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RESUMO 

 

O turismo literário tem a capacidade de unir dois mundos que até então poderiam 
ser considerados distintos: o mundo da literatura, que engloba a imaginação, a 
ficção, os personagens marcantes, e o mundo da realidade que diz respeito a 
lugares geográficos reais. Por meio dessa atividade turística específica, é possível 
transcender obras literárias para além de suas páginas e estabelecê-las em lugares 
fixos, criando assim, um itinerário literário. O turismo literário não é importante 
apenas para a união desses dois mundos, mas também se configura como uma 
forma de valorização da memória e do patrimônio, tanto o reconhecimento do lugar 
que o sedia quanto a importância do autor e da sua obra homenageados. A 
localidade que abraça o turismo literário, não só desenvolve uma particularidade 
interessante de atividade turística, mas também tem a chance de criar uma 
identidade única, pois esse tipo de turismo não é muito popular no país. Assim, o 
objetivo geral deste trabalho é discutir os elementos do cenário real do município de 
Sumidouro (RJ) e suas semelhanças com o cenário do romance O Guarani, escrito 
por José de Alencar. Para isso, a metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa 
bibliográfica, histórica e documental que apresenta e analisa essas semelhanças de 
cenário. O estudo aponta que mesmo não dada como certa a localização onde o 
romance se passa, é possível que um projeto de turismo, nesse caso o literário, 
possa vir a ser pensado como um fator de desenvolvimento que ajude e beneficie o 
município como um todo, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural. 

 

Palavras-chave: Turismo literário. O Guarani. José de Alencar. Sumidouro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Literary tourism has the ability to unite two worlds that could be considered distinct: 
the world of literature, which includes imagination, fiction and remarkable characters, 
and the world of reality, which regards the actual geographic locations. Through this 
specific tourist activity, it’s possible to transcend literary works beyond their pages 
and set them in fixed places, thus creating, a literary itinerary. Literary tourism is not 
only important for the union of these two worlds, but also sets up as a form of 
appreciation of memory and heritage, both the recognition of the place that hosts it 
as the importance of the author and his honored work. The place that embraces 
literary tourism, not only develops an interesting peculiarity of tourism, but also has 
the chance to create a unique identity. Therefore, the general objective of this work is 
to discuss the elements of the real setting of the municipality of Sumidouro (RJ) and 
its similarities to the setting of the novel O Guarani, written by José de Alencar. The 
methodology used is based on a bibliographic, historical and documental research to 
present and analyze these setting similarities. The study points out that, even not 
taken for granted the location where novel is set, it’s possible that a tourism project, 
in this case literary tourism, might be thought as a development factor to help and 
benefit the municipality as a whole both economically and culturally. 

 

Key-words: Literary tourism. O Guarani. José de Alencar. Sumidouro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como moradora do município de Sumidouro (RJ) e tendo um sentimento de 

pertencimento ao local, a autora percebe a necessidade de maior aproximação entre 

o seu município e melhor conhecimento e interesse de aspectos pertinentes à 

literatura brasileira. O município é privilegiado por conter traços de sua geografia 

semelhantes aos descritos no livro O Guarani, de José de Alencar. O fato de 

personagens do livro serem citados em símbolos da cultura do município, como em 

seu hino, caracteriza uma forte ligação entre esses dois mundos. A partir disso, 

surgiu o interesse de estabelecer uma identidade semelhante entre eles, 

aproximando-os e contribuindo para a cultura e conhecimento locais. 

O presente estudo fundamenta-se no turismo cultural, mais especificamente 

em uma de suas vertentes, o turismo literário, estabelecendo a relação entre o 

cenário real e a história fictícia, essa talvez seja a maior proximidade entre o leitor e 

a obra narrada. 

Este estudo poderá contribuir na relação desse tipo de turismo com a cidade, 

que pode vir a utilizar desse segmento como uma forma para promover seus 

atrativos turísticos e valorizar a memória, tanto a do local, quanto a da obra e de seu 

autor. 

O turismo cultural apresenta diversas definições justamente por abranger 

diversos elementos. A definição escolhida para este trabalho foi a do Ministério do 

Turismo1: 

 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e 
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura. (2010, p. 15). 

 

O turismo cultural se apoia na questão do patrimônio tanto material quanto 

imaterial de uma região para que o turista possa apreciá-lo e vivenciá-lo da melhor 

maneira possível. A necessidade e a curiosidade de conhecer não só novos 

                                            
1 BRASIL, Ministério do Turismo. Turismo Cultural: Orientações Básicas. 3ª ed. Brasília: Ministério 
do Turismo. 96 p. 2010. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turi
smo_Cultural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso em 06 jun. 2016. 
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cenários, mas também de querer saber sobre sua história, monumentos e cultura 

fazem do turismo cultural uma forma de enriquecimento para o seu “consumidor”. 

Um dos seus vários segmentos, o turismo literário, vem como uma forma de 

aproximação de dois mundos, a fantasia e a realidade, uma imersão na história 

narrada por meio de edificações, cenários naturais ou eventos de uma determinada 

região. Identificar os lugares que inspiraram e consagraram grandes escritores é 

reviver e experimentar ao máximo a história. O turismo literário une cultura, 

informação e conhecimento e por meio disso valoriza e passa adiante a obra desses 

escritores. 

Por meio dessas informações pode-se questionar a importância que a cultura 

tem para um atrativo turístico e para a cidade em que ele está inserido, se é possível 

e válido o reconhecimento de novos cenários presentes na literatura como novos 

atrativos.  

O presente estudo baseia-se na questão norteadora sobre a fundamentação 

existente para a hipótese de que os cenários descritos em O Guarani fazem parte da 

paisagem natural do município de Sumidouro. A hipótese estabelecida é de que há 

uma possibilidade dos cenários paisagísticos descritos no livro tenham sido 

baseados em paisagens do município. Assim, o objetivo geral é apresentar questões 

acerca da semelhança dos cenários de Sumidouro com os de O Guarani, 

analisando-os. Os objetivos específicos dividem-se em: conceituar turismo literário; 

abordar a vida e a obra de José de Alencar com destaque para a obra O Guarani; e, 

por fim, analisar e comparar os cenários do município com os do livro sob a ótica do 

turismo literário. 

A metodologia utilizada faz o uso de levantamento bibliográfico com o intuito 

da conceituação de turismo literário e Romantismo. Técnicas bibliográficas e 

documentais alicerçam a pesquisa sobre a vida de José de Alencar e 

especificamente sua obra O Guarani, bem como a história do município de 

Sumidouro, juntamente a uma entrevista. Esta foi concedida pelo professor de 

história e fundador do projeto Pró-Memória Sumidouro, Marcelo de Almeida que há 

anos estuda sobre a história do município e sua relação com O Guarani, por isso a 

escolha para o enriquecimento do trabalho. A autora também foi aluna desse 

professor, o que estreitou as relações e contribuiu para melhor andamento na hora 

da entrevista. As perguntas foram desenvolvidas com base na relação entre os 
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cenários do município e do romance, que é o foco principal deste trabalho, e 

também relacionadas ao turismo na região sob a visão do professor. 

