
• 

• 
• 

, 

• 

Thomas Cochrane (e não Cockane), inglês, nascido na 

fndia, médico, filho de Basil Cochrane e Lucy Sutton, nascido 
em 16.5. 1805 e falecido em 26. 1. 1873, no Rio de· Janeiro, pri-

• 

mo irmão do Almirante Cochrane, casou-se, em 16.3 . 1845, no· 
Brasil, com Helena Augusta Velasco Nogueira da Gama, nas
cida e.m 1818, e·m Minas Gerais, e falecida em 24.3.1873, dois 
meses após a morte do marido. 

Do casal houve .quatro filhos: G�eorg·iana Augusta, He

fen·a Carolina, Francisca Eugênia e Eugênia Evangelina, to.das 
nascidas no Brasil. 

A primogênita, Georgiana Augusta, nascida em 1. 12. 1846 

e fale·cida em 17. 3. 1923, casou-se em 20. 6. 1864, aos 18 anos 

de idade, com José Martiniano de Alencar, nascido em Mes
sejana (Fortaleza), em 1. 5. 1829 e falecido em 12.12. 1·877, 
se·ndo portanto mais velho que ela 18 anos. 

De· ambos viera�m seis filhos: 

1 Augusto Cochrane de Alencar (28. 4. 1865 30. 6. 
1927), Embaixador, casado co·m A·dele Alencar, dos quais vie

ram os filhos José Cochrane de Alencar e G·eorgiana Alencar. 
2 Clarice Cochrane de Alencar (26. 7. 1869 26.12. 

1957), casada com Mário Barbosa de Magalhães Castro, fun

cionário federal; sem filhos. 

3 Ceci Cochrane· de Alencar (2. 10.1870 16. 11. 

1953), casada com Alvaro Pinto Alves, usineiro em Pernam· 
buco, deles nascendo duas filhas: Dulce, casada com João 

Pessoa de Melo e Silva, e· Hilda, casada com Fernando Pessoa 
de Queirós. 
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Casa em que nasceu José de Alencar, vendo-se, à esquerda, a casa maior 
do sítio Alagadiço Novo. construída poster iormente e já demolida 



2 O Marquês do Paraná Traços biográficos Rio, 

1856, 35 págs. (Saira antes no Diário). 
3 O Guarani, rom. brasileiro (sem o nome do autor). Im

presso na mesma tip. 1857, in 89, 4 tomos com 170, 178, 

158 e 168 págs., de te·xto e mais respectivamente 6, 6, 
2 e 4 págs. de notas {Publicado anteriormente no Diá
rio), 2� ed. Paris, 1868, 2 tomos, 3� e 4� de Paris, s/ d-
2 to·mos. 

4 O demónio familiar Comédia em 4 atos de J. de· Alen
car Rio, Tip. Soares e Irmão, 1857. 2� ed., Paris; 
1864. 159 págs. {Representada no Ginásio a 5-9-1857). 

5 O Rio de Janeiro, verso e reverso Comédia em 2 atas 
- Rio, Empresa Nacional do Diário, 1857, in 89 de 78 
págs. (Foi reeditada com o título de Verso e Reverso). 
Re·presentada · no Ginásio, pela primeira vez, em 28-1Q-
1857, 2� ed., Paris, 1864. 

6 Cinco Minutos (romance), Rio, Tip. do Diário, s/d, ,in 
89 de 84 págs. {Foi publicado anteriormente em folhe
tins no Diário). 

7 As asas de um anjo Comédia em 1 prólogo, 4 ates e 
1 epílogo. Rio de Jane·iro, 1860, Editores Soares & Ir
mãos, in 89 de .XXIII + 192 págs. {Sabe-se que foi im
pressa na T.ip. Comercial dos editores). Representada 
no Ginásio Dramático, e·m junho de 1857. 

8. · Cinco Minutos A Viuvinha {romance). Rio, 1860 ·-
- 85 págs., in 89 . 

. g. A noite .de S. João .Comédia lírica . . em 2 ates (música · 

de Elias Alvares Lôbo). Rio. Tip. F. Paula Brito, 1860, 

49 págs., in 89. 
1 O Cartas que aos eleitores da província do Ceará dirige 

·José de Alencar Rio, 1860. 20 págs., in fólio. 

11 As minas de prata Romance histórico. Rio de Janei
ro, 1862. (Essa e·dição não foi concluída; foi feita sob 
o trtulo "Biblioteca Brasileira" e só dois opúsculos se 
publicaram. A obra completa foi depois impressa no Rio· 

de Janeiro, em 1865, 6 vols.) Há outra edição, Garniàr, 

1877. 3 tomos. . 

12 Mãe Drama em 4 atos Rio, 1862 in 89. Represen-

tada no Ginásio Dra�mático, em 1860. . 
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1 3  Luc/ola Perfil de mulher (romance) por G·. M. -

1862, Paris, 194 págs., in 89; 2Eil ed., Paris, 1865; 3� ed., 

revista pelo autor, Paris, 1872. 

