
Sânzio de Azevedo 

INTRODUÇÃO 

Ao combater, em 1 856, o poema de Gonçalves de Maga
lhães. A Con.federação dos Tamoios, estava José de Alencar 
(então ocu lto sob o criptônimo de lg) consolidando as bases 
do  que deveria ser a l iteratura brasi leira. 

Magalhães, não obstante haver surgido nas letras nacio
nais como um inovador, inaugurador que fora do !movimento 
romântico entre nós em 1 836, haveria de, vinte anos mais tar
de, cele·brar o fndio brasi leiro num poema estruturalmer1te 
conservador, nos moldes da epopéia neoclássica. 

Consoante a observação de Afrânio Coutinho, em sua 
polêmica José de  Alencar não se pre·ocupava apenas com a 
presença, n a  literatura, da  natureza, dos costumes e assuntos 
brasile iros, 1mas principalmente com os problemas formais, 
buscando os gêne-ros adequados a essa l iteratura nascente: 

O essencial seria retirar a poesia dos costumes 
e tradições ind rgenas, cantar o que havia neles de 
he-róico, extrair a beleza das coisas, colocar-se den
tro d a  psicologia e do sentimento dos fndios, respei
tando as le is eternas da arte e dos gêneros. (1 ) 

1) Afrânio Coutinho. A tradição afortunada. Rio de Janeiro, José Olympio, 
1968, pág. 101. 
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Alencar optaria pelo romance·, opondo-o à epopéia, que 
ju lgava já pertencente ao passado. Quem sabe se o próprio 
subjetivismo da corrente romântica não terá contribufdo para 
0 triunfo desse gênero? Wolfgang Kayser assinala a perfeita 
distinção entre os dois gêneros aludidos, ao d izer� 

, A narrativa do mundo "total" (em tom elevado) 
chamou-se epopéia; a narrativa do  mundo particular 

• 

chama-se romance. (2) 

A escolha da prosa e·m ve·z do verso não impediria entre
tanto que pelo menos um dos romances de Al encar fosse con
siderado um poema. t: desse romance· que trataremos. Muitos 
já o estudaram, sob diversos ângulos, e a posteridade já o. con
sagrou defin itivamente . Isso não nos ti r ará porém o ânimo de 
uma re·leitura em que não te:mos a pretensão de abrir novos 
horizontes, mas tentaremos fazer algu.mas reflexões .críticas, 
das quais certamente a obra sairá cada vez mais engrande
cida. 

ROMANCE, LENDA OU POEMA? 

A estrutura da obra 

Wolfgang Kayser divide o romance em três t ipos funda
mentais, a saber: o de ação, o d e  figura e o de  espaço. Ori
undo da narrativa grega, o romance de· ação se realiza acima 
de tudo como ro:mance de  amor, onde podem surgir eventos 
co.mo naufrágios, cativeiro, l utas a mão armada, etc. ,  não fal
tando os obstáculos entre os amantes, tais como diferenças 
étnicas, sociais ou outras. Tratando justamente dessa tipologia 

• 

de Kayser, escreve Vitor Manue·l de  Agu iar e Si lva, ao falar do 
romance de ação (onde se inclu iriam os romances de Walter 
Scott e de· Alexandre Du·mas): 

2) Wolfgang Kayser. Fundamentos da interpretação e da análise literária. 

Coimbra, Armênio Amado, 1948. v. 2. pág. 229. 
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A sucessão e o encadeamento das situações e 
dos episódios ocupam o primeiro plano, relegando 
para lugar �muito secundário a análise psicológica 
d as personagens e a descrição dos meios. (3) 

Quanto ao romance de  figura, se·gundo Kayser, 

. . . diferencia-se estruturalmente do romance 
de ação já pela figura principal , única, enquanto 
que no  outro é uso se·rem duas. (4) 

Dois caminhos, observa o crítico alemão, levam ao roman
ce de  figura: o do herói de várias histórias breves que, com 
o tempo, ganha vida própria (e o D. Quixote· seria um exem
plo) , e o que parte da autobiografia, tendo como origens as 
Confissões de Sto. Agostinho. O que melhor caracteriza o ro
mance de· figura é o to.m de subjetividade, como se vê n.o 
Werther, de  G·oethe, ou noutras obras cujo título é o, nome do 
personagem central. 

O romance de espaço te-ria como representante originá
rio a narrativa picaresca, onde a figura do pícaro perde o va
lor próprio e cujas aventuras não tê.m fim, pode·ndo ser sempre 
continuadas poste·riormente. Para Wolfgang Kayser, o romance 
de espaço assu:me outro colorido no século XIX, notadamente 
com Balzac, Stendhal e Flaubert, ou com Eça, em Portugal. 

·t: evidente que dificilme·nte um romance se enquadraria, 
rigida e inapelavelmente, dentro de qualquer dessas divisõe·s, 
que têm de  funcionar segundo um critério de pre·dominân-
cias. 

Se fôssemos dar exemplos de cada tipo de ro·mance na 
literatu ra brasileira, seguindo a divisão de Kayser, como o fa
rfamos? 

Entre os ro.mances de ação, dir-se-ia que, ao lado de O 

Guarani, Ubirajara ou O Sertanejo, todos de Alencar, se· pode
ria mencionar Iracema, pela sua história de amor, pelos en-

3) Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Teoria da literatura. 3.* ed. Coimbra, 
Almedina, 197 5, pág. 262. 

4) Wolfgang Kayser, op. cit., pág. 232. 
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contras entre homens armados, e ainda pelo obstáculo que se 
ergue entre os amantes (o fato de a virgem guardar o segredo 
da jurem a); além disso, teríamos os fundame·ntos históricos, 
presentes nos c lássicos ro.mances de ação. 

Como ro.mance de figura, ao lado talvez do Dom Casmurro 

e de Quincas Borba, ambos de Machado de· Assis, ou, melhor 
ainda, de Lucíola, Diva ou Senhora, do mesmo Alencar, talvez 
pudéssemos citar novamente Iracema, um "perfi l de· mulher" 
que retrata diacronicamente a indígena cearense do século 
XVI . o fato de· o título da obra ser o nome da heroína não le-
varia també.m a isso? 

Enfim,  talvez não fosse forçar mu ito mencionar ainda 
Iracema entre os romances de· espaço, onde se pintam as ce
nas de de-terminada época e se mostram os caracteres de certa 
sociedade. Se Manuel Antônio de Almeida  ,mostrou os costu
mes do povo no tempo do Rei , nas Memórias de um sargento 
de milícias, ou, mais tarde, Al uísio Azevedo traçou um painel 
da vida humilde em O Cortiço, Alencar, em Iracema, embora 
com outros intuitos, retratou não somente os costumes do povo 
autóctone, mas pintou o ambiente onde· se desenrola o enredo 
de seu romance. 