A estrutura deste trabalho compõe-se dos seguintes capítulos: O primeiro 

trata do turismo literário, que em sua totalidade consiste na definição de acordo com 

diversos autores, breve resumo no que se refere aos estilos de época antecedentes 

ao Romantismo para depois dar maior destaque a este movimento na Europa e no 

Brasil; o segundo capítulo aborda a vida e obras do romancista José de Alencar, 

dando enfoque a um de seus principais livros O Guarani; e, por fim o terceiro 

capítulo consiste nas comparações feitas entre o cenário do livro e o do município 

sob a análise do turismo literário. Finalizando são feitas as considerações finais. 
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1 TURISMO LITERÁRIO 

O turismo literário é tido como uma categoria de turismo cujo principal foco 

dos turistas são as obras literárias e seus escritores. Essas obras têm a capacidade 

de envolver emoções, de formar imagens e personagens que podem permanecer 

marcantes na mente, tudo isso proveniente da imaginação de cada leitor. Para 

Xicatto (2008) a literatura não tem necessidade de retratar o real, mas recriá-lo e, 

assim, conseguir transcendê-lo. A fim de se criar uma conexão entre a ficção 

presente nos livros e a realidade, surgiu o contexto do turismo literário.  

De acordo com Magadán, turismo literário pode ser definido como um tipo de 

turismo cultural que se desenvolve em lugares relacionados com os acontecimentos 

dos textos de ficção ou com a vida dos autores. Isso poderia incluir seguir a rota de 

um personagem de ficção em um romance, visitar os cenários em que se ambienta 

uma história ou visitar os lugares vinculados à biografia de um romancista (2012, p. 

10 apud PLEGUEZUELOS, [s.d]). 

Nota-se que Magadán (2012 apud PLEGUEZUELOS, [s.d]) enquadra o 

turismo literário como uma das categorias do turismo cultural, pois a literatura (que é 

uma importante ferramenta para a formação do conhecimento) está diretamente 

ligada a esse tipo de prática turística. Já Mendes observa que esse tipo de turismo: 

 

[...] privilegia os lugares e os eventos dos textos ficcionados, bem como a 
vida de seus autores e tem como palco a promoção de locais onde há uma 
ligação directa entre a sua produção literária e artística e os turistas que as 
visitam. (MENDES, 2007, p. 87). 

 

As duas autoras, Magadán (2012 apud PLEGUEZUELOS, [s.d]) e Mendes 

(2007), trabalham nessa definição os lugares que serviram de plano de fundo para a 

trama de um livro ou os que tiveram relação com a vida de um escritor específico. 

Mendes (2007) cita ainda a promoção desses locais como atrações turísticas. Além 

dessas definições que podem resultar na criação da categoria do turismo literário, 

Xicatto (2008) também acrescenta as feiras e festivais literários, citando um dos 

exemplos mais conhecidos no Brasil: a Feira Literária Internacional de Paraty 

(FLIP).Complementando essa afirmação, Mintel (2011 apud HOPPEN; BROWN; 

FYALL, 2014) relata que esses festivais permitem que as pessoas que dele 
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participam tenham alguma interação pessoal com os autores e também servem 

como um meio que os escritores encontram para promover suas leituras. 

Como citado, o turismo literário pode acontecer em diversos lugares, como os 

relacionados à vida dos autores, os que foram citados em uma determinada obra 

literária, ou também os que sediam festivais literários. Com relação a isso, Mintel 

(2011, p. 34 apud HOPPEN; BROWN; FYALL, 2014, p. 42) acrescenta mais um 

exemplo de lugar literário que seria o bookshop tourism, ou turismo de livraria, no 

qual os turistas quando viajam, percorrem livrarias locais para procurar títulos 

relacionados ao destino que visitam, ou então para achar livros escritos por autores 

locais.  

Dessa forma, o turismo literário configura-se como uma das diversas 

vertentes do turismo cultural que estabelece nesses desejos específicos um novo 

tipo de turismo para as pessoas consumirem e, consequentemente, um novo tipo de 

mercado. “O Turismo Literário é, deste modo, uma forma possível de diversificação 

da oferta de Turismo Cultural.” (CARVALHO, 2009, p. 30). Herbert (2001) vai mais a 

fundo nessa discussão e acrescenta que o turismo literário também pode ser 

categorizado como heritage tourism, ou turismo patrimonial. Por conta disso, 

Hoppen, Brown e Fyall (2014) questionam qual seria a diferença entre o turismo 

cultural e o turismo patrimonial e chegam à conclusão de que o último é mais 

baseado no lugar, fazendo com que esse lugar seja incorporado à paisagem local, à 

arquitetura, às pessoas, aos artefatos, às tradições e histórias, tornando-o assim, 

único, ao passo que para o turismo cultural interessam os mesmos tipos de 

experiências do turismo patrimonial, mas não se apegando muito ao local. Nota-se 

que as duas tipologias querem focar no mesmo tipo experiência ao turista, o de 

enriquecimento cultural, mas uma está mais interessada na especificidade do lugar, 

enquanto a outra não. Exemplificando, o turista que vê o trabalho de um artista na 

sua casa ou no seu estúdio, tem a experiência do turismo patrimonial, ao passo que 

ver o trabalho desse mesmo artista como parte de uma exposição, longe do local de 

residência, permite a experiência do turismo cultural (HOPPEN; BROWN; FYALL, 

2014, p. 39). Como a cultura é formada por diversos elementos como danças, 

manifestações culturais, literatura, religião, entre diversos outros elementos de um 

determinado povo, é passível que outras nomenclaturas possam vir a surgir de 

acordo com novos estudos, fazendo com que uma atividade turística esteja inserida 
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dentro de uma ou mais categorias, como, a exemplo do turismo literário, estar 

inserido no turismo cultural, de acordo com Magadán (2012) e Carvalho (2009) e 

também no turismo patrimonial, de acordo com Herbert (2001). O importante é 

discernir que um conceito não se sobrepõe ao outro, mas são complementares, 

devido ao leque de elementos que a cultura abrange. 

Por ser tratado como uma tipologia específica dentro do turismo cultural, 

Xicatto (2008) abre o questionamento se “[...] há a possibilidade de que o turismo 

literário venha a ser estudado de forma independente ou se sempre será um item 

dentro do turismo cultural.” (2008, p. 5). Como a literatura é uma importante peça 

para a identidade nacional e para a disseminação do conhecimento e da cultura, 

essas duas categorias são complementares, sendo um segmento mais específico 

que o outro, causando certo estranhamento se esses dois tipos de turismo fossem 

estudados totalmente separados. 

