aqui romancista e poeta se alçam no mesmo remígio condo
reiro de exaltado lirismo: se a América era o Novo Mundo. o 

mundo novo onde a humanidade se purificaria de séculos de 
ódios e de crimes, não poderia servir de palco a heróizinhos 
cotidianos, de vidinhas domésticas e sem relevo." 

Quando assim falava de he·róis fora do padrão burguês 
urbano, ou do regional também inusitado, ou ainda do his·
tórico a chegar às raias do romanesco inconcebível dentro da 
lógica, como nos romances da época ou indianistas, Proença 
assegurava ao mestre· da prosa lírica em Iracema essa gran .. 
diosidade genial que não tiveram, na abrangência de suas 
obras de ficçã·o, para só lembrar os menos fortuitos, nem Joa
quim Manuel de Macedo, nem o prematurame·nte desaparecido 
Manuel Antônio de Almeida, nem o futuro mestre Machado 
de Assis, antes de envere·dar para o romance psicológico, este 
mesmo de dimensões excessivamente me·didas e policia·das, 
comportado num estilo quanto possrvel lisboeta, justificando 
o que escreveu, um dia, o incompreendido e só agora justifi-

6) Araripe Júnior José de Alencar, texto da 2.8 Edição, in Obra Crítica 

de Araripe Júnior, Vol. I, MEC, Casa de Rui Barbosa, 1958. 
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cadamente internacronalizado L·ima Barreto(*), em carta ao 
então jovem cronista Austregésilo de Ataíde, hoje, presidente 
da Academia Brasileira de Letras: "Gostei que o Senhor me 
separasse de Machado de Assis. Não lhe negando os méritos 
de· grande escritor, sempre achei no Machado muita secura 
de alma, muita falta de· simpatia, falta de entusias.mos gene
rosos, uma porção de sestros pueris. Jamais o imitei e jam.ais 
me inspirou. . . . . . . . . . Machado escrevia com medo de Cas
tilho e escondendo o que sentia, para não se rebaixar; eu não 
tenho medo da palmatória do Feliciano e· escrevo com muito 
tem.or de não dizer tu·do o que quero e sinto, sem calcular se 
me rebaixo ou se· me exalto"(7). 

Sem querermos exaltar demais a um em detrimento do 
outro, que tal não merece·, diremos que Machado não teve 
por si, pe·rante a h·istória de uma literatura, a estréia com 
obra basilar, que tal o é O Guarani, ainda hoje lido por m·i
lhares, em ediçõe·s em livro, tal co·mo o foi, em vida do es
critor, quando da publicação em capítulos, em folhetim de 
jornal, ou melhor, a partir de 1 de janeiro de 1857, quando 
seu autor contava ape�nas vinte e o·ito anos. 

Importante é também, hoje, mais do que dantes, a figura 
de Alencar no campo do folcl·ore, precedida que foi a s.ua 
preocupação com nossas tradições populares apenas pela 
figura tanto tempo esquecida e injustiçada do maranhense 
Celso Magalhães, pois são de 1873 os artigos de Celso, pu .. 
blicados no jornal O Trabalho, do Recife, enquanto tiveram 
início, em 7 de dezem·bro de 1874, no jornal O Globo, as publi
cações das cartas de J. de· Alencar ao amigo maranhense Joa
quim Serra, versando sobre matéria que ele, desde criança, ti
vera como preocupação, nas terras de be·rço, Ceará. As cartas 
foram subordinadas ao título O Nosso Cancioneiro. 

*) Aludimos, na oportunidade, à internacionalização de Lima Barreto, regis

trando, em setembro deste ano de 1977, a saída dos prelos da Rex Collins, 

de Londres, da versão para o inglês do romance O Triste Fim de Policarpo 

Quaresma, feita pelo Professor Robert Scott-Buceleugh, que já traduziu 

São Bernardo, de Graciliano Ramos. 

7) Citação contida em Achados do Vento, Francisco de Assis Barbosa, "Na· 

cionalismo· e Literatura". MEC ... JNL, Rio, 1958. 
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Entre 1854 e fins de 1855, isto é, pouco antes de· aparecer 
em lg, criticando veementemente A Confederação dos Tamoios, 

Alencar publica, em folhetim, o pequeno ro·mance Cinco Mi

nutos, depois de haver escrito e publicado a Biografia do Mar
quês de Paraná, ao que seguir-se-ia, no mesmo periódico, A 

Constituinte Perante a História. 
Como se verifica, era, no jovem, inteligentíssimo, a multi

plicação das virtudes, ora de observação, ora de pesquisa, ora 
de· criação pura, antes que, depois de outro romance de ordem 
menor, A Viuvinha, iniciada e interrompida sua publicação em 
1857, no já citado o.�ário do Rio de Janeiro, ocorresse a pri
meira edição, em volumes, de O Guarani. 