I nversamente, ao invés de enquadrarmos o romance em 
apre·ço nas três divisões propostas por Kayser, poderíamos 
procurar a impossibi l idade de o encaixarmos e·m qual quer de
las, já que, quanto no romance de ação, é necessário que o 
enre·do ponha os personagens em plano secundário, o que não 
ocorre em Iracema; quanto ao romance d e  figura, este dife
rencia-se estruturalmente· do de ação, como vi mos, por ter um 

, so personagem, ao passo que o outro tem forçosamente dois; 
ora, em Iracema, apesar de, e la  ser a fig u ra principal ,  não 
podemos esquecer em nenhum momento o amor que a uniu 
ao estrangeiro Martim. Afi nal ,  com relação ao romance de es
paço, este seria, em sua origem, " aberto",  isto é, sua ação 
poderia prolongar-se. Iracema é romance ''fechado" , uma vez 
que praticamente conclu i  co.m a morte da herofna. No seu se
gundo aspecto, o romance· de  espaço é a representação do 
mundo contemporâneo, como se vê ·em Zola,  em Eça e em 
Alufzio Azevedo, o que levou o mesmo Kayser a dizer que "0 
que correntemente se designa por romance de época e r.o-
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mance de sociedade, são apenas tipos especiais do romance 
de  espaço." (5) 

Se com qualquer romance haveria dif iculdade de um e·n
quadramento radical ,  com Iracema pensamos que essa difi
cu ldade aumenta: é que·, apesar de ser na verdade um ro
mance, ele muito se aproxima da poesia, melhor d izendo, do 
poema; poderfamos mesmo aproximá-lo da epopéia não obs
tante o empenho de Alencar em dela fugir , nisso que ela 
tem de trazer forçosamente o l írico dentro do épico. 

Edwin M uir, em A Estrutura do romance, após referir-se 
ao romance de  ação e no romance de personagem, trata do 
romance dramático, onde, consoante suas palavras, 

. . . desaparece o hiato entre personagens e 
e·nredo. Os personagens não são parte da maquina
r ia  do enredo, nem é o enredo apenas uma rude 
moldura em volta dos personagens. (6) 

Depois de lembrar que·, e;m seu ponto máximo, a afinidade 
desse t ipo de romance se dá com a tragéd ia poética, observa 
Edwin Muir que o f inal do romance dramático deverá consti
tuir uma solução do proble·ma que é a essência do próprio 
enredo: solução que pode ser um equ i l íbrio ou uma catástro
fe, mas que determina o f inal improrrogável d a  tabulação: 

Equ i l íbrio ou ·morte, este-s são os dois finais 
em direção aos quais se move o romance dramá
tico. (7) 

Talvez aqui  se enquadrasse melhor o romance ale·ncaria
no: como se sabe, em Iracema é a morte da bela fndi a  que· põe 
termo no enredo; é verdade que alguma coisa ainda se diz 
sobre os anos que passaram depois de sua morte·, mas isso a 
rigor não prolonga a tabu lação. No capftulo XXXI I ,  Martim,  o 

-

5) lbidem, pág. 236. 
6) Edwin Muir. A estrutura do romance. 2.8 ed. Porto Alegre, Globo, 197S, 

pág. 2 1. 
7) lbidem, pág. 3 1-2. 
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guerreiro branco, amparado em sua dor pela
. 
amizade 

.
do fiel 

Poti , enterra o corpo da ama·da ao pé do coque1ro em CUJO topo 
canta a jandaia; depois (sabemos pelo caprtu lo 1), um barco 
partiu  da costa cearense conduzindo o estrange·iro, seu filho. 
e um rafeiro. Pelo caprtulo XXXIII, o último  do l ivro, vemos que 
0 cajueiro floresceu quatro ve·zes depois da  part ida de Martim, 
que afinal retorna, para fundar a mairi dos cristãos., onde 
Poti é batizado. Com o tempo, a j andaia deixa de repetir o 

nome de Iracema. 
·t: interessante observar que, ao falarmos no que se conta 

nos capítulos posteriores à �morte da  índia, a ludimos no ca
pftulo XXXII, depois no capítulo I para, f inalmente, mencionar 
o de-rradeiro, o XXXIII. 

Tzvetan Todorov (lembra-o Vítor Manuel de Ag uiar e s�lva, 
em sua Teoria da Literatura) propôs uma d isti nção entre his
tória e discurso: a história seria a realidade evocada, ao passo 
que o discurso diria respeito não aos fatos narrados, mas à 
maneira como o narrador os conta. Isto equivaleria a outras 
tantas distinções te·óricas, como a de Maurice-Jean Lefebve 
que, se·gundo ainda refere o crítico português, di ferencia a nar
ração (que é o discurso propriamente dito) d a  diegese, ou seja, 
o mundo que é representado pe·l a  narração. 

Como acentua o citado Vítor Manuel de Aguiar e Si lva, 

A coincidência perfeita entre o desenvolvi mento 
cronológico d a  diegese e a sucessão, no discurso, 
dos aconteci.mentos d iegéticos, não se encontra em 
nenhum romance. (8) 

· 

E lembra então as anacronias (aproveitando a terminologia 
de Gérard Genette), isto é, os desencontros entre os fatos ocor
ridos no plano da diegese e sua ordem na  narrativa, acentu
ando que já a épica greco-lat ina preceituava q ue· a epopéia 
deveria iniciar-se in med,'a res, o que m ais tarde ser ia seguido 
no romance, havendo casos de  i n íc io in ultima res, que é afi
nal de contas o chamado flash-back que Genette chama de 
analepse. 

8) Vítor Manuel de Aguiar e Silva, op. cit., pág. 294. 
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'� o que sucede com Iracema, cujo caprtulo inicial nos 
apresenta a part ida de Marti,m, l evando seu fi lho Moaci r, após 
a morte de Iracema : o vento traz da praia o eco do nome da 
bel a  fnd ia, e talvez pela força da saudade renasce todo o dra
ma, que se desenrola até novamente nos encontrarmos no 
instante em que havíamos ficado no iniciar a leitu ra. O proces
so analéptico, presente na ficção dos séculos XVIII, XIX e XX 
(e naturalmente muito mais complexo neste últi mo) foi e.mpre
gado na epopéia clássica brasi le· i ra: os primeiros versos de 
O Uragual, de Basrlio da Gama, nos mostram as praias deser
tas, com lagos de  sangue onde ondeiam cadáveres despidos, 
para logo em seguida come·çar a ação. 

Quanto aos personagens de Iracema, tendo em vista a clas
sificação famosa de E .  M.  Forster, que falou em personagens 
"planos" e "esféricos", é mais justo considerá-los no primeiro 
caso. 

A personagem plana, segundo Forster, "pode· ser expressa 
por uma só frase", ao passo que o teste para uma persona
gem esférica "está nel a  se-r capaz de surpreender de modo 
convincente. Se ela nunca surpreende, é plana." (9) 

Talvez a única surpresa (se· assim podemos dizer) dos per
sonagens de Iracema seja, principal mente para as leitoras ado
lescentes� o fato de Marti .m não corre·sponder tão completa
mente ao imenso a·mor da índia, em determinado momento. No 
todo, as fig uras são todas planas, o que é natural num romance 
romântico e, mais ainda, nu.ma narrativa que se pretende sim
ból ica, ·e que se se qual if ica de lenda. A propósito, interessante 
é a .opinião do j á  citado Edwin Mui  r :  

Por que, e:m verdade, um pe·rsonagem não deve

ria ser plano? A única resposta legít ima a isto é 

que o gosto atual da crítica prefere personagens es-

féricos. (1 O) 

9) E . M . Forster. Aspectos do romance. Porto Alegre, Globo, 1974, págs. 

54 e 6 1. 
10) Edwin Muir, op. cit., pág. 12. 