Para mostrar a diversidade que o turismo literário detém, Butler (1986, apud 

HOPPEN; BROWN; FYALL, 2014) apresenta quatro tipologias: a primeira diz 

respeito a um local real que mistura o turismo literário relacionado à ficção e o 

relacionado ao escritor, mostrando a conexão que o escritor tem com aquele lugar; 

em segundo está o turismo literário relacionado à ficção, interessado apenas em 

lugares importantes dentro da obra literária; a terceira tipologia é com relação à 

atração de locais por estarem recorrendo a figuras literárias; e a quarta tipologia se 

aplica quando um lugar torna-se um destino turístico baseado na popularidade de 

um escritor.  

Busby e Klug (2001)2 propõem ainda mais duas tipologias de turismo literário: 

uma chamada travel writing, ou escrita de viagem, no qual essa se torna um fator 

que exerce influência na tomada de decisão no turismo e no destino, essa escrita é 

considerada um canal através do qual os lugares e as pessoas são reinterpretados e 

transmitidos para um público mais amplo; e também a tipologia chamada film-

induced literary tourism, ou turismo literário induzido por filmes, que nada mais é 

quando um turista lê, ou compra o livro de um autor, após ter visto um filme baseado 

                                            
2BUSBY, Graham; KLUG, Julia. Movie-induced tourism: The challenge of measurement and other 
issues. In: JOURNAL OF VACATION MARKETING, 4., 2001. Journal: Henry Stuart Publications, 
2001. v. 7, p. 316 - 332. Disponível em: <http://sci-hub.cc/10.1177/135676670100700403>. Acesso 
em: 05 nov. 2016. 
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nesse livro (BUSBY, 2004)3. Na observação de Hoppen, Brown e Fyall (2014, p. 49), 

os filmes servem como um meio de re-popularizar as obras e destinos literários e 

podem fazer com que a literatura fique mais atrativa para o público de massa. A 

mesma análise faz Carvalho (2009) que discute a fusão entre turismo literário e 

turismo cinematográfico, abordando que filmes que se baseiam em obras literárias e 

são rodados nos cenários correspondentes, podem fomentar o aumento da procura 

por esses lugares. “Conclui-se, deste modo, que a fusão entre Turismo Literário e 

Cinematográfico poderá contribuir para maior divulgação de um destino.” 

(CARVALHO, 2009, p. 25). Ainda sobre esses dois segmentos, Hoppen, Brown e 

Fyall (2014, p. 41) questionam se o turista induzido pelo filme tem as mesmas 

motivações para visitar o local que o turista que é motivado apenas pela literatura e 

concluem que as experiências podem ser igualmente poderosas, mas o turista 

unicamente motivado por obras literárias pode ter uma apreciação e entendimento 

diferentes e mais profundos da verdadeira literatura do que o turista que apenas 

assistiu à adaptação cinematográfica de um livro. 

A literatura, assim como a televisão e o cinema, é responsável pela 

construção de imagens e cenários na imaginação das pessoas. A esses cenários, 

Enstice (1979, apud QUEIROZ, 2010, p. 1) os chama de Landscapes of the mind ou 

paisagens da mente, uma transposição interpenetrada pela realidade recordada e 

pela imaginação. No dizer de Queiroz (2010): “As paisagens literárias estabelecem 

com a realidade dos lugares uma relação de verossimilhança [sic] capaz de criar nos 

leitores uma ilusão de conhecimento e uma identificação territorial [...]” (2010, p. 1). 

Ou seja, a imaginação do leitor é capaz de construir essa imagem e associá-la a 

algum lugar que lhe pareça verdadeiro. Mendes (2007) ainda acrescenta a 

importância da interpretação da obra literária pelo olhar de cada leitor atribuindo-lhe 

um novo sentido.   

Ao mesmo tempo que a Literatura tem o poder para a construção de imagens, 

ela também é responsável pela formação de uma identidade cultural. No tocante a 

esse assunto, Cunha acrescenta: 

 

                                            
3 BUSBY, Graham. Representations of Cornwall in fiction: the influence on tourism, 2004. 
Disponível em:<http://www.arasite.org/kcrepstsm.html>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
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Desconsiderar a literatura para uma compreensão sócio-histórica do Brasil 
seria, a nosso ver, um grande equívoco. [...] a literatura assim como a 
história e a sociologia, deve ser considerada como um importante e 
interessante instrumento que devemos utilizar quando pretendemos ter 
acesso ao processo de construção de nossa imagem e de nossa identidade 
perante todo o mundo. (CUNHA, [s.a], p. 11). 

 

A localidade que se utiliza da literatura como instrumento cultural para a sua 

promoção por meio do turismo literário, acaba criando uma identidade única e 

particular de uma região e pode ser lembrada pelas pessoas por esse fato. Esse tipo 

de turismo também pode ajudar os moradores da localidade que ganham com 

geração de emprego e renda e a sensação de orgulho no tocante ao pertencimento 

ao lugar. Além disso, mantém viva a preservação da memória e do patrimônio, tanto 

do local, quanto do autor e das suas obras. No dizer de Henriques e Quinteiro: 

 

[...] a (re)construção da memória das cidades através da literatura conduz à 
valorização de diversos elementos – tangíveis (monumentos, lugares, 
edifícios, objectos materiais) e intangíveis (histórias, sentimentos, costumes, 
atmosferas) integrantes destes espaços. (HENRIQUES; QUINTEIRO, 2011, 
p. 602). 

 

Com essa (re)construção da memória por meio da literatura, o trabalho de 

valorização do seu significado torna-se importante para que o legado da obra e do 

seu autor permaneça vivo por meio dos elementos tangíveis e intangíveis presentes 

na localidade. 

No tocante às razões que levam pessoas a visitar lugares literários, Herbert 

(2001) cita quatro principais: as pessoas que visitam lugares que tenham alguma 

conexão com a vida dos autores, como casas antigas onde o autor viveu e 

trabalhou, causando ao turista uma sensação de nostalgia e admiração; a segunda 

razão seria a visitação dos lugares que serviram de cenário para romances, eles 

podiam se passar em lugares que o escritor conhecia, causando uma fusão entre o 

real e o imaginário, o que dá a esses lugares um significado especial; em terceiro 

lugar, o turista pode ser atraído para um lugar literário por sentir uma emoção maior 

e mais profunda de um específico escritor ou lugar; o quarto motivo seria de uma 

menor ligação com a literatura, como visitar o lugar no qual ocorreu algum evento 

dramático na vida de um escritor. Ainda de acordo com os conceitos de Herbert 

(2001) o perfil das pessoas que são motivadas a ir para lugares literários indica que 
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são bem educados, conhecedores de clássicos e detentores de capital cultural para 

apreciar e entender essa forma de patrimônio. 

O turista que busca por lugares literários, consequentemente configura-se 

também como leitor, pois suas principais razões para a viagem são o escritor e a sua 

obra. Segundo Abreu (2012) “O acto de ler provoca e impulsiona o leitor a partir em 

busca de emoções semelhantes às descritas na criação literária, no sentido de 

procurar interagir com os locais nela descritos;” (2012, p. 33). Sendo esses seus 

principais embasamentos para uma viagem, pode-se chamá-lo de turista/leitor, pois 

é a sua intenção alcançar as emoções sentidas durante a leitura do livro, por meio 

de uma viagem que consiga recriar os cenários descritos na obra literária.  