14 Diva Perfil de mulher (romance) por G. M. -

Paris, 1864, 164 págs. in 89; 2éil ed. 1868; 3éil ed., 1875, 

ambas de Paris. 

15 Iracema Lenda do Ceará Rio de Janeiro, 1865; 
2� ed., Rio. 1870. Blake (V, 76) fala de uma 3éil ed., de 

Paris, 1875, de que não tivemos outra notícia. A 3� que 
conhecemos é Garnier, 1878, ·e se apresenta como ter-

• 

cetra. 
16 - Ao Imperador - Cartas Políticas de Erasmo Rio, 

1865, 92 págs., in 89; 2Eil ed., Paris, 1865; 3éil ed., Rio, 

1866. 

17 Ao Imperador Novas cartas políticas de Erasmo -
- Rio, 1866 82 págs. in 89. 

18 Ao povo Cartas políticas de Erasmo Ao Marquês 

de Olinda Ao Visconde de ltaboraí, carta sobre a 
crise financeira Rio, 1866, 3 partes em 1 vol. (76, 8 e 

15 págs.) in 89. As primeiras "Ao povo" são 9; as que 
são dirigidas ao Marquês de Olinda e ao Visconde de 

Jtaboraí têm frontispício especial. 

19 Páginas da atual/dade Os partidos Rio, Tip. Qui

ri no & Irmão, 1866, i n 49, 32 págs. 
20 O Marquês de Caxias Biografia, com retrato Rio, 

1867. 

21 O Juizo de Deus Visão de Jó Panfleto politico -

Rio, 1867. 
22 A corte do leão Obra escrita por um asno Rio, 

1867, 16 ·págs., in 49. 
2 3  Uma tese constitucional (A Princesa Imperial e o 

Príncipe Consorte· no Conselho do Estado). Rio de Ja
neiro Na Livraria Popular de A. A. da Cruz Couti
nho, 1867. Tip. de Pinheiro & Companhia, 64 págs. 

24 A expiação Comédia em 4 atas Editor A. A. da 
Cruz Coutinho, Rio, 1868, in 89, 184 págs. 

25 Questão de habeas-corpus (Trabalho forense peran
te o Supremo Tribunal) Rio, 1868, 2 partes, 62 e 32 
págs., in 89. 
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26 O sistema representativo Editor B. L. Garnier. Tip. 

Aliança de J. E. S. Cabral, Rio, 1862, in 89, 205 págs. 

27 Relatório do Mjnistério da Justiça (Apresentado à As
sembléia Geral Legislativa na 1 � sessão da 14éll legisla

tura). Rio, Tip. Progresso, 141 págs., 1869, in 49. 

28 Discursos proferidos na Câmara dos Deputados e no 
Senado na sessão de 1869, S. Luís, 1869, 164 págs. 
(com retrato), in 49. 

29 O gaúcho Romance brasileiro por Sênio Rio, 1870 

- 2 vols. Editor B. L . Garnier, in 89, 246-269 págs. Tip. 
Santos Cardoso & Irmãos. 

30 A pata da gazela Romance brasileiro, por Sênio -
Mes,mo editor, Rio. 1870, 232 págs. 

31 Guerra dos Mascates Crônica dos tempos coloniais, 
por Sênio 1870, 2 vols., 188-242 págs. 

32 Discursos proferidos na sessão de 1871 na Câmara dos 
Deputados. Rio de Janeiro, Tip. Persevé·rança, 1871, 175 
págs., in 89. 

33 A viagem imperial (Discurso na Câmara dos Deputa-
dos Sessão de 9-5-1871). Rio, Tip. lmp. e· Const. de 
J. Villeneuve & Cia. 1871. 35 págs., in 89. 

34 O tronco do /pê Romance brasileiro publicado por 
Sênio Rio, B. Garnier, livr. editor, 1871, 2 vols. 

35 Sonhos d'ouro Romance brasileiro por Sênio Rio, 
B. L. Grarnier, li v r. editor, 1872, 2 vols. 

36 Alfarrábios Crônica dos te:mpos coloniais, J. de Alen

car Rio, B. L. Garnier, livreiro editor, 1873, 2 vots., 

19 vol. O Garatuja XII + 202; 29 vol. O Ermitão da Gló-

ria A Alma de Lázaro I + 185 págs. 

37 Voto de graças (Discurso que devia proferir na sessão 
de 20 de maio) Rio, Tip. Pinheiro & Cia., 1873, 26 pâgs. 

38 Reforma eleitoral Discursos proferidos na Câmara 
dos Deputados, durante a sessão de 1874 Rio, Tip .. 
lmp. e Const. de J. Villeneuve· & Cia., 1874, 122 pâgs., 
. 

ao 1n . . 

39 . Ao correr da pena Revista hebdomadária das pági
nas menores do Correio Mercantil. São Paulo, Tipo

grafia Alemã, 1874 Série, de folhetins que publicara 
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em 1854-1855 no Correio Mercantil; coligidos pelo dr. 