Pare·ce mesmo que o escritor, com a saída a lume, em 
livro, do romance que, ao lado de Iracema, iria dar-lhe imor
talidade assegurada, até parece que não estava amadurecido, 
em sua crítica a si próprio, como romancista; tanto que·, no 
mesmo ano do aparecimento da estória de Peri e Ceci, apelava 
para o que talvez considerasse· o sucesso mais palpável, mais 
real, que era o d·o aplauso do público, ao vivo, após o cair 
do pano sobre o último quadro duma peça acabada de encenar. 

Justifica a assertiva o seu rote·iro para a opereta Noite 

de São João (te.ma trad!cionalista popular) para emoldura
menta musical de Elias Lobo, a tal peça seguindo-se Verso e 
Reverso, O Demônio Familiar, As Asas de um Anjo e A Mãe, 

uma seqüência de dra-mas concebidos, levados à cena e edi
tados entre o citado 1857 e 1860. 

Haverá exagero em pensar-se que Ale·ncar acreditava 
mais na fama pelo Teatro que pelo Romance? Ou que consi
derava o folhetim de cunho social, ou melhor, a crônica, mais 
aproximadora para com o público do que o segundo? 

No caso da crôn'ca, eis a sua confissão, em certo passo 
de Como e Por Que Sou Romancista: "Ao cabo de quatro anos 
de tirocínio na advocacia, a imprensa diária na qual apenas 
me arriscara como folhetinista me· arrebatou". 

Sabido é que, miraculosamente, tudo quanto Alencar es
creveu tem a marca do talento. Assi.m ocorreu na sua crônica, 
que era, pe·los jornais, a sua inteligência e vivacidade de ob·· 
servação derramada na variegada gama de ocorrências da me
trópole em ascenção. 
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E é como cronista que, neste modesto registro, procura

remos mostrar, primeiro, o Alencar nacionalista, amante do 

progresso da Pátria, mas nunca um chauvinista, ao registrar na 

aparente trivialidade do dia-a-dia jornalístico, em notas sem

pre enfaticamente válidas, num estilo correntio e alta.mente 

comunicativo, as expressões multiformes do meio em que gra

vitava, a gente para a qual escrevia e de cujos costumes, bons 

ou maus, hauria impressões; depois, propriamente, o escritor 

em floração, jogando com ele·mentos reais que, seriam recria
dos nas tramas novelescas de suas ·estórias em que, aliás, a 
mulher foi sempre, a razão maior. 

Surpreendamos a vivacida·de irânica do cronista a que 
chamaremos carioquice do folhetinista nos lanços desta crê
nica semanal, datada de 17 de setembro de 1854 e estampada 
no Correio Mercantil, do Rio. 

Será uma transcrição completa e, aqui e ali, grifaremos O· 

que achamos interessante como destaque a ser feito, depois. 
As palavras que o próprio cronista havia grifado, para o texto 
impresso, a fim de não haver confusão, irão entre aspas. Ago
ra, transportemo-n-os ao Rio de 1854, pelo ·milagre, da pena do 
escritor maior . 

"Estamos na primavera, dizem os folhetins dos jornais, e 
a folhinha de Laemmert, que é autoridade nesta matéria. Não
se pode por conseguinte a·d·mitir a menor dúvida a respeito. 
A poeira, o calor, as trovoadas, os casamentos e as moléstias, 
tudo anuncia que entramos na quadra feiticeira dos brincos 
e dos amores. 

Que i.mporta que o sol esteja de icterícia, que, a Charton 
enroqueça, que as noites sejam frias e úmidas, que todo o 
mundo ande, de pigarro? Isto não quer ·dizer nada. Estamos 
na primavera. Os deputados, aves de arribação do tempo do 
inverno, bateram a linda plumagem; a 'Sibéria' fechou-se por 
este ano, os buquês de baile, vão tomando proporções gigan
tescas, as grinaldas das moças do tom são perfeitas jardi
neiras, a Casaloni recebe uma dúzia de ramalhetes por noite, 
e, finalmente, os anúncios de salsaparrilha de Sands e de Bris
tol começam a reproduzir-se como um 'crescendo' animador. 