Percebe-se que o turismo literário, além de conter diferentes designações que 

se complementam entre si, também é um importante fator para a valorização do 

patrimônio e da memória. O local que trabalha essa tipologia de turismo também 

desenvolve uma particularidade perante aos outros destinos, o que pode vir a ser 

uma ótima ideia para fugir da massificação (como o turismo de sol e praia, por 

exemplo) e abrir novas oportunidades de mercado e entretenimento para novos 

públicos 

 

1.2 TURISMO LITERÁRIO E ESTILOS DE ÉPOCA ANTECEDENTES DO 

ROMANTISMO 

O homem em sua história passou a perceber a necessidade de classificar e 

ordenar coisas e fatos com o intuito de facilitar o entendimento do mundo e para fins 

de estudo e pesquisa. Dentro desses parâmetros surgiu a questão de estilos de 

época,uma vez que nos dizeres de Cademartori: 

 

Todo momento histórico apresenta um conjunto de normas que orienta e 
caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o que se chama de 
estilo de época. Ou seja, o estilo de época que caracteriza a produção 
cultural de um determinado momento histórico se orienta por normas que 
agem como princípio regulador [...] circunscrevendo a sua abrangência. 
(CADEMARTORI, 1985, p. 4, 5). 

 

O estilo de época surge então como um facilitador para determinar o 

entendimento de um dado momento histórico. O modo de se vestir, os,                                                                
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acontecimentos, os pensadores que se destacaram, tudo isso é classificado dentro 

de um estilo de época. Com o estudo da literatura não poderia ser diferente, pois, 

 

O estudo da literatura não pode dispensar uma identificação do fenômeno 
em relação ao momento histórico em que surgiu. Assim, “período”, 
“movimento”, “escola”, “fase literária” são termos de circulação freqüente, e 
manifestam a tentativa de ordenação dos fenômenos literários no tempo. 
(CADEMARTORI, 1985, p. 6). 

 

É importante frisar que sempre existirão modelos diferentes ou que 

contenham características mistas de um determinado momento histórico, mas o que 

caracteriza o estilo de época é o predomínio dos modelos e normas que são 

utilizados, consequentemente haverá um predomínio de um grupo sobre o outro, de 

um pensamento sobre o outro, caracterizando assim aquele modelo como marcante 

de um estilo de época. Outro ponto a se lembrar é de que esses modelos não 

aparecem e desaparecem de uma hora pra outra, em um determinado ano. É 

necessário compreender que há um período de transição entre um estilo e outro, o 

que não impede de um mesmo texto literário conter características de mais de um 

estilo ou até mesmo um escritor passar por diferentes estilos de época 

(CADEMARTORI, 1985). 

Como destacado em Literatura (2010), os estilos de época presentes na 

Literatura Brasileira são cronologicamente: Quinhentismo; Barroco; Arcadismo; 

Romantismo; Realismo/ Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré Modernismo; 

Modernismo; e Literatura pós 1964 (LITERATURA, 2010, p. 35). Neste trabalho 

serão abordados brevemente esses estilos de época e destacar o Romantismo, cujo 

foco será maior para melhor entendimento do tema abordado. 

O Quinhentismo data do contexto histórico da descoberta do Brasil por 

Portugal, no século XVI. Como era uma terra recém-descoberta e tratada como 

colônia de Portugal, o desenvolvimento literário no Brasil foi pouco expressivo pelas 

seguintes razões: a nova terra possuía apenas uma população formada de 

senhores, que estavam interessados na exploração agrícola da região, e de 

escravos, que trabalhavam para sustentar essa exploração. Ou seja, não havia 

público interessado em manifestações artísticas e culturais na época (LITERATURA, 

2010); A divisão do Brasil em capitanias hereditárias aumentava a distância e 

dificultava a comunicação entre elas, fazendo com que o isolamento cultural 
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perdurasse (LITERATURA, 2010); os índios que aqui viviam antes da chegada dos 

portugueses não possuíam tradição literária, então o estilo literário que era adotado 

em Portugal, na época do descobrimento, foi trazido também para o Brasil 

(LITERATURA, 2010). Sendo assim, Moisés (2012) resume o que foi o período 

literário brasileiro naquela época: 

 

A chamada atividade literária das primeiras décadas da nossa formação 
histórica caracterizou-se por seu cunho pragmático estrito, seja a 
circunstância ao parâmetro jesuítico, seja a decorrente de viagens de 
reconhecimento e informação da terra. (MOISÉS, 2012, p. 31). 

 

Jesuítas como José de Anchieta tiveram a missão de vir ao Brasil com o 

objetivo de catequizar os índios que aqui viviam e acabaram por produzir obras para 

esse fim. A literatura informativa ou de reconhecimento foram obras produzidas por 

viajantes, como Pero Vaz de Caminha, que vinham para a terra recém-descoberta 

relatar sobre as plantas, os animais, os nativos e tudo mais que pudesse ser novo a 

fim de informar a Portugal sobre a sua nova colônia.  

O Barroco surge em um conceito histórico no qual a invenção da imprensa fez 

com que mais pessoas tivessem acesso aos livros e ao conhecimento e também em 

um período no qual a Europa vive o Renascimento, cujo pensamento valoriza o 

intelecto e o homem como centro do universo, uma visão que vai de encontro à ideia 

teocêntrica da Idade Média, na qual o homem é subordinado a Deus (LITERATURA, 

2010). 

Essa dualidade de pensamentos tão diferentes provocou no homem um 

confronto interior e isso se refletiu também na literatura, provocando dúvidas, 

angústias e incertezas, características essas do Barroco (LITERATURA, 2010). 

Complementando essa ideia, na observação de Moisés, o Barroco é a “[...] fusão do 

velho com o novo, dos padrões de cultura vigentes na Idade Média com os 

revivificados durante o apogeu da Idade Moderna [...]” (MOISÉS, 2012, p. 80).  

Outras características marcantes desse estilo de época são a ideia do 

sobrenatural, da morte, do castigo, do misticismo, de arrependimento e o apelo à 

religião (LITERATURA, 2010). No Brasil esse período corresponde às obras 

produzidas entre 1601 com Prosopopéia, de Bento Teixeira e 1768 com Obras 

Poéticas de Cláudio Manuel da Costa e teve como principais escritores Gregório de 
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Matos, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira e Frei Manuel de Santa Itaparica 

(MOISÉS, 2012). 