267 



A gênese de Iracema 

Alguns meses após o aparecime·nto de Iracema, de José 
de Alencar, Machado de Assis, em meio à indiferança ou à 
hosti l idade da crftica nacional, teve a coragem de· predizer 
uma longa vida para a obra, vendo ne·la "as forças que resistem 
ao tempo, e dão plena fiança do futuro". E, depois de  exor
tar o autor a compor outros poemas e�m prosa: 

Poema lhe chamamos a este, sem curar de sa
ber se· é antes uma lenda, se um romance : o futuro 
chamar-lhe-á obra-prima. {1 1 )  

Nesta ad.m i râvel profec ia que a posteridade haveria de 
referendar ple·namente, Machado de Assis toca nu.m ponto que 
talvez jamais venha a ser totalmente soluciona·do, mas apesar 
disso {ou por isso mesmo) não deixa de ser fascinante·: ro
mance, poema ou lenda? 

Na Carta que acompanha o l ivro desde a pr imeira edição, 
Alencar, di rigindo-se· a Domingos José Noguei ra J aguaribe, fa
lava . da obra, "que tinha, e ainda não as perdeu, p retensões a 
um poema". {1 2) Le.mbra em seguida que ainda no tempo da 
polêmica em torno de A Confederação dos Tamoios, ao dizer 
que "As tradições dos ind ígenas dão matéria para u.m grande 
poema que talvez um dia alguém apresente sem ruído nem 
aparato" (1 3),  várias pessoas j u lgaram ser ele, Alencar, o au
tor desse poema, que deveri a já estar pronto. Isso o meteria 
em brios l iterários, como e·le confessa, fazendo-o traçar o pla
no da obra e levando-a até ao quarto canto. 

Teve de· suspender o trabalho  por vários motivos, aprofun
dando-se cada vez .mais no estudo dos costumes e· da l íngua 
dos selvagens brasilei ros. E sempre voltava à primitiva idéia: 

11) Machado de Assis. Obra completa. 2.a ed. Rio de Janeiro, Aguilar, 1962. 
v. 3. pág. 852-3. 

12) José de Alencar. Iracema. Lenda do Ceará. s.a ed., revista por Mário 
de Alencar. Rio de Janeiro, Garnier, s/d 19 10/ pág. 253. 

13) lbidem, pág. 233. 
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Em um desses volveres do espfrito à obra come
çada, lembrou-me. de fazer uma experiência em pro
sa. O verso pela  sua dignidade· e nobreza não com
porta certa flexibil i dade de expressão, que entretan
to não vai mal à prosa mais elevada. (14) 

Na sua famosa polê.mica com Ale·ncar, Joaquim Nabuco, 
em 1 875, depois de dizer ·q ue seria preferfvel que o romancista 

' 

"não procurasse o rrietro na prosa", dividiu em redondilhas o 
seguinte trecho de Iracema: 

Verdes mares q ue brilhais 
como Uquida e·smeralda 
aos raios do sol nascente, 
perlongando as alvas praias 
ensombradas de coqueiros. 

"Essa prosa rítmica é a preocupação constante do escri
tor", (1 5) concl ui Nabuco, sem dizer aliás onde ocorre outro 
exemplo tão radical. Na verdade, além do trecho transcrito, e 
do parágrafo imediatamente ante·rior, que pode ser dividido em 
hexassflabos e heptassflabos intercalados . (Verdes .�ares bra
vios I de minha terra natal I onde· canta a janda·ia 1 nas fron
des da. carnaúba), não temos nenhum outro exemplo de tal 
simetria, embora possamos colher, como já  se fez, inúmeros 
versos esparsos. Respondendo ao artigo de Nabuco, escreveu 
Alencar: 

' 

A prosa de Iracema, como de Ublrajara, tem não 
só o número, que é condição essencial no estilo, 
como um ritmo, q ue o autor lhe deu inte·ncionalmen
te, para imprimir-lhe cunho de poesia; mas poesia 
selvagem, sem regras e· arte. . 

14) lbidem, pág. 238. 
IS) A polêmica A lencar-Nabuco. Organização e introdução de Afrânio CQU· 

tinho. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1965. pág. 188. . . . . 
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Leia o crftico o perfodo como pede a prosódia, 

e 0 metro desaparece·rá, ficando sempre a cadên-
cia. (1 6) 

E assim divide o romancista o mesmo parágrafo que Na
buco dividira em redondi lhas : 

Verdes mares, 
que bri lhais, como Hquida esmeralda, 
perlongando as alvas praias ensombradas de co
queiros. 

Ainda assim, pode.mos perg untar, meditando sobre este 
trecho, em que real.mente é n ítida a ocorrência de heptassna
bos, porventura os mais populares, desde a Idade Média, e 
por isso mesmo um dos metros prediletos dos românticos; não 
have·ria, pelo :menos nesse trecho, um resíduo do poema a que 
aludira Alencar? Ou ele se re·feri a  aos versos de Os Filhos de 
Tupã? O certo é que o próprio escritor falou do caráter poé
tico (ou poemático) de . Iracema, não somente· no trecho trans
crito l inhas atrás, como ainda neste passo do Prólogo :  

• 

Quem não pode i l ustrar a terra natal , canta suas. 
lendas, sem metro, na rude toada de seus antigos. 
fi lhos. (17) 

Nesse precioso documento l iterário q ue é o l ivro Como e 

por que sou romancisa, José de Alencar, reportando-se ao ano 
de 1848, escreve que, após passar dois meses no Ceará, onde 
revira os sftios da infância, v ia desenharem-se em sua memó
ria as paisagens de sua terra ao compulsar em Ol inda os cro
nistas da era colonial : via tabuleiros, várzeas, e as antigas ma
tas, "que vestiam as serras como a ·araróia verde do g uerrei
ro tabajara" : 

Cenas que e·u havia contemplado com olhos de 
menino de dez anos antes, ao atravessar essas re-

16) Ibidem, pág. 204. 
17) José de Alencar, op. cit., pág. 1 1. 
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giões em jornada do Ceará à Bahia; e que, agora se 
debuxavam na me.mória do adolescente, e colori
am-se ao vivo com as tintas frescas da pal heta ce·a
rense. 

Uma cousa vaga e indecisa, que devia parecer
-se com o primeiro broto do Guarani ou d e  Iracema, 
fl utuava-me na fantasia. Devorando as páginas dos 
alfarrábios de notrcias coloniais, buscava com sofre
g uidão um tema para o meu romance, ou pelo menos 
um protagonista, uma cena e uma época. (1 8) 

Na já  várias vezes ·mencionada Carta que acompanha 
Iracema havia dito Alencar, tratando da gênese do romance, 
que o assunto para a experiência estava achado de antemão: 

Quando em 1 848 revi nossa te·rra natal , tive a 
idéia de aproveitar suas lendas e tradições em al
guma obra literária. Já  em S. Pau lo tinha começado 
uma biografia do Camarão. Sua mocidade, a heróica 
amizade que o ligava a Soares Moreno, a bravura 
e lealdade de Jacaúna, aliado dos portugueses, e 
suas guerras contra o célebre Mel Redondo; ar es
tava o tema. Faltava-lhe o perfume que derrama 
sobre as paixões do homem' a alma da mulher. ( 19) 

Dir-se-ia que essa fndia, assim criada a poster}ori, como 
que para dar maior colorido romântico à tabulação, seria uma 
daquelas personagens do romance· de ação, cuja presença vale 
apenas enquanto serve ao desenrolar do enredo. Todavia, 
Iracema vai avu ltar como uma das mais insinuantes criações 
femininas do Romantismo brasileiro. 