J. M. Vaz Pinto Coelho. 

40 Senhora Perffl ·de mulher (romance). Rio, 1875, 2 

vols., por G. M. , 228-248 págs. 

41 Ubirajara Lenda tu pi Rio, B. L. Garnier, 1874. 

42 Til Romance· brasileiro por J. de Alencar Rio, 1875, 

2 vols., in 89. (Foi publicado antes no periódico Repú-
blica). 

43 O Jesulta Drama em 4 atas Rio, 1875. O Conser

vatório Dra·mático proibiu a exibição em cena mas foi 
representado depois, nesse ano. 229 págs., in 89. 

44 O Sertanejo Romance brasileiro por J. de Alencar 

- 1876, 2 vols. Rio, 261-246 págs., in 89. 

45 A festa macarrônica Rio, 1877, 16 págs. 

46 A propriedade com um prefácio do Conselheiro dr. 

Antônio Joaqui.m Ribas Rio. B. L. Garnier Livr. 

Editor, 1883, XVI + 269 págs., (publicações póstumas). 

47 Esboços Jurídicos Rio, B. L. Garnier, 1883, VI + 239 

págs., in 89. 
48 Encarnação Romance. Rio, Domingos Magalhães, 

Editor, 1893 (publicação póstuma feita pe·lo seu filho 

Mário de Alencar). Foi publicado antes em folhetins 
do Diário Popular. 

49 Como e por quê sou romancista Rio. Tip. de G. Leu
zinger & Filhos, 1893 (publicação póstuma feita por seu 
filho Mário de Ale·ncar). 

50 O novo cancioneiro Rio, 1874. 

OBRAS INI:DITAS OU DE PUBLICAÇÃO PóSTUMA 
EM REVISTAS 

. 

1 O Crédito Comédia em 5 atas, escrita em 1857. Foi 
representada no Teatro do Ginásio em janeiro de 1858. 
Encontra-se na Revista Brasileira, 1895-1896, tomo 49, 
págs. 257 a 280 e 342 a 365; tomo 59, págs. 5 a 30, 65 
a 95, 137 a 152, 221 a 2 34. 

2 Os Filhos de Tupã Poema incompleto (1863) Pu· 
blicado na Revista da Academia Brasileira de Letras 
n9 I canto 1 9, págs. 5 a 25; nQ 11, canto 29 págs. 267 

36 



I 

a 282; n9 III, canto 39, págs. 5 a 18. 

3 - O vate bragantino publicado em artigos e incompleto 
(Não descobrimos o jornal ou revista, devendo ser O 
Globo ou República). 

4 - Lembra-te de mim (Conto, ou melhor, fantasia). Serve 
de introdução aos Noturnos de Luís Guimarães Júnior 
- III a XXIII págs. 1872. Foi também publicado na 
Folha de Domingo, do Rio (10-4-1887). 

5 - José Martiniano de Alencar (Biografia do pai do au-
tor) na Galeria dos Brasileiros Ilustres. 

6 - A Constituição perante a história Série de artigos 

publica·dos no Jornal do Comércio em 1863 (1), reprodu
zidos na Revista Trimensal do Instituo Histórico. 

7 - Niterói poemeto (inédito). O prólogo foi publicado no 
Parnaso Brasileiro de Melo Morais Filho. 

8 - Rio de Janeiro poemeto (inédito). 
9 Os contrabandistas ou Os negreiros do R.�o de Janeiro, 

1847 (romance). Perdido, ou melhor, queimado por seus 
companheiros. (Restaram alguns capítulos). 

1 O - O pajem negro Ro·mance de que escreveu apenas 
os quatro primeiros capftulos que foram publicados na 
Revista da Academia Brasileira de Letras, n9 V, págs. 

13 a 38. 
11 - Um desejo, por Sênio, 1873, {projeto de romance) pu

blicado pela Revista do Centro de Ciências, Letras e 
Artes, de Campinas, Ano XV, fase. 11, 30-6-1916. 

12 - Temora poema épico (inédito). 

13 Flor agreste comédia (inédita e completa), cujo tí

tulo primitivo era O que é o casamento. 

14 - Ex-homem romance inco:mpleto, publicado na revis.ta 

O Protesto . .  
15 - O abade drama (inédito) não conclufdo. 
16 Gabriela drama (inédito) não conclufdo. 

17 Borboleta romance (inédito) . 
• 

18 A neta do Anhangüera ro.mance, publicado na Revista 

do Brasil. 

(1) "Diário do Rio de Janeiro", segundo ARARIPE JúNIOR. 
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19 A rocelra romance que começou a ser publicado com 
o tftulo O fazendeiro. 

20 A divina sátira projeto de romance (inédito). 

21 Memórias de um botão projeto de· romance (inédito). 

22 Um aprendiz de ministro projeto de romance (iné
dito). 

23 Flor de amor projeto de romance (inédito). 

24 Escabiosa (sensitiva) Perfil de mulher publi
cado na Revista do Centro de Ciências, Letras e Artes 

de Campinas, nQ 40, 1915. 