O Arcadismo tem como contexto histórico o século XVIII quando no Brasil 

acontece a corrida do ouro na região das Minas Gerais. Com isso, a região torna-se 

a capital econômica e cultural do Brasil por conta do seu rápido desenvolvimento 

econômico e populacional onde começaram a ser estudadas as literaturas italiana, 

espanhola e portuguesa (LITERATURA, 2010). Nesse período também os ideais da 

Revolução Francesa (1789) e o movimento de independência dos Estados Unidos 

(1776) serviram de inspiração para a Inconfidência Mineira (1789) que não obteve 

sucesso (LITERATURA, 2010). Na abordagem de Moisés (2012) “[...] o movimento 

arcádico caracteriza-se, antes de tudo, pela rejeição polêmica do Barroco e o retorno 

ao Classicismo.” (2012, p. 266) e suas características fundamentam-se 

principalmente no predomínio da razão sobre os sentimentos; a ideia de que o 

campo é um lugar agradável e de refúgio para o homem (baseando-se na teoria de 

Rousseau, do homem puro em contato com a natureza); adoção e referências a 

termos pastoris; e, mais no caso brasileiro, o descrever das paisagens brasileiras 

com o nativismo (LITERATURA, 2010). Os principais nomes do Arcadismo brasileiro 

são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Manuel Inácio da Silva 

Alvarenga (LITERATURA, 2010). 

 

1.2.1 O ROMANTISMO  

O Romantismo foi um movimento literário, artístico, filosófico e político que 

surgiu no final do século XVIII e que segundo Berlin (2015) foi também um 

importante movimento que transformou tanto a vida quanto o pensamento ocidental. 

Moisés (2012) também complementa essa teoria nas palavras “[...] o Romantismo 

constitui profunda e vasta revolução cultural cujos efeitos não cessaram até os 

nossos dias.” (MOISÉS, 2012, p. 375). O Romantismo tanto teve importância para o 

mundo quanto terá para este trabalho no qual será detalhada a sua origem na 

Europa e a sua vinda para o Brasil, destacando suas principais características e 

escritores. 
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1.2.1.1 Na Europa 

O Romantismo surgiu no final do século XVIII nos países de origem anglo-

saxônica principalmente na Alemanha que, de acordo com Berlin (2015), vivia 

mergulhada em um sentimento profundo de humilhação nacional durante os séculos 

XVII e XVIII por não conseguir atingir um Estado centralizado como a França, a 

Inglaterra e a Holanda. Além disso, a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), que 

aconteceu por variados motivos, como rivalidades religiosas, territoriais e comercias, 

tendo a região alemã como um dos principais palcos do conflito onde tropas 

estrangeiras, inclusive francesas, arruinaram a economia e a população germânicas. 

A consequência foi uma região arrasada econômica e culturalmente na qual: 

 

[...] a cultura alemã se tornou provincianizada, fragmentada [...]. Não havia 
Paris, não havia nenhum centro, não havia vida, não havia orgulho, não 
havia nenhum senso de crescimento, dinamismo e poder. (BERLIN, 2015, 
p. 67). 

 

Nesse contexto em que a Alemanha se encontra surge o movimento pietista, 

que é a raiz do Romantismo alemão. O pietismo foi “[...] um ramo do luteranismo e 

consistia em um estudo cuidadoso da Bíblia e profundo respeito pela relação 

pessoal do homem com Deus” (BERLIN, 2015, p. 69). Esse movimento fez com que 

houvesse um recolhimento espiritual por parte da população alemã humilhada social 

e politicamente e, como consequência, uma literatura pessoal e de ódio ao intelecto, 

principalmente ao Estado francês e tudo o que havia nele (BERLIN, 2015). 

Para Moisés (2012), outra razão pela qual o movimento romântico teve 

origem nos países anglo-saxônicos e não na França ou Itália, é que o passado 

histórico e cultural dessas duas regiões se difere. As raízes da França, Itália e 

Espanha se encontram na antiguidade greco-latina, voltada para o classicismo e 

ideais de arte, ao passo que os países de origem anglo-saxônica têm como raízes a 

Idade Média. Além disso, Berlin (2015) aborda o meio social de onde os pensadores 

alemães vieram que também era muito diferente dos franceses. Enquanto os 

pensadores alemães provinham de camadas sociais mais humildes (como Kant, 

Hegel e Schiller), os pensadores franceses tinham títulos e, por pertencerem a 

camadas sociais mais abastadas, tinham educação elevada, como Montesquieu que 

era barão, Buffon era conde e D’Alambert, filho ilegítimo de um nobre. Diante desses 

diversos fatores têm-se o surgimento do Romantismo. 
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A partir daí, o movimento romântico passa a ser difundido, na Inglaterra com 

William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, William Blake, Lord Byron4, entre 

outros; na Alemanha com os irmãos Frederich e August Schlegdel, Friedrich Schiller, 

Johann Wolfgang von Goethe5, dentre outros (RIBEIRO; NASCIMENTO; MELLO, 

2009). Mas, para Moisés (2012) “Na França desenvolvido, ampliado, enriquecido 

[...], o Romantismo se disseminaria pelos demais países da Europa e das Américas” 

(MOISÉS, 2012, p. 383). 

Na França o movimento romântico tornou-se de extrema importância, pois 

“Esse processo se deflagrou com maior intensidade a partir do advento do 

Iluminismo, da divulgação de suas propostas pelos enciclopedistas, culminando com 

a Revolução Francesa” (LITERATURA, 2010, p. 65). Isso porque no território francês 

o Romantismo tomou proporções de viés político com relação “[...] ao 

desaparecimento das oligarquias reinantes em favor das monarquias constitucionais 

ou das repúblicas federadas; à substituição do Absolutismo religioso, filosófico, 

econômico, etc., pelo Liberalismo” (MOISÉS, 2012, p. 384). Ao mesmo tempo uma 

nova classe social surge, vinda do acúmulo de dinheiro e capital, a burguesia, que 

se opunha à aristocracia de sangue. O Romantismo e a burguesia passaram a ter os 

mesmos pontos em comum, a classe social utilizava-se do movimento para 

conseguir voz e caráter intelectual ao mesmo tempo que o movimento, com o 

patrocínio burguês, sobrevivia e se espalhava cada vez mais (MOISÉS, 2012). 

Dentre alguns romancistas franceses estão Victor Hugo, François René de 

Chateaubriand, Jean Jacques Rousseau e Alexandre Dumas (LITERATURA, 2010). 

O Romantismo europeu teve como principais características: o subjetivismo, 

temperamento narcisista focado no egocentrismo e cultuando o “eu” interior; o 

sentimentalismo no lugar da visão racionalista do Iluminismo (LITERATURA, 2010). 

Pessimista, o romântico devido às diversas contradições do seu “eu” interior, 

causadas pelo egocentrismo, acredita não encontrar respostas, sentindo-se 

incompreendido pelo mundo, mergulhando em profunda melancolia, tristeza e tédio, 

                                            
4 RIBEIRO, Daniele Alves; NASCIMENTO, José Eduardo Félix do; MELLO, Maíra Santana de. 
Romantismo alemão e inglês: influências e repercussões. UFRJ, Projeto BRIDGES. 2009. 
Disponível em: 
<http://www.letras.ufrj.br/veralima/romantismo/ensaios/romantismo_ingles_alemao_g4i.pdf> Acesso 
em 05 mai. 2016. 