'Co.me, gentil spring!' Ve·m, gentil quadra dos prazeres! 

Vem encher-nos os olhos de pó! Vem amarrotar-nos os cola-
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rinhos da camisa, e reduzir-nos à agradável condição de um 
vaso de filtrar água. Tu és a estação das flores, o mimo da 
natureza! Vem perfumar-nos com as exalações tépidas e fra

grantes da Rua do Rosário, da Praia de Santa Luzia e de todas 
as praias em ge·rall 

Doce atrvio dos velhos reumáticos, esperança consoladora 
dos médicos e dos boticários, sonho dourado dos proprietários 
das casinhas ·de arrabaldes! Os sorveteiros, os vendedores de 
fi.monadas e ventarolas, os donos dos hotéis de Petrópolis, os 
banhos, os ônibus, as gôndolas e as barracas, te esperam com 
ansie·dade, e de suspirar por ti quase estão ficando tísicos (da 
bolsa). 

Esta semana já começamos a sentir os salutares efeitos 
de tua benéfica influência! Vimos u·ma 'estrela' do belo céu 
da Itália ecnpsada por uma moeda de: dois vinténs, e tivemos 
a agradável surpresa de ouvir o 19 ato do 'Trovatore' e urr1 
'speech' da polícia, tudo de graça. 

Alguns mal intencionados pretende·m que a noite não foi 
tão gratuita co.mo se diz; mas deixa·i-os falar; eu, que lá estive, 
posso afiançar-vos que o espetáculo foi todo de 'graça', como 
ide-s ver. 

A autoridade policial, depois de participar que ficava sus
pensa a representação e que os bilhetes estavam garantidos, 
se·ndo, por conseguinte, aquela noite, de 'graça', como esta 
notfcia excitasse algum rumor, declarou formalmente e com 
toda a razão, que se acomodasse, porque a polfcia, quando 
se tratava de cumprir o seu dever, não era para 'graças'. 

Os namorados que tiveram duas noites de namoro pelo 
custo de u.ma, os donos de cocheira que ganharam o aluguel 
por metade do serviço, o baleeiro que empolgou a sua gorjeta 

sem contar as estrelas até alta madrugada, aqueles que lá não 
foram, não só riram-se de 'graça', co,mo acharam nisto uma 
'graça' extraordinária. 

Muito olhar· suplicante· vi eu nos últimos momentos, humi
lhando-se diante de um rostozinho orgulhoso e ofendido, cha
mar co·m toda a elo·qüência do silêncio: 'grazia'! 'grazla'! 1� 

preciso a·dvertir que o olhar estava no Teatro Provisório, e por 
isso não se deve admirar que falasse· italiano; além de que, o 
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olhar é poliglota e sabe todas as Hnguas melhor do que qual-

quer diplomata. . 
Finalmente, para completar a 'graça' deste· divertimento, 

as 'graças' com os seus alvos vestidinhos brancos se recli

navam sobre a balaustrada dos camarotes, cheias de curiosi

dade, para ve·rem o desfecho da co.média. E a este respeito 

lembra-me uma reflexão que fiz há tempos, e da qual não vos 
, . 

quero privar, porque e cunosa. 
Os gregos, como gente· prudente e cautelosa, inventaram 

unicamente três graças, e consta que viveram sempre muito 
bem com elas. Nós, de mal avisados que somos, que-remos 
ter em todos os divertimentos, nos bailes, nos teatros e nos 
passe�os uma porção delas, se·m refletir que, logo que se ajun
tarem muitas, podem formar necessariamente um grupo de 
'dez graças'. 

Maldito calembur! Não vão já pensar que pretendo que 
as graças tenham sido a causa de tudo isto, nem também que 
todo aquele de�apontamento fosse produzido por alguma graça 
da Charton. A prima-dona estava realmente doente·, e, aqui 
para nós, suspeito muito os meus colegas folhetinistas de se
rem a causa daquela súbita indisposição com o formidáve-l 
terceto de elogios que entoaram domingo passado. Lembrem .. 
se que os elogios e· os aplausos co.movem extraordinariamente 
um artista. Ainda ontem vi como ficaram fora de si as tímidas 
coristas, unicamente porque lhes deram duas ou três palmas! 