25 A filha do Belchior crônica (inédita). 

26 Quinau do Padre Feijó fragmento (iné·dito). 

27 O /lota do Brasil fragme·ntos (inéditos). 

28 Trovas de um palerma fragmento (inédito). 

29 A língua portuguesa no Brasil (inédito, 1874, publicado 

parcialmente nos ns. 3, 4, 5 e 6 da revista América La

tina, Rio, sob a epígrafe "Questão filológica". 

30 Rascunhos de gramática portuguesa (inéditos). 

31 Metrificação do verso português (iné·dito). 

32 Introdução de um código civil (inédito). 

33 Esboço de um Código Civil (inédito). 

34 Processo no Júri (inédito). 

35 Questões forenses (inédito). 
36 Discursos diversos (inédito). 

37 Cartas a Machado de Assis contidas no folheto Lite-
ratura Pantagruélica Os avestruzes no ôvo e no 
prefácio de G�onzaga, de Castro Alves. 

38 O sótão de 4 janelas ensaio de romance, escrito no 
tempo de estudante. 

39 Alfarrábios (IV A cabeça de Santo Antônio; V Bo-
tafogo; VI A botija de ouro; VIl N. S. da Cande-
lária). (1) 

(1) O trecho referente a A Cabeça de Santo Antônio foi publicado na 
Revista do Centro de Ciências, Letras e Artes, de Campinas, n.0 40, 
1915. 
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"NOTA: Sabemos que o distinto poeta Mário de Alencar 
tem prontas para o prelo as obras inéditas do seu ilustre 
pai" (Assim dizia Artur Mota em 1921; mas parece que 
ficou em caminho o grande empreendimento). 

II I  FONTES PARA ESTUDO 

Não é, nem podia ser, exaustiva a relação que se se·gue. 

Anotam-se aqui alguns dos muitos lugares onde se pode estu
dar a complexa pe·rsonalidade literária e política de Alencar. 

Valemo-nos, é óbvio, do inventário levantado por Artur Mota 
em 1921 na sua obra sobre o autor de Iracema, e juntamos al
guns dos mais significativos estudos posteriores ou anteriores, 
que não figuram na lista arturiana, que, assim mesmo, vai com-
pletada nos pormenores bibliográficos. 

· 

1. ARARIPE JúNIOR José de Alencar Perfil literário 
- Rio, 1882; 2� ed., Rio, 1894. 

2. ARARIPE JúNIOR Movimento literário de 1893. Rio, 
1896, pág. 132 e sgs. 

3 .  ARARIPE JúNIOR Carta sobre a literatura brasileira, 
Rio, 1869. 

4. JOSt: VERfSSIMO História da literatura brasileira. Ed. 
de 1929 da Livraria Alves. Rio, págs. 265-279. 

5 . JOSt: VERfSSIMO Estudos de literatura brasileira. T. 
III, Rio, Garnier. 1903; cap. VIII, págs. 135-162. 

6 . JOSt: VERfSSIMO Estudos brasileiros. Segunda série. 

Rio, Laemmert & Cia., 1894, 11, pág. 153 e sgs. 

7. JOSt: VERfSSIMO Teatro brasileiro nQ 2 da Revista 
da Academia Brasileira de Letras. 

8. JOSt: DE ALENCAR Como e por que sou romancista. 

Rio. Tip. de Le·uzinger e Filhos, 1893. 

9. Jos·t: DE ALENCAR Diva, 2� ed. Rio, 1865 Pós-es-

crito. 
10 . JOS'i: DE ALENCAR- Iracema. 2� ed. Rio, 1870 - Pós-

-escrito. 
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11. JOS�� DE ALENCAR --- Sonhos d'ouro. 2 vols. Rio, Gar-

nier, 1872 Prefácio. 
12. JOSt: DE ALENCAR · Uma questão filológica (incom-

pleto) Publicação póstuma na revista América Latina 

(Rio, 1919-1920), ns. 3, 4, 5 e 6. 
13. MARIO DE ALENCAR Revista do Centro de Ciências, 

Letras e Artes, de Campinas, ano XIV, fase. 11, nQ 39, de 

30-6 -1915. 

14. R. A. ROCHA LIMA Crítica e literatura. Maranhão� 

Tip. do País, 1878; pág. 79 e segs. 

15. MACHADO DE ASSIS Crítica literária. Ed. de W. M. 
Jackson lnc., 1938: Iracema, págs. 74-86 (publicado a 1� 

vez no Diário do Rio de Janeiro, nQ de 23-1-1866) e O' 
Guarani, págs. 340-348 (Prefácio escrito em 1888 para 

uma edição ;manumental de O Guarani, que ficou no 19 

fascículo). 

16 . MACHADO DE ASSIS Páginas recolhidas. Garnier, Rio: 
A estátua de José de Alencar (Discurso profe·rido na ce
rimônia do lançamento da primeira pedra da estátua de 

José de Alencar): págs. 127-131. 