5 Ibid. 
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características também chamadas de “mal do século”; como forma de escapismo 

dessa angústia, o romântico volta no tempo para relembrar o passado ligado a uma 

Idade Média idealizada. Outra forma de escapismo tido como solução definitiva para 

o mal de viver, era pela morte, que era idolatrada pelos romancistas. Há também a 

fuga voltada para a exaltação da natureza onde o romântico, longe da cidade 

grande, pode exprimir sua solidão em meio a paisagens naturais. Moisés (2012) vai 

adiante e observa que desse escapismo pela natureza deriva-se o sentimento 

nacionalista no qual o romancista exalta a sua pátria, consolidando um sentimento 

democrático e produzindo obras literárias voltadas em torno de problemas sociais 

nas quais o proletariado ganha o papel principal. Por fim, uma das características 

mais importantes do movimento foi a liberdade de criação na qual ignoram-se o 

padrão clássico e modelos greco-romanos e o autor pode expressar-se livremente. 

Como complementa Moisés: 

 

Na verdade, os românticos [...] reagem violentamente contra os padrões 
clássicos de arte e de vida. Opõem-se ao primado das regras, normas e 
modelos decretados pelos teóricos dos séculos XVI ao XVIII [...]. Pregam o 
culto da liberdade criadora [...].  (MOISÉS, 2012, p. 384). 

 

 Com seus ideais já difundidos por toda a Europa, foi a vez do Romantismo 

chegar à América e também ao Brasil no qual também será destacada a sua 

importância. 

1.2.1.2No Brasil 

 No contexto histórico do Brasil no início do século XIX, Candido (2002) 

destaca que Portugal ainda detinha o posto de metrópole e não permitia que sua 

colônia comercializasse com outros países além dele, o que começou a criar uma 

grande insatisfação por parte dos habitantes das classes superiores brasileiras 

(como proprietários, clérigos e homens cultos). Além disso, a alta quantidade de 

impostos sobre a produção da colônia acentuava ainda mais o movimento de 

insatisfação. Culturalmente falando, o governo português dificultava o acesso e 

difusão da cultura em suas colônias e, por conta disso, o Brasil não possuía 

universidades, as bibliotecas eram poucas e restritas aos conventos, a produção 

teatral era rara e não havia um intercâmbio entre os povoados do país (CANDIDO, 

2002). 
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Essa situação passou a mudar a partir da vinda da família real portuguesa 

para o Brasil em 1808. D. João VI e sua corte fugiram para o Brasil a fim de se livrar 

do ataque das tropas de Napoleão, após terem desobedecido ao Bloqueio 

Continental imposto pelo imperador francês. A corte portuguesa desembarcou em 

uma colônia atrasada e desprovida de infraestrutura para abrigar uma corte europeia 

(CANDIDO, 2002). A partir disso então, o Rio de Janeiro passou a ser o centro do 

país, tanto cultural quanto artisticamente. De acordo com Candido: 

 

Depois de 1808, foram permitidas as tipografias e imprimiram-se os 
primeiros livros, criou-se uma importante biblioteca pública, foi possível 
importar obras estrangeiras, abriram-se cursos e foram fundadas algumas 
escolas superiores. Só então surgiram os primeiros jornais [...]. (CANDIDO, 
2002, p.11). 

 

A família real portuguesa começava a fazer transformações no cenário 

brasileiro, tudo isso devido a sua imigração para essas terras. Em 1816 foi 

contratada uma missão artística que veio da França para o Rio de Janeiro e que 

mais tarde fundaria a Academia de Belas Artes (CANDIDO, 2002). 

Com a independência brasileira em 1822, o anseio de ter uma autonomia 

literária foi tornando-se cada vez mais forte. O movimento romântico iniciou-se junto 

com esse processo, pois possuía características adequadas para o anseio de 

expressão própria de uma nação que acabara de se emancipar na qual se rejeitava 

a tradição clássica, que seria Portugal, e exaltava o particularismo e a identidade do 

local (CANDIDO, 2002). Além disso, outra característica seria a exaltação e 

descrição da natureza e do índio, sendo o segundo, idealizado e tratado como 

habitante primitivo, autêntico e focado na idéia do bom selvagem que não foi 

corrompido pela civilização (LITERATURA, 2010). 

De acordo com Moisés (2012) o Romantismo brasileiro inicia-se em 1836, 

com a publicação da revista Niterói, de Domingos José Gonçalves de Magalhães. 

De tema nativista, Niterói apresentou e teve influências renovadoras como a 

exaltação ao patriotismo, “[...] repudiando a colonização portuguesa, dispunha-se a 

mostrar os traços originais da nossa literatura, a partir do tema indianista.” (MOISÉS, 

2012, p. 391). As ideias foram completadas com o prefácio do livro que teve 

publicação no mesmo ano, Suspiros Poéticos e Saudades (MOISÉS, 2012). A partir 

dessas duas publicações, surgiu o rumo do que viria a ser a literatura brasileira. 
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Segundo Moisés (2012) e Literatura (2010), o Romantismo no Brasil pode ser 

dividido em três fases: a primeira de 1836 até 1853, a segunda de 1853 a 1870 e a 

terceira de 1870 a 1881, quando se inicia o Realismo. Neste trabalho serão 

apresentadas brevemente as três fases do Romantismo brasileiro, inserindo o seu 

contexto social e os principais nomes que marcaram cada geração. Após isso, no 

segundo capítulo haverá destaque para o romancista José de Alencar a fim de se ter 

um melhor entendimento do trabalho como um todo. 

Em sua primeira fase o movimento romântico inicia-se com o já citado 

Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, e perdura 

até o ano de 1853 quando Álvares de Azevedo publica Obras Poéticas (MOISÉS, 

2012). O momento é marcado por transformações sociais, culturais e econômicas e 

a literatura ainda apresenta vestígios de características europeias, mesmo com 

linguagem e temas mais coloquiais e brasileiros como os temas nativistas exaltando 

o índio como herói nacional, a natureza, o nacionalismo e a religiosidade (MOISÉS, 

2012). Os principais nomes dessa fase para Moisés (2012) foram, na poesia, 

Gonçalves de Magalhães e Casimiro de Abreu e também Gonçalves Dias 

(LITERATURA, 2010). 

A segunda fase se passa entre 1853 com Obras Poéticas de Álvares de 

Azevedo e Laurindo Rabelo escreve Trovas até 1870 quando Castro Alves publica 

Espumas Flutuantes (MOISÉS, 2012). O contexto histórico desse período é marcado 

pelo reinado de D. Pedro II que patrocinava o desenvolvimento da atividade literária 

e o início da Guerra do Paraguai em 1864 (MOISÉS, 2012). Já no contexto literário 

aparece a influência do Byronismo caracterizado pelo egocentrismo, pessimismo, 

tédio, melancolia e atração pela morte. Conforme registram Candido (2002), 

Literatura (2010) e Moisés (2012), essa geração também pode ser chamada de 

geração ultrarromântica por apresentarem essas características do chamado “mal do 

século”. A segunda geração romântica mostra-se importante, pois é nela na qual 

realmente tem-se a abolição das regras clássicas que ainda se prendiam a Portugal. 