18) José de Alencar. Como e por que sou romancista. Salvador. Progresso, 
1955. págs. 45-6. 

19) José de Alencar. Iracema, cit., pág. 238. 
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A lenda e o real 

· Vimos que, no trecho acima reprod uzido, Alencar havia 
aludido ao intuito de aproveitar, da terra natal, "suas lendas e 
tradições"; e, estu·dando a crônica antiga, lera sobre a parti
cipação de Martim Soares Moreno, de Poti (depois Antônio 
Fil ipe Camarão) , de· Jacaúna, de Mel Redondo ( lrapuã) e ou
tros nas lutas de colonização das terras cearenses. Das Notas 
à 1 �  edição de Iracema, consta u.m Argumento Histórico, onde 
o· ·escritor narra sucintamente· a h istória do povoamento do 
Ceará, a partir da frustrada expedição de Pera Coelho. Fala 
então de Martim Soares Moreno, "que se· l igou de amizade 
com Jacaúna", e que, em 1 608, fundou o presídio de N. S� 
do Am·paro. 

Com respeito a Poti, esclare·ce que e·le recebeu no batismo . 
o nome de Antônio Fi l ipe Camarão e que, por seus serviços 
na guerra holandesa, rece·beria o foro de fidalgo, a Comenda 
de Cristo e o cargo de capitão-mar dos índ ios. Al iás, no pró
prio enredo do romance, no capítulo XXXIII, d iz o narrador: 

• 

Ele recebeu com o batismo o nome do santo 
cujo era o d ia, e o do rei a q uem ia  servir, e sobre 
os dois o seu,  na l íngua dos novos irmãos. Sua fama 
cresceu e ainda hoje é o orgulho d a  terra, onde ele 
primeiro viu a luz . 

A propósito desta ú ltima afirmação, de q ue Poti seria cea
rense, discorre Alencar sobre opiniões segundo as quais Cama
rão seria fi lho de Pernambuco, e baseia-se e.m fontes orais 
para considerá-lo cearense. Para o h istoriador Raimundo G�irão, 
o herói teria nascido no Rio Grande do  Norte: 

J acaúna, principal dos pitiguaras, vivia no Ja
guaribe e nascera, co�mo o irmão Pot i ,  no Rio Grande 
do Norte. (20) 

20) R · d o · -
· 

. 

· atmun o - trao. Botdnzca cearense na obra de Alencar e caminhos de 
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Martim Soares Moreno que, segundo o enredo do roman
ce, teria nascido no Rio G rande do Norte, não parece na ve·r
dade ter visto a luz no Brasil .  O Barão de Studart (citado por 
Raimundo Girão) encontrou na Torre do Tombo, em Portugal,  
documento e·m que o colonizador demonstra ser de out ras ter
ras, ao dizer: 

Sendo de pouca idade, passei ao Brasil por sol
dado, e�m companhia do governador Diogo Botelho. 
Logo que cheguei a Pernambuco . . .  (21 ) 

Capistrano de  Abreu, que acreditava fosse ele pernambu
cano, modificando posteriormente essa opinião, chegou a pen
sar ter nascido ele e·m terras da Africa, como seu tio Diogo de 
Campos, natural de� Tânger. Isso é referido por Heitor Marçal 
que, em sua biografia do guerreiro branco, aventa uma hipó
tese para o amor de Moreno às paragens do Nordeste brasi
leiro: 

Soare-s Moreno tinha bem n ítida em suas atitu
des a marca do ho:mem da Africa. Foi, talvez, aquela 
semelhança do litoral da sua capitania com o de-

. 

serto, o motivo d a  sua maior aproximação com a 
terra. (22) 

Além das citadas figu ras de Mel Redondo ou lrapuã, chefe 
tabajara, e de Jacaúna e Poti, da tribo dos pitiguaras, é aind a  
citado, no final de Iracema, um "Albuquerque, o g rande chefe 
dos g uerreiros brancos", que não é outro senão Jerônimo de 
Albuquerque, chefe da expedição ao Maranhão em 1 61 2. 

Com relação ao enredo, onde avulta a figu ra d a  fndia 
Iracema, logo no primeiro capftu lo do romance, após falar do  
"agro sorriso" que o lábio arranca d a  alma do  estrangeiro, es
clarece o narrador: 

2 1) lbidem, pág. 82. 
22) Heitor Marçal. Martim Soares Moreno, o guerreiro branco de Iracema. 

Rio de Janeiro, Vecchi, 1943. pág. 12. 
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Que deixara ele na terra do  exrlio? 

u.ma história, q ue me contaram nas lindas vár
zeas onde nasci, à calada da noite, quando a lua 
passeava no céu argenteando os campos, e a brisa 
rugitava nos palmares. 

-� evidente que o escritor, ao aludir  a essa história, poeti

camente contada em noites de luar, ao te·mpo de sua infân

cia, quis dar-lhe cunho de lenda existente na tradição popu

lar, como todas as lendas, esta teria base em dados que· se 
assentassem em re·motos fatos reais. 

Isso levou o escritor a explicar, com base na Corografia 
Bras/fica, de Aires do Casal, a origem do nome Ceará, a par
tir de cerno _ cantar forte, clamar, e ara = pequena arara ou 
periquito. A nota em que explica isso refere-se mais precisa
mente ao sintagma "onde canta a jandaia", do início do ca
pftulo I de Iracema. 

Existia efetivamente essa eti·mologia (como várias outras, 
sem que se tenha jamais chegado a uma definitiva) , mas Alen-. 
ç�r certamente criou não somente a bela fndia, como igual-
mente a espinha dorsal da tabulação que vai cul.minar com a 
morte de I racema, cuja companheira, a J anda.ia, ficaria por 
algum tempo a repetir o seu nome no topo do coqueiro; mais 
tarde, deixou de dizer o nome da índia, mas continuou a can
tar. "E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará o rio 
onde crescia o coqueiro, e os campos onde serpeja o rio" ,  
diz o autor ao te-rm·inar o capítulo XXXI I .  

No que tange ao nome de I racema, como ocorre com inú
meros outros vocábulos indfgenas que surgem ao longo da 
narrativa, há explicação em nota: "Iracema Em guarani sig-
nifica lábios de· mel ,  de ira mel , e tembe lábios. Tembe 

na composição altera-se em cerne, como na palavra ce
meyaba. (23) 

Afrânio Pei;coto, na Revista da Academia Brasileira de Le
tras, n9 89, de 1929, aventou a hipótese de o nome de I racema 
ser o anagrama de América, opinião acolhida por vários auto-

23) José de Alencar. Iracema, cit., pág. 200. 
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res, i ncl usive João Ribei ro, ·mas d a  qual discordam alguns 
estudiosos. Braga Montenegro, no estudo que dedicou ao ro
mance em se·u Centenário, observa: 

Como porém admiti r, sob critério histórico ou 
crftico, semelhante raciocfnio? Em que documento, 
em que referência de sua vida ou de sua obra �e 

poderia encontrar, impHcita sequer, a i ntenção do 
romancista no fixar o nome de sua he·roína sob a 
sugestão de América? Que o fato l i ngüfstico existe, 
é fora de dúvida;  duvidoso, entretanto, é ter Alen
car se ape·rcebido dele e, ·mais ainda, tê-lo uti l i
zado conscientemente. (24) 

Um dos mais fortes argumentos contra a teoria de Afrânio 
Peixoto é, a nosso ver, o fato de Iracema simbol izar não a con
qu ista d a  América, mas a orige·m do povo cearense. Além de 
a h istória da  bela  tabajara ensejar, como já vimos, a origem 
do nome Ceará, a ninguém terá passado despercebido o sím
bolo  claramente desve·lado neste passo do úl timo capítulo: "O 
p rimeiro cearense, ain ·da no berço, emigrava da  terra da pá
tria. Havia a r  a pre·destinação de uma raça?" 