17. MACHADO DE ASSIS Prosas ·esparsas, in Rev}sta da 
Academia Brasileira, nQ 14 (julho de 1920) e nQ 15 (outu
bro de 1920) . 

18. SILVIO ROMERO E JOÃO RIBEIRO Compêndio de his-
tória da Literatura Brasileira. Rio, Liv. Alves, 1906; págs. 

261-278. Reproduzido na recente 3� ·ed. da História da 
Literatura Brasileira, de SíLVIO ROMERO, José Olímpia 

. 

Ed)iora. Rio, 1943. T. V.; págs. 74-84) . 
19. SILVIO ROMERO Evolução da literatura brasileira. 

Campanha (Minas), 1906; págs. 63, 69, 77 e 97. 

20. SILVIO ROMERO Quadro sintético da evolução dos 
gêneros na literatura brasileira. Pôrto, 1911. 

21. SILVIO ROMERO A literatura brasileira e a crítica mo-
derna. Rio, 1880. 

22. SfLVIO ROMERO Estudos sobre a poesia popular do 

Brasil. Rio, 1888. págs. 114-168. 

23. JúLIO BARBUDA Literatura brasileira. (Indicação de A. 

MOTA, não identificada) . 
. 
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24. FRANKLIN TAVORA Cartas de SemprOnlo a Clncinato. 
Pernambuco, 1872. 

25 . VISCONDE DE TAUNAY Reminiscências, 2� edição. 
Companhia Melhoramentos de S. Paulo, 1923; págs. 
81-213. 

26. PEREIRA DA SILVA Memórias do meu tempo. Rio, 
Garnier, 11 vol., 1896. 

27. SACRAMENTO BLAKE Dicionário B}b/iográfico Brasi-
leiro. T. V. Rio, Imprensa Nacional, 1899; págs. 74-81. 

28. INOC�NCIO F. DA SILVA Dicionário Bibliográfico Por-
tuguês. T. XIII (69 do Suplemento). Lisboa, 1885; págs. 
128-134. 

29. A. HENRIQUES LEAL Lucubrações. Livraria Popular 
de Magalhães & Cia. 1874; págs. 214-216 e 235-246. 

30. M. PINHEIRO CHAGAS Novos ensaios críticos. Porto, 
1867; págs. 212-224. 

31 . JOSt: FELICIANO DE CASTILHO Questões do d}a -
Obse-rvações políticas e literárias escritas por vários e 
coordenadas por Lúcio Quinto Cin·cinato 2 vols. (São 
jornais, de· 1871 ). 

32. TOBIAS BARRETO Estudos alemães (Volume VIII das 
Obras Completas, edita·das pelo Estado de Sergipe), 1926; 
págs. 320-324 (§ 39 do estudo O Romance no Brasil). 

33. CIRIDIÃO BUARQUE José de Alencar. lndic. de Mota, 
não identificada). 

34. MAGALHÃES DE AZEREDO José de Alencar (Discurso 
pronunciado a 1-12-1894). Rio. Tip. Montalverne, 1895. 

35. EUG�NIO WERNECK Antologia Brasileira. 2� ·ed. Pe-
trópolis, Est. do Rio. s/d pág. 7. 

36. FAUSTO BARRETO E CARLOS DE LAET Antologia Na-

cional. 12� ed. Livraria Alves, Rio. 1927; pág. 65. 
37. VICTOR ORBAN Littérature brésilienne. Porto, Leio & 

1 r mãos éditeurs. Rio, Garnier. Paris, Garnier Frêres, s/ d. 

38. G. LE GENTIL La /ittérature portugaise. Armand Colin, 

Paris, 1935; págs. 18�184. 
39. NESTOR VITO R - A crítica de ontem. Livraria Editôra 

Leite Ribe·iro. Rio, 1919. 
40. ALCIDES MAIA CrOnicas e ensaios. Porto Alegre, 

1918. 
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41. VALENTIM MAGALHÃES A literatura brasileira. (1870-
1895). Lisboa. Parceria Antônio Maria Pereira, 1896. 

42 . ZóZIMO BARROSO Uma página da história pátria, ln 
Rev.:sta do Instituto do Ceará (Fortale·za), nQ 32, de 1918. 

43. JOS!: BONIFACIO O m�inistério de 16 de julho de 1868. 
(Artigo no Jornal do Comércio, do Rio, de 16-7-1919). 

44. MARIO DE ALENCAR in Revista Nacional, nQ de janei-
ro de 1919, (Indicação de A. Mota). 

45. RONALD DE CARVALHO Pequena história da litera-
tura brasileira, 5� -ed., 1935. Briguiet, Rio, págs. 252-257. 

46 . ARTUR MOTA José de· Alencar (O escritor e o políti-

co) Sua vida e sua obra. Briguiet & Cia., Rio, 1921. 
47. TOMAS RODRIGUES José de Alencar, (Contribuição 

ao estudo de sua personalidade política). Rio, 1929. 
48. OLlVIO MONTENEGRO O romance brasileiro. (As suas 

origens e tendências). José Olímpia Editora. Rio, 1938; 
págs. 36-47. 