Em toda esta noite, porém, o que houve· de mais interes
sante foi o fato que vou contar-vos. Um velho 'diletante' do 
meu conheci.mento, ainda do tempo do magister dixit, e para 
quem a palavra da autoridade é um evangelho, teve a infeliz 
lembrança de· justamente nesta noite encomendar um magni
fico buquê para oferecer à Charton no fim da representação. 
Apenas se declarou o re/âche par ind.!sposition, o ho·mem per
deu a cabeça, e, o que foi pior, com os apertos da saída per
deu igualmente a bengala, que lá deixou ficar co.m os ares de 
novo um chapéu comprado pela Páscoa. 

No outro dia, o homem, que tinha seus hábitos antigos de 
comércio, viu-se em sérias dificuldades. Não podia deixar de 
acreditar, à vista da declaração da poHcia, que· o espetáculo 

da noite antecedente fora de graça; mas, ao mesmo tempo, 
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tinha de dar sarda no livro de despesas ao dinheiro que gas· 
tara co.m o aluguel do carro, com a gorjeta do baleeiro, com 
o par de luvas, com o buquê da Charton, o custo da bengala 
e o estrago do chapéu. Coçou a cabeça, tomou a sua pitada, 
e, afinal, escreveu o seguinte assento: 'Importe de um espe-
táculo gratuito no Teatro Provisório 20$000!" 

O meu 'diletante' ainda não sabia que a palavra 'grátis' 
é um anacronismo no Século XIX e, quando se fala em qual
quer coisa de graça, é apenas uma graça, que muitas ve·zes 
torna-se bem pesada, co.mo lhe sucedeu. Provavelmente, de
pois deste dia, o velho aditou ao seu testamento um codici!o 
proibindo terminante�mente ao he·rdeiro os ·espetáculos gratuitos. 

Assim a crônica futura desta he-róica cidade consignará 
nas suas páginas que, pelo começo da primavera do ano de 
1854, tivemos um divertimento de graça. Os nossos b·isnetos 
(não falo dos militares) de boca abe-rta, hão de pasmar quando 
lerem um aconteci.mento tão extraordinário, e, se nesse tempo 

ainda estiver em uso o latim, clamarão com toda a força dos 
pulmões: 'Miserabile dictu !' 

Depois de uma semelhante noite, era natural que os dias 
da semana corressem, como correram, monótonos e insípidos, 
e que o Cassino estivesse tão frio e pouco animado. Entre
tanto, aproveitei muito em lá ir, pois consegui perde-r as minhas 
antipatias pe·la valsa, a dança da moda. ·�: verdade que não 
era uma mulher que valsava, mas um anjo. Um pézinho de 
'Ce·ndrillon', um corpinho de fada, uma boquinha de rosa, é 
sempre coisa de ver-se, ainda mesmo em corrupios. 

Fiz a 'amende honorable' de minhas opiniões antigas. e, 

ve·ndo nos rápidos volteios da dança voluptuosa passar-me por 
momentos diante dos olhos aque·le restinho iluminado por um 
sorriso tão ingênuo, não pude deixar de fazer uma compara
ção meio sentimental e meio cos·mogônica, que talvez clas
sifique de original, mas que em todo o caso é verdadeira. 

Quando o mar, que Shakespe·are ·disse ser a imagem da 
inconstância, revolveu o globo num cataclisma e cobriu a terra 
com as águas do dilúvio, foi uma pomba o emblema da ino
cência, que anunciou aos homens a bonança, trazendo no bi.co 
u�m raminho de oliveira. Se· algum dia uma paixão de loureira 
vos revolver a alma, e deixar--vos o desgosto e a desilusão, há 
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de ser um anjinho inocente como aque·le quem vos anunciará 

8 paz do coração, trazendo nos lábios o sorriso do amor o 

mais casto e mais puro". 

Fugiriam nossas considerações do momento aos limites 
que nos propusemos impor-lhes, pretendesse·mos do que 
estão livres os leitores bordar comentários acerca do texto 
de mais uma crônica alencarina, além da que transcrevemos. 

Não sabemos se, ao chegar conosco à última linha, o 

leitor ficou na dúvida se isso foi uma crônica, um simples 
relato perfunctório de situações banais, ou se· alma e pulso de 
tartista criador não andaram fazendo o milagre de uma espécie 
de enredo, muito cheio de· humanidade, dessa humanidade 
variada de força e colorido em que são férteis as grandes 
cidades, a partir do Século XIX, o marco verdadeiro da era 
industrial em todo o mundo. 