Sobre a origem do nome I racema dá Oscar Mendes uma 
informação interessante: 

Alencar quis simb.olizar na  vi rgem tabajara a 
sua terra cearense e não a América, co:mo," artificio
samente, p rocurou Afrânio Peixoto suge·ri r, ao reve
lar  que Iracema era anag rama de· 'América'. Nos 
cadernos do romancista, que tive oportunidade de 
compulsar por genti le·za de seu neto o Dr  Rui de 
Alencar, vi  no  referente a Iracema que o primei ro 
nome criado pelo autor para a sua heroína  era 
Aracema que,  anag ramado, não daria "Amé
rica". (25) 

24) Braga Montenegro. Iracema um século. ln: José de Alencar. Iracema 

Lenda do Ceará. Edição comemorativa do Centenário. Fortaleza, Impren
sa Universitária do Ceará, 1965. pág. 32. 

25) Oscar Mendes. José de A lencar. Romances indianistas. Rio de Janeiro 

Agir, 1968., pág. 12. 
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Concordamos com tudo isto, ·mas achamos forte demais 
0 advérbio "artificiosame·nte" ;  pode·mos achar que, embora 
exista o fato lingürstico (como lembrou Braga Montenegro), 
Alencar não se apercebeu disso, como também podemos supor 
que ele houvesse pensado no anagrama. O que não invalidaria 
o srmbolo, uma vez que, afinal de contas, o Ceará está no 
Brasil, por conseguinte, na América . .. 

Frágil argumento contra a idéia do anagrama seria l em
brar a formação eti·mológica do nome Iracema, proposta por 
Alencar. 

No capítulo XXII do romance, aparece o velho ·satuireté, 
avô de Poti: seu nome teria originado o da serra de Baturité, 
o do rio e dos campos de· Quixeramobi.m e o da serra de Ma
ranguape. Quanto ao primeiro nome, explica Alencar: Batuireté 

Narceja ilustre, de batuira e eté. Apelido que· tomara o 
chefe pitiguara, e que na linguagem figurada valia tanto como 
valente nadador." (26) . Sobre· o seg undo, narra Poti a Martim 
que seu avô, ancião, dera o tacape ao fi lho J atobá e, ampa
rado ao bordão, atravessou os campos, m urmurando: Ah! 
meus tempos passados! O autor explica, fundamentado em 
Martius, o nome· Quixeramobi·m :  Quixeramobim, seg undo o Dr. 
Martius traduz-se por essa exclamação de saudade. Compõe-se 
de Qui ah, xere meus, amobinhê o utros te.mpos." (27). 
Referindo-se ao terceiro nome, Alencar discorda de Martius e 
sugere uma etimologia sua: 

Maranguab A serra de Maranguape, distante 
cinco léguas da capital ,  é notável pela sua fertilida
de e formosura. O nome ind fgena compõe-se de 
maran guerrear e couab sabedor, (28). 

Paulino Nogueira não aceita nenhuma dessas hipóteses. E 
sobre a orige·m proposta por Alencar para Baturité, diz não 

26) José de Alencar. Iracema. s.a ed. cit., pág. 220. 
27) lbidem, pág. 221. 
28) Op. e loc. cit. 
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admiti-la "por se[ simplesmente uma combinação engenhosa 
para realce de um poe·ma de imaginação". (29) . 

To·da essa digressão, fizemo-l a  para demonstrar o empe
nho de· José de Alencar em dar à sua narrativa um cunho de 
veracidade, para melhor ressaltar a lenda que ele� criou. Está 
claro que, mesmo percebendo a coincidência (se foi coi nci
dência) do anagrama, o escritor ainda assim buscaria expl icar 
a origem do nome através do tupi. 1: oportuno le·mbrar o fato 
de o escritor apresentar eti mologia ind ígena para o vocábulo 
Mecej ana: cejar = abandonar, com a desinência ana indica 
a pessoa que exerce a ação. "J unto à partícula mo do verbo 
monhang (fazer) ve·m a palavra a significar o que fez aban
donar ou que foi lugar e ocasião de abandonar." (30) Na ver
dade, segundo escreveu G�ladstone Chaves de Melo, "Mece
jana é no·me que nos veio de Portugal e não do Tupi." (31 ) 

Tudo fez o escritor, sabiamente, para dar à sua história 
foros de lenda, e com tanta arte o fez que a virgem dos lábios 
de mel ,  se não era um ·mito antes da existência do romance, 
tornou-se mito e hoje a idéia que temos é a de· que ela existe 
mais do que se houvera realmente� vivido. "Sem existir nos 
bastou",  como de· Ul isses d isse Fernando Pessoa. 

Braga Montenegro, e·m se·u citado estudo crítico, observa 
que nada há, de histórico ou de mitológico, que j ustifi que rigo
rosamente a designação de lenda do Ceará, que o autor apli
cou ao romance. E após falar do artifício, já aqui referido, de 
o narrador al udir a uma história ouvida na infância, vendo 
n isso u:ma maneira de o ficcionista "insinuar a idéia de vera
cidade latente n a  raiz dos episódios" que irão compor sua nar
rativa, diz o crítico cearense: 

Teoricamente·, porém, a lenda pode ser criada 
por um temperamento poético, mas sempre em con
sonânci a com as predisposições mfsticas, os impul
sos da imag inação popular. (32) 

29) Apud Raimundo Girão e Martins Filho. O Ceará. Fortaleza, Editora 
Fortaleza, 1939, pág. 113. 

30) José de Alencar. Iracema, cit., págs. 225-6. 
31) Apud Braga Montenegro, nota a Iracema, cit., pág. 162. 
32) Braga Montenegro, op. cit., pág. 33. 
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Que nada. houve, a lém da imag inação cria·dora do autor, 

para fundamentar a história de· Iracema, prova-o a carta em 

que Lu ís da Câ·mara Cascudo, em resposta a uma indagação 

de Braga Montenegro, escreve com sua autoridade de mestre· 
do folclore: 

Antes da novela de José de Ale·ncar jamais de
parei o nome de Iracema. Nenhuma lenda ou tra· 
dição conheço que j ustificasse a floração daquele 
encanto, perpetuamente l ido. (33) 

Similes, co1mparações e metáforas 
• 

De· um modo geral, tem-se a met$fora como uma compa
ração a que falta um dos termos: ao falar da  " imagem ou com
paração", escrevia  Aristóteles, em sua Arte retórica: 

Quando Ho·mero diz de Aqui les "que se atirou 
como um leão", é uma i·magem; mas quando diz: 
"Este leão atirou-se", é uma metáfora. Como o leão 
e o herói são ambos corajosos, por uma transposi
ção Ho.mero qual ificou Aqui les de leão. (34) 