49. JOS!: OSóRIO DE OLIVEIRA História breve da litera-
tura brasileira (Cadernos "Inquérito). Editorial "lnquéri.
to". Ltda., Lisboa s/ d.; págs. 52-56. 

50. PEDRO DANT AS Observações sobre o romance de José 

de Alencar, in Revista do Brasil, (Rio), 3� fase, ano IV, 
nQ 35, de maio de 1941 (consagrado ao. Romance Brasi
leiro); págs. 60-68. 

51 . AUGUSTO MEYER De um leitor de romances: Alencar, 

in Revista do Brasil, �mes.mo nQ do anterior (maio de 1941), 

págs. 69-74. 

52. MANUEL BANDEIRA Noções de história das l.:teratu-
ras. Cia. Editôra Nacional. S. Paulo, 1940; págs. 305-306 
e 308-309. 

53. MANUEL BANDEIRA - Antologia dos poetas brasi/ei-
ros da fase romântica, 
362-363. 

2� e·d. Rio, 1940; págs. 159 e 

54. Arquivo de José de Alencar in Revista do Brasil (Rio) 
ns. 25, 26, 29, 30 e· 35 (Indicação de A. Mota). 

55 . Autores e livros (Suplemento literário de A Manhã 
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56 . RENATO MENDON·ÇA O português do Brasil . (Ori-
gens. Evolução. Ten·dências). Civilização Brasileira. Rio, 
1936; págs. 289-298. 

57. G·RAÇA ARANHA A estética da vida. Garnier, Rio-
Paris. s/d págs. 192-193. 
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65. TRISTÃO DE ATAfDE Estudos. IV série, ed. do Cen-
tro D. Vital, Rio, s/ d. págs. 153-164. 

IV SIGNIFICAÇÃO DE SUA OBRA 

• • 

A obra de· Alencar é acaso a mais significativa, a ma1s 

nacional e a mais poderosa da literatura brasileira. 
Poeta antes de tudo e aci�ma de tudo, soube Alencar 

traduzir em estilo harmonioso e· quente toda a beleza dos 
nossos cenários naturais ·e soube falar, melhor que ninguém, 
à nossa sensibilidade exaltada, ao nosso sentimentalismo exa
gerado. 

O grande sopro de inspiração da obra alencariana foi o 
nacionalismo. Foi o amor à terra, às suas paisage·ns, às suas 
belezas nativas, à sua gente, às suas lendas e tradições, que 
move·u a pena do grande escritor. Os seus romances repre-
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sentam uma obra cfclica, onde se retrataram e se fixaram 

os momentos mais dramáticos e os aspectos mais importan

tes da formação e da vida brasileira, desde· os tempos do 
rndio livre e puro até as complicações e futilidades da civi
lização nas grandes cida·des, já bafejadas pelos influxos alie
nrgenas de variados povos. � o que mostra o próprio autor 
no Prefácio ao romance Sonhos d'Ouro. 

"Estudou com afinco os velhos cronistas e historiadores; 
procurou conhece·r os costumes dos selvagens, o viver dos 
colonos, dos escravos, das classes di ri gentes durante a for
mação das populações brasileiras; pôs em contribuição suas 
recordações próprias, já do que viu nas suas viagens, que·r 
a que fez do Ceará ao Rio de Janeiro, longo percurso por 
terra nos vivos anos da meninice, quer as que posteriormente 
fez para Pernambuco e São Paulo durante o curso acadêmico, 
quer as que mais tarde fez ao Ceará ·e a Minas; já do que 
observou diretamente na vida social ou aprendeu de infor
mações de amigos sinceros e competentes conhecedores do 
pafs". (Sílvilo Romero e João Ribeiro, Compêndio de História 
da Literatura Brasileira, Rio, 1906, pág. 262). 

Daí decorre que toda a vida social brasileira, no que ela 
teve de mais significativo, palpita na obra de· Alencar. "Po
de-se dizer que não ficou recanto de· nosso viver histórico
social em que ele· não tivesse lançado um raio de seu es
pírito . 