Como complementa os dizeres de Moisés: 

 

Praticamente extirpadas, no plano literário, as aderências coloniais, [...] o 
ideário romântico predomina agora em toda a extensão e vigor. [...] 
presencia-se a vitória plena da ideologia romântica, livre das regras 
clássicas e ainda longe de prenunciar as pulsações inaugurais da idéia 
realista de arte [...]. (MOISÉS, 2012, p. 513). 
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Os autores que se destacam são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, 

Fagundes Varela e Junqueira Freire (MOISÉS, 2012). 

O terceiro e último momento do Romantismo brasileiro surge em 1870 com 

Espumas Flutuantes de Castro Alves e vai até 1881 com a publicação de O Mulato 

por Aluísio Azevedo. No contexto histórico, a Guerra do Paraguai acabara em 1870, 

em 1871 era promulgada pela princesa Isabel a Lei do Ventre Livre e em 1873 a 

fundação do Partido Republicano apresentava novas ideologias como o fim da 

monarquia (MOISÉS, 2012). Já no cenário cultural segundo Candido (2002) a vida 

cultural tinha se desenvolvido bastante, fundaram escolas de ensino superior e 

houve grande avanço na publicação de livros. Dá-se início à literatura voltada para 

as questões políticas e sociais inspiradas no romancista Victor Hugo (MOISÉS, 

2012). Seus principais autores foram Castro Alves, Sousândrade e Tobias Barreto 

(MOISÉS, 2012).  
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2 A LITERATURA  ALENCARIANA 

Em 1º de maio de 1829 nasce no Alagadiço Novo, Freguesia de Mecejana, 

Ceará, José Martiniano de Alencar, filho de José Martiniano de Alencar e Ana 

Josefina de Alencar (VIANA FILHO, 2008). O mais novo recém-nascido dos 

Alencares, de acordo com Verissimo ([s.a]) e Viana Filho (2008), veio de uma família 

antiga e com forte participação política na região, o que resultou em ataques, 

punições e mortes de alguns de seus membros. José Martiniano pai era também 

padre, deputado e depois tornou-se senador, quando foi morar com a família na Rua 

do Conde, nº 55, no Rio de Janeiro, sede da Corte (VIANA FILHO, 2008).  

Já então com 11 anos, Alencar relembra no seu texto Como e porque sou 

romancista6, o começo dos seus estudos e admiração por seus professores no Rio 

de Janeiro onde: “No ano de 1840, freqüentava eu o Colégio de Instrução 

Elementar, estabelecido à Rua do Lavradio, nº 17, e dirigido pelo Sr. Januário 

Matheus Ferreira, a cuja memória eu tributo maior veneração.” (1990, p. 6). A 

admiração pelo professor Januário, de acordo com VIANA FILHO (2008), fez com 

que Alencar obtivesse o hábito da leitura em voz alta e passasse isso para casa 

tornando-se ledor dos serões da família. Alencar, que para a família ganhou o 

apelido de Cazuza até a sua adolescência, associou os seus hábitos de leitura à 

inspiração para a sua formação literária, mesmo afirmando que a biblioteca de 

romances da família era pouca: 

 

Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro 
imprimiu em meu espírito a tendência para essa forma literária que é entre 
todas a de minha predileção? 
Não me animo em resolver essa questão psicológica, mas creio que 
ninguém contestará a influência das primeiras impressões. (ALENCAR, 
1990, p. 10). 
 

Naquela época o senador Alencar, pai de Cazuza, ainda participava 

ativamente da política, tanto que, na sua própria casa na Rua do Conde, veio-lhe a 

ideia de antecipar a maioridade de D. Pedro II, então com 15 anos de idade. Foi 

então formado o Clube da Maioridade com Antônio Carlos como presidente e o 

senador Alencar como secretário. Semanalmente os membros do Clube reuniam-se 

                                            
6  O texto é uma autobiografia intelectual de José de Alencar e foi escrito sob a forma de carta em 
1873, mas só publicado em 1893, após sua morte.  
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nos fundos da casa do senador Alencar de onde saiu bem sucedida a conspiração 

em 23 de julho de 1840 (VIANA FILHO, 2008).  

Dois anos mais tarde, em 1842, a família Alencar mudou-se para uma 

chácara em São Cristóvão na Rua do Maruí, nº 7, mas as conspirações e ideias 

vindas do senador Alencar não paravam. Segundo Viana Filho (2008), dessa vez o 

senador Alencar participou da Associação dos Invisíveis, que foi tida como a origem 

do movimento para a Revolução de 18427 em São Paulo e em Minas Gerais. A 

chácara serviria de asilo para os perseguidos da Revolução. Dissera o filho do 

senador nas suas reminiscências: “Como a revolução parlamentar da maioridade, a 

revolução popular de 1842 também saiu de nossa casa, embora o plano definitivo 

fosse adotado em casa do Senador José Bento [...]” (ALENCAR, 1990, p. 11). 

Em 1843, José de Alencar muda-se para São Paulo e passa a morar em uma 

república na Rua de São Bento, esquina da Rua da Quitanda, com seu primo Tristão 

de Alencar Araripe e mais dois rapazes, todos já estudantes de Direito mais 

adiantados. Foi em São Paulo que José de Alencar entrou em contato com livros de 

grandes autores da época, como Balzac, Dumas, Vigny, Victor Hugo e 

Chateaubriand na biblioteca de Francisco Otaviano, que mais tarde viria se tornar 

um de seus melhores amigos (VIANA FILHO, 2008). No ano de 1845, Alencar 

comenta nas suas lembranças que todo estudante tinha vontade de imitar o poeta 

inglês Byron. Alencar admitiu que não se interessara por essa nova mania: 

“Confesso que não me sentia o menor jeito para essa transfusão; [...]” (ALENCAR, 

1990, p. 15). Ainda em 1845, Alencar tentara escrever um romance, cujo nome Os 

Contrabandistas8 foi parcialmente destruído devido a um hóspede que todas as 

noites quando ia fumar, arrancava uma página do romance que servia de pavio e 

acendia na vela (VIANA FILHO, 2008).  

Em 1846, então com 17 anos de idade, Alencar ingressa na Faculdade de 

Direito de São Paulo e em 1847, seu pai adoeceu gravemente e foi se recuperar no 

                                            
7 O objetivo do levante armado não consistia em questionar o regime político [...] nem tampouco 
fragmentar o Império. Como foi frisado por Aluisio de Almeida, Martins de Andrade, Paulo Pereira de 
Castro, [...] com base nas declarações de José Antonio Marinho e proclamações rebeldes, o 
movimento tinha o intuito de provocar a queda do Gabinete 23 de março, então no poder desde 1841. 
(HÖRNER, 2010, p. 332). 
 