� o que ·ensina Tudor Vianu, ao verificar que "La metá
fora sería, entonces, una comparación sobreentendida y 
abreviada o e·l ípt ica." (35) 

O problema tem-se tornado porém cada vez mais compl·e
xo, e a Retórica geral, de· J .  D ubois e outros autores, já dis
tingue e·ntre a comparação pura e simples, ou "verdadeira", 
do tipo ele é forte como seu pai, e a comparação metalógica, 
baseada e.m hi pérboles (rico como Cresus), ou a comparação 
�metafórica, que se·r ia uma metáfora in praesentia, em que sur
gem os dois termos cl aram.ente: as rosas de sua face. Já em 

33) Op. e loc. cit. 
34) Aristóteles. Arte retórica e arte poética. Trad. de Antônio Pinto de Car

valho. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, s/ d. pág. 216. 
35) Tudor Vianu. Los problemas de la metáfora. Trad. de Manuel Serrano 

Pérez. Buenos Aires, Eudeba, 1967. pág. 98. 
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Sobre seu rosto, duas rosas, terramos uma metáfora ln absen
tia, ou metáfora propriamente d ita. Por isso dizem os auto
res: "Para falar estritamente, segundo os antigos, a metáfora 
verd ade i ra é ln absentia." (36) 

O srmile é, a nosso ver, o que a Retórica geral chama de 
metáfora in praesentia, uma vez que é uma comparação entre 
coisas d e  signifi cação dive·rsa, ao contrário daquela compara
ção "verdade i r a". 

Ao longo dos tri nta e três capítu los de Iracema podemos 
. , . ver 1numeras 1mage·ns, constru ídas a parti r de metáforas, de 

prosopopéias, de sinestesias ou de sinédoques. Mas é avassa
lante a predo:minância de comparações, na sua grande maio
ria, sfmi les. 

Logo no in ício, quando o narrador se dirige aos verdes 
mares, que bri l ham "como l íquida esmeralda", temos compa
ração e metáfora, sendo que essa esmeralda l íquida, apesar 
do sabor um tanto barroco, não teria certamente o sabor de 
cl ichê que alguém pode ver nela hoje. Logo pergunta o nar
rador onde vai , "como branca alcíone", a jangada aventur�i
ra, e logo a vê desaparece·r no horizonte: "Abre-se a i.mensi
dade dos mares: e a borrasca ·enverga, como o condor, as fos
cas asas sobre o abismo." (c. I) O condor, termo de compa
ração ou fonte de metáfora para muitos poe-mas românticos, 
surge nesta comparação, a qual é enriquecida por atribu i r  
asas à borrasca. 

Há uma série de i·magens, através de sinestesia e compa
rações :metalógicas, neste trecho célebre: 

Iracema, a virgem dos lábios de mel ,  que t inha 
os cabelos mais neg ros que a asa da graúna e mais 
longos que seu talhe de palmei ra. 

O favo da jati não era doce como seu sorriso; 
nem a bauni lha rescendia no bosque como seu há
l ito perfumado. 

Mais ráp ida que  a ema selvage·m, a morena vi r-

36) J. Dubois et alii. Ret6rica geral. São Paulo, Cultrix Editora da USP, 

1974., pág. 158. 
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g em corria o sertão e as matas do lpu, onde cam
peava sua guerreira tribo, da grande nação taba
j ara. (c. 1 1). 

Muitas são as comparações que  poderiam ser simples
mente "verdade iras" (co.mo a do negror dos cabelos e da asa 
da graúna), mas que assumem colorido encantatório pela be
leza de que se revestem e pe·lo aspecto ·metalóg ica (hiperbó
l ico), ou ainda por se efetuarem dentro ·de uma imag ística re
gional, relacionando coisas e seres i ntegrados no :mesmo 
mundo primitivo. ·�: o caso de m uitos sími les alusivos a ve
getais:  " Iracema sai u do banho: o aljôfar d'ág ua ainda a rore
ja, como à doce rnangaba que corou e·m manhã de chuva". 
(c. li) "E o velho Andira ( . . .  ) sentia com o faro da guerra a 
juventude· renascer no corpo decrépito, como a árvore seca re
nasce com o sopro do inverno". (c. V) " A flor da mata é 
formosa quando tem rama que a abrigue e tronco onde se 
enlace. " lrace·ma não vive na alma de um guerreiro: nunca sen
tiu a frescura do seu sorriso." (c. VI) "Na vida, os lábios da· 
virgem de Tupã a·margam e doem corno o espinho da Jurem.a." 
(c. XV) "O velho re·nasce na prole  numerosa, e como o seco 
tronco, donde rebenta nova e robusta seiva, ainda cobre-se de 
flores." (c. XVI) "Quando teu fi lho deixar o se·io de Iracema 
ela morrerá, co:mo o abati depois que deu seu fruto." (c. XVI I I) 
As vezes, num mesmo parágrafo há dois símiles da mesma na
tureza: 

Pousando a criança nos braços paternos, a des.
venturada mãe desfaleceu co·mo a jetica se lhe  ar
rancam o bulbo. O esposo vi u ·então corno a dor ti
nha consumido seu belo corpo; mas a formosura 
·ainda morava nela, como o perfume· na f lor cafda do 
manacá. (c. XXXI I )  

Evidentemente não transcrevemos todas as ocorrências 
onde há alusões a vegetais da terra nativa; o mes·mo ocorre 
no tocante às referências a animais : assim, q uando lrapuã con
cita os guerreiros a l utar, no que é secundado pelo mais jo-
ve�m da tribo: "Faremos nós, senhores das aldeias, como a 
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pomba, que se encolhe em seu n inho, quando a serpente se 
enrosca pelos galhos?"; "O gavião paira nos ares. Quando a 
nambu levanta, ele cai das nuvens e rasga as entranhas da 
vftima. O g uerreiro tabajara, f i lho da serra, é como o gavião." 
(c. V) Ou quando Iracema se recl ina ao peito de Martim, " . . .  
palpitante como a tfmida perdiz, quando o terno companheiro 
·lhe arrufa com o bico a macia pl umage·m". (c . VI ) ,  ou quando 
eles vão ". . . par a par como dois jovens cervos que ao por 
do sol atravessam a capoeira recolhendo ao aprisco" (c. 
VII I ); "Como trota o guará pela orla da mata, quando vai se
guindo o rasto d a  presa escápula, assim estugava o passo o 
sanhudo guerreiro." (c. X I )  No cap ítulo XI, a virgem diz que a 
boca de lrapuã "mente como o ronco da j ibóia", enquanto troa 
o grito no peito do guerreiro tabajara "como o frêmito da su
curi na profunde·za do ri o"; Araken levanta-se "como a caninana 
assanhada, que se enrista sobre a cauda, para afrontar a ví
tima em face", e seu riso reboa pelo espaço "como o regougo 
da ariranha". Ao dirigir-se ao a�mado, três animais servem à 
índia de termo comparativo: 

- Que vale um gue-rreiro só contra mi l guerrei
ros? Valente e forte é o tamanduá, que mordem os 
gatos selvagens, por serem muitos e o acabam. Tuas 
armas só che·gam até onde .mede a sombra de· teu 
corpo; as armas deles voa:m alto e direito como o 
anaj ê. (c. X I I )  