A vida das cidades em diversas épocas e várias cam·a
das da população lá está em Asas de um Anjo, Sonhos de 
Ouro, Pata da Gazela, Diva, Lucíola, Senhora; as cenas do 
existir dos selvagens puros em Ubirajara e nos Filhos de 
Tupã; dos índios em suas re·lações com os colonos nos primeiros 
séculos da conquista ·em Iracema e no Guarani; as cenas 
oirginalíssimas dos pampas do Sul no Gaúcho; as talvez 
ainda mais singulares dos sertões do Norte no Sertanejo; 
a sociedade colonial ·em Minas de Prata, na Guerra dos 
Mascates e n'O Jesuíta; alguns aspectos da escravidão -
- em O Demônio Familiar; os das fazendas da zona das ma
tas em Tronco do /pê e Til; fe-ições várias de nosso labu
tar poHtico em Cartas de Erasmo e Discursos parlamen
tares (ld., ibid.; pág. 263). 
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Alencar é o mais brasileiro dos escritores nacionais não 
apenas porque tomasse· propositadamente assuntos nacionai s, 
não apenas porque, como dito fica, tivesse sido objetiva·mente 
focalizada toda a vida social brasileira na sua mensagem li
terária, mas também e principalme·nte porque o espfrito in

terior de sua obra é nacional, porque o coração que denfro 
lhe palpita é o coração brasileiro. Tal observação não fugiu 

ao agudfssimo ·crrtico que foi Machado de Assis, de que·m são 
estas palavras: "Nenhum escritor teve em :mais alto grau a 
alma brasileira. E não é só porque houvesse tratado assuntos 
nossos. Há um modo de· ver e de sentir, que dá a nota íntima 

da nacionalidade, indepen·dente da face externa das coisas. 
O mais francês dos trágicos franceses é Racine que só fez 

falar a antigos. Schille·r é sempre alemão, quando reco.mpõe 
Filipe 11 e Joana d'Arc. O nosso Alencar juntava a esse dom 
a natureza dos assuntos, tirados da vida ambiente e da histó
ria local. Outros o fizeram também; mas a expressão do seu 
gênio era mais vigorosa e· ·mais íntima." (Páginas Recolhidas, 
G·arnier, Rio-Paris, s/ d, pág. 129). 

O indianismo de Alencar, embora tardio e surgido quando 
já apagara a chama indianista de Magalhães e Gonçalves 
Dias, foi mais profundo, mais vivo e mais extenso que o deste 
último. Sim, porque Gonçalves Dias se volveu ao índio mais 
talvez por curiosi·dade de estudioso, . erudito e· etnógrafo que 
era, e é fácil observar que a inspiração indianista representa 
pequena e ·menos significativa parte da obra do imortal Hrico .. 
Alencar, ao contrário, tomou o índio como arma de combate, 
amou-o como qualquer coisa de genufna e integralmente bra
sileiro, fê-lo símbolo do homem brasile·iro por oposição e ·em 
superioridade ao português. Buscou dar uma expressão verbal 
mais autêntica e natural ao seu indianismo, estudan·do, para 
tanto, a língua tupi. Não o conseguiu é bem verdade·, mas a 

procurou conscientemente, como se vê da segunda carta ao 
dr. Jaguaribe, aposta a Iracema. 

Não o conseguiu, dissemos , porque·, se é verdade, 
como ele mesmo nota, que os se·lvagens de Gonçalves Dias 
"falam uma linguagem clássica", não é .menos verdade que 
os seus fndios se e·xprimem numa Hngua requintada, num es-

45 



tilo enfático, em frases repassadas do sublime e prenhes de 
alta e sutil poesia. 

Teve Alencar como poucos entre nós a preocupação do 

estilo. Punha o �máximo empenho na boa e justa expressão, 
na música da frase, na harmonia do perfodo. Escreveu em 
português de lei, mas com estilo brasileiro. Conhecia a fundo 
a Hngua clássica e soube aproveitar-lhe, com raro senso 
artfsti·co, as belezas ·e louçanias, sem, no entanto, sacrificar 
a modernidade·, sem avelhantar o estilo. 

Chamamos a atenção para esse fato, porque a opinião da 
gralha imunda ficou, e portanto se continua a dizer que 
Alencar era escritor incorreto, que escrevia mal. Para desfa
zer tal e·rro é que incluímos em apêndice a esta edição um 

estudo sobre a lingua de Ale·ncar. 

A verdade, pois, é q�e o nosso grande romântico sabia 
escrever, tinha estilo próprio e que estilo! Veríssimo, 
o nosso grande e honesto críti·co, embora impressionado 
pelas gramatiquices da gralha imunda, o que· o levou a ta
char de voluntàriamente incorreto o autor de Iracema, não 
teve dúvida em reconhece·r que "foi José de Alencar o pri
meiro dos nossos romancistas a mostrar real talento literário 
e a escrever com e·legância." (H}stória da Literatura Brasi
leira, Livraria Alves, 1929, pág. 265). 

O que mais ·chama e prende a atenção e encanta no e·s
tilo de Alencar é a sua musicalidade. Sonoros e cantantes são 
aqueles períodos harmoniosos, que trazem e despertam em 
nós a poesia e a grande alma do Brasil. Agripino Grieco, 
vastas vezes tão injusto e brincalhão, disse verdade e falou 
sério quando salientou que "Alencar tem a poesia, o entusi
asmo dos a·dolescentes ·e das raparigas enamoradas e, com 
ou sem .música de Carlos Go:mes, vale em si mesmo, na mais 
deliciosa música, na mais rica pintura de sílabas com que um 
homem de prosa e um homem de tinte·iro envergonhou os nos
sos alinhadores de estrofes e os nossos manejadores de pin

cel . . .  " (Evolução da prosa brasileira, Rio s/ d (1933, pág. 63). 