Realmente, com que rasgos de talento o então jovem es
critor sai do jogo das antíteses entre a primavera assinalada 
pelos calendários e os sintomas ainda presentes do verão ca
rioca, com muito calor e muita um·idade, mas com o habitante 
da cidade de pruridos ele·gantes a "forçar a barra", como se 
diria hoje, forcejando por manter os ditames da moda, mal
grado a estação tardasse. 

Mas há que encontrar, ao longo do extenso texto, que 
sendo extenso é sempre leve, certas expressões que ora re
velam no joveim escritor a·inda o apego· a maneiras bem tra
dicionais lus·itanas. Exemplo: por conseguinte em lugar de 
assim, deste m·odo, ou mesmo conseqüentemente. O que não 
o impede de, logo mais, poucas linhas adiante, sair-se, ao 
falar do tempo escaldante do Rio, a dizer que· o sol esteja de 

icterícia, para levar-nos a visualizar mentalmente um so.l de 
radiações amarelas, que a amarelidão da pele humana é o 
estágio final e alarmante desse .mal proveniente da alta into
xicação he·pática. 

Logo mais, no texto, e num jogo ·muito seu usual da antr
tese, fala dos senhores deputados que partem para suas pro
vfncias e compara-os a aves de arribação do inverno, sabido 
que a ave· de arribação, ou ribançã, dos sertões altos de seu 
Ceará amado e sofrido, é animal que vive em imensos bandos 
nômades e, segundo a crença geral, através dos tempos, deixa 
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longes lugares, onde começa a chover copiosamente, e· invade 
o hinterland cearense e, de resto, o nordestino, quando tais 
regiões estão em prolongado estio. 

De permeio, assinalamos no cronista Alencar concessões 
tranqüilas a ·expressões urbanas que, se de algum tempo a 
esta parte cafram em absoluto desuso, até me·io século, eram 
voz corrente, tais como bateram a linda plumagem, significando 
ir embora. Ou então a falar em moças do tom· no sentido de 
moças ve·stindo e agindo dentro dos padrões da moda mais 
avançada e, portanto, mais satisfatória ao gosto geral. Diga-se, 
de passagem, que, até os anos 30, no Rio, como de resto em 
todo o Brasil metropolitano, a expressão o tom era muito e·m 
voga. E tanto que o então jovem e· hoje grande e consagrado 
poeta Vinfcius de Morais, estudante ainda, fez uma marchinha 
carnavalesca, Loura ou Morena, em que dizia: " 

"Mas se uma loura 
Eu não encontrar 
Uma morena 
� o tom ... 

Ao falar nas tais moças do tom, o cronista Alencar, des-. 
tacando-as quando nos bailes, alude aos buquês enormes, às 
grinaldas que são perfeitas jardineiras, querendo aludir a cer
tos vasos que, dantes, nas casas solarengas e respeitáveis, 
acompanhavam os largos parapeitos ·das janelas e que oster
tavam, plantadas, ·espécimes de flores em grande quantidade. 

Proliferando em inteligência de observação, ao contrastar 
o calorão nada primaveril do Rio da época e os hábitos po
pulares em teimosa obediência ao calendário, que assinalava 
primavera, o autor de Cinco Minutos, sem qualquer intenção, 
é claro, de promoção comercial em torno das marcas de re
médios Sands e Bristol, ingleses, alude ao gasto exagerado 
das infusões de salsaparrilha, de ação depur�iva, natural
mente aconselhada para os excessos venusianos dos dilettan

tes que cortejavam primas-donas e coristas, nas noites dos 
cassinos e outros locais de divertissement . . .  

Numa demonstração de cosmopolitismo lingürstico, que 
conservaria, mesmo quando escreve·u o ·melhor de sua ficção, 
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desde que julgado o termo justificado para expressão do sentir 

e do pensar, escreveu, sem aspas e sem tipo em grifo, a ex .. 

pressão inglesa Come, gentil spring!, para, logo a seguir, alu

dir, por conta do calorão (de primavera) a amarrotados cola

rinhos da camisa: colarinhos no plural, para dar-nos, hoje, a 

idéia de que, sob casacas e palitós, que· se abotoavam até 

poucos centímetros do pomo-de-adão, u.ma camisa, o dia i·n

teiro e mesmo entrando por uma noite de elegância pública, 

isso não importava; o que importava era a situação imácula 

dos brilhantes e postiços colarinhos altos, gomados ou em 

celulóide. 
Anotemos, no texto de Alencar, ainda por conta do calor, 

comparando a pessoa humana, que transpirava, a vasos de 

filtrar água, que só de·pois, muito depois, pela chamada lei do 
menor esforço, passaram a denominar-se simplesmente filtros, 

sabido pelos mais atentos que, ao tempo do cronista, filtros 

eram be·beragens que se criam capazes de causar amor ou 

produzir efeitos ·extraordinários na pessoa a que eram pro
porcionados ... 