No cap ítulo X I I I ,  a voz de Iracema é "débi l como sussurro 
de colibri", ao passo que, para Poti, "a  raiva de lrapuã  é como 
a and ira: foge da l uz e voa nas trevas". As folhas crepitam, 
"como se· por elas passasse a fragueira na·mbu", e o valente 
pitig uara desaparece, "resvalando pela relva, como o l igeiro 
camarão de que· ele tomara o nome". Ao regressar à taba, Ira
cema percebe muitos g ue·rreiros "que rojavam pelo chão como 
a intanha". Novamente vários animais povoam o d iscurso do  
personagem, quando Caubi, irmão de Iracema, apostrofa o 
chefe tabajara: " Vis guerreiros são aqueles que atacam em 
bando como os caitetus. O jaguar, senhor da floresta, e o anajê, 
senhor das nuvens, combatem sós o i ni :migo." (c. XIV) 
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Como era de se esperar, vegetais e animais às veze,s com
partilham a mesma imagem, da mesma forma como convivem 
na mesma paisagem selvagem: " O mel dos lábios de Ira
cema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da andi
roba: te,m na doçura veneno."  (c. VIII) Ou quando Martim sente 
quanto vale um amigo na desventura: " . . . é como o outeiro 
que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ubiratã, 
quando o cupim lhe broca o âmago". (c. XXXII ) . 

Era também natural que, além de plantas e animais, tam
bém habitassem os símiles e as metáforas as paisagens selvá
ticas da terra cearense ; como nesta comparação metafórica de 
rara expressividade, em que podemos ver prosopopéia nesse 
ato de a areia be·ber a água da chuva: " Se a lembrança de 
Iracema estivesse n'alma do estrangeiro, ela não o deixaria 
partir. O vento não leva a areia da várzea, quando a are·ia  
bebe a ág ua da chuva." (c. IV) Adiante, veremos dormir o velho 
Araken: "O sono da manhã pousava nos olhos do pajé, como 
névoas de bonança pairam, ao romper do d ia  sobre as profun
das cave-rnas da montanha." (c. IX) Ou esta, -em que temos 
hipálage: "Uma lágrima correu na face guerreira, com as 
umidades que durante os ar·dores do estio transudam da es
carpa dos rochedos." (c. IX) Ou ainda: "O amor de Iracema é 
como o ve·nto dos areais; mata a flor das árvores." (c. VIl) "O 
chefe tabajara e seu povo iam precipitar-se sobre os fugitivos, 
como a vaga encapelada que arrebenta no Mocoripe." (c. 
XVI II) 

Há ocorrências de· pura metáfora (ou metáfora in absentia) 
ao longo do romance, mas em número cons;·deravelmente inf-e
rior ao das comparações. � o caso, por e-xemplo, do momento 
em que· lrapuã encontra a virgem no bosque da  j urema e lhe 
diz: " lrapuã desceu de seu n inho de águ ia  para seguir na 
várzea a garça do rio." (c. VI l )  Talvez possamos ver três metá
foras aqu i :  o n inho de águia f iguraria a tenda  do guerreiro, no 
alto da coli na (in absentia); a águ ia  seria o próprio lrapuã (in 
praesentja) e, por fim, a garça do r io seria I racema (in absen
tia). Logo em segu ida, temos metáfora segu ida de comparação, 
quando o índio diz: " Filha de Araken, não assanha o ja
guar. O nome de lrapuã voa mais longe que o guaná do lago, 
quando sente a chuva além das serras." (c. VIl) 
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Ainda podemos ve-r metáfora quando I racema diz : " Tu 
levas a l uz dos olhos de I racema, a flor de sua alma." (c. VI I I ) , 
E é digna de nota a metáfora existente na fala de Andira que, 
aproveitando o fato de· seu nome significar "morcego", assim 
se d i rige a lrapuã, cujo nome·, já o sabemos, quer d izer "mel 
redondo": 

- O morcego ve·m te chupar o sangue, l rapuã, 
se· é que tens sangue e não mel nas veias, tu que 
ameaças em sua cabana o velho pajé. (c. XI) (37) 

Comparação dentro de uma metáfora temos neste passo: 
"As roupas da manhã, alvas como o algodão, apareceram no 
céu." (c. XVI) Metáfora (com uma co·mparação na fala de l ra
ce·ma) há neste d iálogo entre Poti e a rndia, quando o piti
guara vê a tabajara ocupad a  e.m seus afazeres : 

- Quando o sabiá canta, é o tempo do amor;  
quando emudece, fabrica o n inho para sua prole ; é 
o te·mpo do trabalho. 

- Meu i rmão fala como a rã quando anuncia a 
chuva; mas o sabiá q ue faz seu ni nho, não sabe se 
dormirá nele. (c. XXV) . 

Metafórica é a image·m despertada na índia  pelo ciúme, e 
expressa nestas palavras d i rig idas a Martim: 

Quando tu passas no tabulei ro, teus olhos 
fogem do fruto do jenipapo e buscam a flor do  espi
nhei ro; a fruta é saborosa, mas tem a cor dos ta
baj aras; a f lor tem a alvura das faces d a  vi rgem 
branca. (c. XXVI I I). 

� 

Como dizíamos, é avassaladora a supe·rioridade numérica 
de ocorrências de comparações com relação aos casos de pura 
rmetáfora. 

37) A partir da 2.a edição, Alencar substituiu "mel" por "lama", permane· 
cendo porém a nota explicativa da imagem; na s.a, revista por Mário de 
Alencar, entretanto, o próprio texto repete a lição da edição príncipe. 

I 
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Camões escreveu, no famoso episódio de I nês de Castro: 
Assim como a bonina que· cortada I Antes do tempo foi, cân
dida e bela, I Sendo das mãos lascivas mal tratada I Da me
nina que a trouxe na capela, I O chei ro traz perdido e· a cor 
murchada: I Tal está morta e pál ida donzela, I Se·cas no rosto 
as rosas e perd ida 1 A branca e viva cor co'a ·doce vida (Lus., 
II I ,  1 34) . 

E·m Iracema, cerca de dez vezes surge· o srmile introdu
zido não pelo conectivo "assim como", mas simplesmente por 
"assim", o que lhe confere singular elegância. 

Há casos em que primei ramente fala o narrador do per
sonagem, para em seguida apresentar o sím i le· t i rado à natu
reza, como nestes passos: 

A f i lha do pajé estremeceu. Assim est remece a 
verde palma, quando a haste frági l foi abalada; rore
jam do espato as lágri·mas de chuva, e os leques ci
ciam brandamente. (c. VII I ) 

Curvou a vi rgem a fronte; valendo-se com as 
longas tranças negras que se espargiam pelo colo, 
cruzando ao grêmio os l indos braços, recolheu em 
seu pudor. Assim o róseo cacto, que já desabrochou 
em li nda flor, cerra em botão o se·io perfumado. 
(c. XVII ) 

Batui reté estava senta·do sobre uma das lapas 
da cascata; e o sol ardente caía sobre sua cabeça, 
nua de cabe·los e cheia de rugas co·mo o jeni papo. 
Assim dorme o jaburu na borda do lago. (c. XXII) 

Outras vezes figura p rimei ramente o elemento natural , sen
do  a comparação feita com o surg�mento do personagem: 
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A j u ruti , que divaga pela f loresta, ouve o terno 
arrulho do companhei ro; bate as asas, e voa a con
chegar-se ao tépido ni nho. Assim a vi rgem do se·r
tão aninhou-se nos b raços do g uerrei ro. (c. XV) 

A rola, que marisca na areia, se afasta-se o 
companhei ro, adeja inquieta de· ramo em ramo e ar
rulha para que lhe responda o ausente amigo. Assim 
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a f i lha das florestas errara pelas encostas, modu
lando o singelo canto mavioso. (c. X IX) 

Há mome·ntos em que não surge nenhum elemento coor
denativo : "Chora o caj ueiro quando fica o tronco seco e tris
te: I racema perdeu sua fel icidade, depois que te se·paraste 
dela." (c. XXVI I I ) .  Como há outros em que está presente a lo
cução "assim co·mo" ;  é o que sucede várias vezes seguidas no 
caprtulo XXIV, quando Martim é p intado por Poti :  "Assim como 
a seta traspassa o duro tronco, asslm o olhar do guerrei ro 
pe·netra n'al ma dos povos",  etc. 