� claro que um tal home.m e um tal escritor não podia 

deixar de ter inimigos. E, realmente, não faltaram aristarcos 
e zoilos apostados em lhe desmerecer e subestimar o valor 
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literário. Lá ficaram a coaxar as rãs do despeito, os escrevi
nhadores das Questões do Dia, os José Feliciano de Cas

tilho, glorioso pelo nome do irmão, os Franklin Távora 
e outros crfticos de má morte. Nem faltou um Tobias Bar
reto que buscasse menoscabar e· amesquinhar a obra de 
Alencar: "O renome literário, de que se acha apossado o Sr. 
José de· Alencar, é um dos mais claros sintomas do nosso 

estado de inanição e marasmo intelectual. Assentou-se no 
Rio de Janeiro que o frívolo autor de Luc/ola tinha direito a 

uma alta consideração. . . Se· existe no Brasil um ho·mem que 

possa considerar-se a personificação do nosso espírito semi
culto, a encarnação da nossa ignorância envernizada de fór
mulas pedantescas e aparências deslumbrantes, não há dúvi

da que esse homem é o Sr. José de Alencar." (Estudos Ale

mães, Edição do Estado de Sergipe·, 1926, págs. 230-321 e 
322). 

Interessante é que· Tobias Barreto entregou, com segu
rança, à posteridade e confirmação do seu julgado: "Os es
critos do Sr. Alencar não têm bastante força de resistência 

contra a ação do tempo'' (lbid., pág. 322). Mas tive·ram. Tive

ram mais que bastante, tiveram poderosa força não só para 

se manterem senão também para se imporem. Alencar foi um 
dos escritores que maior influência exerceu e·m contemporâ
neos e pósteros e um dos que mais calaram no coração dos 
brasileiros, letrados ou ignorantes, cultos ou atrasados. Ar 
estão os sem-número de� /racemas, Peris, Ceeis, Caubis, Ubi
rajaras, da nossa onomástica, a mostrar que o homem está 

• 

VIVO. 

Realizou-se, integralmente, a profecia de mestre Ma
chado, no prefácio que escreveu para a edição :monume·ntal 
que em 1888 se planejara de O Guarani: "O autor de Iracema 
e do Guarani po·de esperar confiado. Há aqui mesmo uma 
inconsciente alegoria. Quando o Paraíba alaga tudo, Peri, para 
salvar Cecília, arranca uma palmeira, a poder de grandes e�
forços. Ninguém ainda esqueceu essa página magnífica. A 
palmeira tomba, Cecflia é depositada nela. Peri murmura ao 
ouvido da �moça: Tu viverás!, e vão ambos por ali abaixo, en-
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tre água e céu, até que� somem no horizonte. Cecrlia é a alma 

do grande escritor, a árvore é a Pátria que a leva na grande 

torrente dos tempos. Tu viverás!" (Critica /,:terária, ed. de 

W. M. Jackson, 1938, pág. 348). · 

• 

• 
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(Extraído da edição de Iracema publicado pelo autor, em 1948, sob 

os auspícios do Ministério da Educação e Saúde Instituto Nacional 
do Livro Biblioteca Popular Brasileira, v. XXII) . 
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4 Elisa Cochrane de Alencar, casada com AmHcar 
Ataliba Fernandes, se�m filhos; 

5 Mário Cochrane de· Alencar (30 .1 . 1872 8. 12. 
1925), Bacharel em Direito, escritor e poeta, membro da Aca

demia Brasileira de Letras, na qual ingressou pre·enchendo a 

vaga deixada por José do Patrocrnio casado com Helena 
Afonseca de Alencar (26 o 9. 1875 1 O o 6. 1943), sua prima, fi
lha dos seus tios Francisca Eugênia Cochrane e· Léo de Afon
seca. Deles sarram seis filhos: 

a) Léo (11 . 12. 1896, falecido), advogado e funcionário fe
deral, casado com Alice Faria de Alencar. 

b) Haroldo (9. 601898 18.601930), fale·cido no estado de 
soltei r o. Era funcionário da Caixa Econômica Federal; 

c) Gil (30. 1 . 1900 24.1 O. 1961), funcionário do lP ASE, 
casado com Marina François; 

d) Rui (30. 1001901), Diretor da Biblioteca da Câmara Fe
deral, casado com Altiva Alencar; 

·e) Ivo (5. 4.1903 8 o 1 O o 1962), corretor de imóveis, ca-
sado co·m Dirce Bustamonte, e 

f) Jorge (17. 8. 1904 4 o 5o 1927), falecido solteiro, quan-
do ainda estudante. 

6 Adélia Cochrane de Alencar (27.7.1874 16.10. 
1946), casada com o G·eneral Samuel Augusto de Olive·ira. 
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