Que-m leu Brasil Gerson, em seu tão pitoresco como 
exaustivamente completo livro História das Ruas do Rio de 

Janeiro, bem pode calcular a dorida ironia com que Alencar, 
nos princípios do décimo-nono século, exaltava as exalações 

tépidas e fragrantes de velhas ruas e praias do Rio contem
porâneo ainda dos vice-reis e de D. Pedro I, do Rio antes de 
Osvaldo Cruz e Pereira Passos, do Rio que ainda se·rviu de 
temas soturnos à pena por vezes saturnal de João do Rio. 

Longe, muito longe iríamos, se fossemos te·cer co·men
tário sobre cada palavra ou expressão que grifamos, ao longo 
dessa crônica magnífica do jovem cearense Ale·ncar. Deixa
mos à inteligência e sensibilidade do leitor a complementa
ção do estudinho, que·, logo mais quem sabe? reence
taremos, que fascinante ele o é. 

O que não queremos deixar de pedir que se· atente, no 
caso desta crônica é para o talento do autor que, depois da 
série de trocadilhos e�m torno da repetida palavra graça, nos 
mais diversos sentidos, envereda pelo caminho do novelesco, 
�uma e

_
spécie de e·spontânea e automática profissão de fé 

1nconsc1ente. E, de repente, eis-nos empolgados com o pi-
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caresco personage·m de conto ou novela, que é o tal comer
ciante dilettante das noites do demi-monde, capaz de, pro· 
jetado em maior ·espaço e trabalhado com ·mais esmero, poaer 
funcionar perfeitamente num romance de fin-de-siêcle carioca, 
daquele· tipo que Coelho Neto, um pouco por criatividade e 
muito com base em figuras reais da boemia doirada de sua 
geração, soube tão bem colocar, ora nu·m, ora noutro perso
nagem de enredos como o de seu interessante e hoje esque
cido Fogo Fátuo, cuja figura central, todos sentimos, outro 
não é senão o cearense Paula Ney . . .  

Alencar genial. Alencar poeta épico· em O Guarani, poe
ma ·em prosa da união luso-tupi. Ale·ncar poeta épico-lírico, em 
Iracema, canto de saudade e amor à terra do berço, com a 
te· rnura e capacida·de de· sofrer resignada da índia a simbo
lizar uma raça. Alencar ro·mancista histórico, em parte com 
O Guarani ·e perfeito e mesmo grandioso em As M.�nas de 

Prata, para só aludir aos ma.iores. Alencar romancista urbano, 
com Lucíola, Diva, Senhora, Til, e·m muitos deles, razendo ver
dadeiros estudos psicológicos da mulher, antes com ternura 
de poeta do que com habilidade cerebrina de escalpelador. 
Alencar teatrólogo, utilizando na ribalta, com elogios da crí
tica e os aplausos das platéias, dra�mas em que o Brasq s�· 
ostentava na simpleza de seus costumes, num gesto de re
beldia ao francesismo da nossa lite·ratura cênica. José :Je 

Alencar cronista um hábil e sobranceiro olhar de inteli
gência sobre o nacionalismo mais difícil de encontrar na pá
tria nascente 0 do mundo burguês da metrópole·. Esse 
Alencar também foi grande ·e também foi válido, que, ao fim 
de contas, válido ele foi em tudo e por tudo. Daí a consa
gração a seu nome· e a sua obra, cem anos decorridos de 
sua morte material, um século através do qual, correspon
dente a cada prospecção, a cada estudo mais exigente e apro
fundado, seu vulto ma;s e �mais se destaca, no concerto de 
uma literatura que, se hoje tem a expressão que ninguém lhe 
nega, é que na sua pena e no se·u cérebro de escol teve, por 
ass:m dizer, o nascedouro. 

Fortaleza, noite de 14-7-77. 
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