Toda a tabulação de Iracema é u·ma grande metáfora: to
dos sabemos que a virgem dos lábios de mel simboi lza a terra 
cearense, se·ndo Martim a imagem do colonizador branco, e do 
amor de a.mbos nasce Moaci r, o primeiro f i lho da  terra, obri
gado a e·migrar. Por que, porém, hã tal predomínio de compa
rações sobre as metáforas? 

M. Cavalcanti Proença já  observou:  "Qualquer leitor atento 
notará que o sfmi le, isto é, a comparação, é abundantemente 
usado", (38) e assinala a pre·dominância de sfmi les e�m relação 
a quaisquer outras figu ras. E vê ele n isso uma necessidade 
imposta pelo próprio tema 

Assim é que, lendo a fala dos fndios, parece
-nos que aqueles sfmi les todos são necessidade de  
impo�ição de uma l inguagem pobre de  vocábulos. 
(39) 

Já tivemos oportunidade de lembrar  que José de Alencar 
se propusera cantar as l e·ndas da terra natal "na  rude toada 
de seus antigos f i lhos". (40) Tratando precisamente do probl e
ma da comparação e da  metáfora através do tempos, Rémy 
de Gourmont, citado por Tudor Vianu, faz esta obs·e-rvação: 

38) M. Cavalcanti Proença. Estudos literdrios. 2.• ed. Rio de Janeiro, José 
Olímpia INL, 1974, pág. 46. 

39) · 
40) 

Ibidem, pág. 47. 
Ver nota 2 1. • 
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La co·mparación es la forma e lemental de la 

imaginación visual .  Precede a la metáfora, ésa com

paración en la cual falta uno de los términos cuando 

ambos no están fund idos en  u no solo. No existe la 

metáfora en Homero, incontestable signo de primi-

tivismo. (41 ) 

Não cabe aqui discuti rmos se real mente Ho·mero seria de 

uma fase primitiva ou, como h á  q uem pense atual·mente, se 

ele é o coroamento de toda uma l in hagem d e  poetas mais re

motos cujos no·mes se teriam perd ido no passado. O que im

porta é verificar·mos que, nas epopéias, as comparações e os 

símiles são abundantes, em detri·mento das m etáforas, às ve

zes ausentes. 
José de Alencar procurou fug i r  da e·popéia, abandonando 

o 
·
verso em favor do romance. Mas consciente.mente povoou 

Iracema de sími les, para lhe  dar  u·m cunho de· simpl icidade e 
poesia compatíveis com a ín·dole dos antigos fi lhos da terra. 

CONCLUSÃO 

Complexo e provavelmente insolúvel é o problema das fron
tei ras entre a poesia e a prosa. Quanto a Iracema, se ao tempo 
de su� publicação foi considerada u m  poema, (42) ainda mais 
razão poderia haver para Isso após a p lena d ifusão dos cha
�ados poemas em prosa, e co·m o advento do verso l ivre. 

Entretanto, não se deve pe·nsar que o caráter poemático 
da obra resida tão-somente n a  ·melod i a  das frases, arranjadas 
em versos ·muitas ve·zes. Excetuando os perfodos i niciais, já 
assinalamos o fato de poderem ser encontrados versos de me
didas várias ao longo d o  l ivro, mas se·m aque· la s imetria rigo-

41) Apud Tudor Vianu, op. cit., pág. 32. 
. 

42) Antes do artigo de Machado, os jornais já haviam chamado de poema o 
novo livro de Alencar : o Jornal do Commercio, em 26 de setembro de 
186�, dizia de Iracema : "É um poema em prosa, poema eminentemente 
naci?nal, mais talvez ainda do que pelo assunto, pelas imagens tiradas 
da �Inguagem e costumes de nossos indígenas " (Raimundo de Menezes. 
Jose de Alencar. São Paulo, Martins, 1965, pág. 228.) 
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rosa. A propósito, é interessante lembrar que Gladstone Chaves 
de Melo  demonstra a presença de· vários versos, de medidas 
várias, não somente em Iracema, como também em O Guarani, 
que não t inha pretensão a poema. (43) 

Concordando co·m Eugênio Gomes, que dissera haver 
Alencar pratica·do não propri amente o romance poético, "e  sim, 
designadame·nte, o romance-poema ou poemático" (44) , Braga 
Monteneg ro concl ui que Iracema 

. . . não é nem um poema, nem u·m romance, 
nem uma epopéia. t: uma novela de gêne·ro interme
diário ou misto, isto é, uma composição ambígua de 
ro·manesco e inspi ração poética. (45) 

Talvez por isso tenhamos experimentado dif iculdade e·m 
enquad rar a obra dentro das divisões propostas para o roman
ce. Teri a isso porém fundamental importância? Pensamos que· 
s im,  mas exatamente para a demonstração de que José de 
Alencar, puro espírito ro·mântico, logrou fug i r  totalme-nte das 
peias da doutri na cláss;ca, onde se defendia  a pureza absol uta 
dos gêneros l iterários. Assim, o que teria sido um defe·ito, à luz 
dos antigos preceitos, transforma-se em mérito, sob o influxo 
das teorias românticas, tão fecundas que sua ressonância ve·m 
até nossos d ias . . 

Araripe J únior, em seu famoso ·estudo sobre o ficcionista 
cearense, após vislumbrar e·m Iracema algumas notas hau ridas 
possivelmente em Homero, · em Ossian, nos poemas j udaicos 
ou a inda em Ch.ateaubriand, faz esta observação, absoluta
mente j usta: 

43) 

44) 

45) 

Contudo, no seio de todas estas reminiscências 
. 

fatais, tumultua uma qualquer coisa que não se pa-
rece com l ivro ne·nhum conhecido. Do conjunto dessa 

Gladstone Chaves de Melo. Alencar e a ulingua brasileira", 3.8 ed./s. 1./  
Conselho Federal de Cultura, 1972, págs. 58-71. . . 
Eugênio Gomes. Aspectos do romance brasileiro. Salvador. Progresso, 
1958, pág. 37. 
Braga Montenegro, op. cit., págs. 42-3. 

• 
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lenda ressalta um tom in im itável , uma sensação es
tranha, que não pode ser senão o resultado do sen
timento original que agitou José de Alencar no meio 
misto em que a natu reza o colocara. Não é um canfo 
aborrgene; �mas também um europeu não seria capaz 
de escrevê-lo. (46) 

Cremos ser este, precisamente o segredo da grandeza e da 
conseqüente perenidade dessa obra, l ida  ainda hoje como há 
mais de um século. 
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