8 No texto Como e por que sou romancista, Alencar equivocou-se ao relembrar Os Contrabandistas 
como datado de dois anos mais tarde, ou seja, de 1847. Mas no manuscrito original guardado por 
Mário de Alencar está escrito: Os Contrabandistas. (1845) – Introdução e alguns trechos. (VIANA 
FILHO, 2008). 
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Ceará, sua terra natal. O filho foi visitá-lo assim que lhe surgiu a oportunidade e foi 

nessa viagem que Alencar relembrou a sua infância e as paisagens dela:  

 

Acabava de passar dois meses em minha terra natal. Tinha-me repassado 
das primeiras e tão fagueiras recordações da infância, [...]. 
Cenas estas que eu havia contemplado com olhos de menino dez anos 
antes, ao atravessar essas regiões em jornada do Ceará à Bahia; e que 
agora se debuxavam na memória do adolescente, [...].  
Uma coisa vaga e indecisa, que devia parecer-se com o primeiro broto d’O 
Guarani ou de Iracema, flutuava-me na fantasia. (ALENCAR, 1990, p. 15, 
16). 

 

Alencar transferiu seus estudos para a Faculdade de Olinda em 1848, mas 

por conta do aparecimento dos primeiros sintomas de tuberculose, doença que o 

escritor conviveu durante toda a sua vida, apenas concluiu os exames e voltou para 

a Corte e, após isso, voltou a São Paulo para a conclusão dos seus estudos em 

1850 (VIANA FILHO, 2008). 

Ainda em 1850, Alencar volta para o Rio de Janeiro onde inicia a sua carreira 

de jornalista e advogado trabalhando no escritório do jurista Caetano Alberto Soares. 

Assim foi durante quatro anos, quando foi convidado pelo seu amigo Francisco 

Otaviano para a redação do Correio Mercantil para trabalhar junto a grandes nomes 

como Manuel Antonio de Almeida, autor de Memórias de um sargento de milícias, 

Joaquim Manuel de Macedo, de A moreninha, e Machado de Assis como revisor. 

Alencar começou então em forma de folhetim9Ao Correr da Pena10 que causou certa 

repercussão, mas após onze meses encerrou o folhetim e suas atividades no jornal 

devido a uma censura imposta por um de seus donos (VIANA FILHO, 2008). 

Após a sua saída do Correio Mercantil, coube a Alencar um grande desafio 

quando foi convidado por seus amigos para ocupar o cargo de gerente do jornal 

Diário do Rio de Janeiro. O jornal estava decaindo e cabia a Alencar levantá-lo 

novamente. “Em fins de 1856 achei-me redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro.” 

(ALENCAR, 1990, p. 18). Até agora, esse era um dos grandes desafios que Alencar 

aceitara participar. Pouco depois do seu ingresso no jornal, no mesmo ano, Alencar 

                                            
9 “O romance de folhetim é publicado com periodicidade regular pela imprensa, explorando a 
complicação sentimental [...] à maneira das novelas da televisão. Esta modalidade gozou de grande 
popularidade até o advento da radiodifusão [...].” (LITERATURA, 2010, p. 101).  
 
10Ao Correr da Pena foi publicado no jornal Correio Mercantil, de 03 de setembro de 1854 a 08 de 
julho de 1855, e no jornal Diário do Rio, de 07 de outubro de 1855 a 25 de novembro do mesmo ano. 
(ALENCAR, [s.a], p. 1). 
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mostrou-se trabalhar com grande vontade lançando Cinco Minutos em forma de 

folhetim, travando uma polêmica sobre A Confederação dos Tamoios escrita por 

Gonçalves de Magalhães na qual faz críticas em suas Cartas sobre a Confederação 

de Tamoios, e começando um romance, A Viuvinha, que só foi concluído tempos 

depois (VIANA FILHO, 2008). 

Em fevereiro de 1857, Alencar começava a publicar o romance de maior 

prestígio da sua carreira como escritor: O Guarani, também publicado em folhetim no 

Diário do Rio de Janeiro, que o levaria à fama imediata (VIANA FILHO, 2008). 

Verissimo faz uma interessante observação na qual: “Na literatura brasileira dá-se 

freqüentemente o caso estranho de iniciarem-se os escritores com as suas melhores 

obras e estacionarem nelas, se delas não retrogradam.” (VERISSIMO, [s.a], p. 122). 

Alencar, o jovem e iniciante escritor e jornalista publicou diversos romances e obras 

de teatro ao longo de sua vida, mas nenhuma obra ficaria tão marcada e lembrada 

como O Guarani. Para um melhor entendimento desse trabalho, após apresentado 

esse resumo da biografia de José de Alencar, haverá maior foco e detalhamento 

sobre O Guarani.  

Mesmo com o sucesso advindo do seu romance, as críticas literárias eram 

poucas, e isso incomodava o jovem escritor: “Durante todo esse tempo e ainda 

muito depois, não vi na imprensa qualquer elogio, crítica ou simples notícia do 

romance, [...]” (ALENCAR, 1990, p. 20). Então decidiu arriscar-se a escrever peças 

de teatro na qual a sua primeira chamou de Rio de Janeiro (Verso e Reverso) 

chegando aos palcos em 1857 na qual teve boa aceitação de público e crítica. José 

de Alencar era incansável, e logo após Rio de Janeiro, em 1858 já contava escrita 

com a sua mais nova peça, a comédia O Demônio Familiar, na qual alguns críticos a 

identificariam como um protesto contra a escravidão e outros como episódios 

normais de uma família brasileira (VIANA FILHO, 2008). Logo após veio aos palcos 

O Crédito, que não obteve aceitação do público como as duas peças anteriores e 

pouco tempo depois foi tirada de cartaz. Alencar, decepcionado, tentou mais uma 

vez a sua carreira de teatrólogo, agora com As Asas de um Anjo, que rapidamente 

sofreu censura policial e foi tirada de cartaz por conter pensamentos imorais. Após 

esse outro desapontamento na sua carreira, Alencar deixou de lado o teatro e 

também em julho de 1858 a direção do Diário do Rio (VIANA FILHO, 2008).  
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José de Alencar retorna à carreira de advogado e em fevereiro de 1859 é 

indicado pelo senador Nabuco de Araújo, responsável pela pasta da Justiça, como 

diretor de uma das seções do Ministério. Iniciava assim a carreira política do jovem 

Alencar e, ainda em 1859, então com 30 anos de idade, ele conseguia o título de 

conselheiro do Império com ajuda do conservador Eusébio de Queirós. Entre uma 

nomeação e outra Alencar, apesar de decepcionado não deixava de escrever, e em 

19 de março de 1860 a sua próxima peça de teatro intitulada Mãe estreava. Quatro 

dias antes o velho senador Alencar falecia (VIANA FILHO, 2008). 

Em 1860, foi eleito deputado e, contrariando as expectativas, filiou-se ao 

Partido Conservador. Como tivera um pai que era liberal, a sua inclinação dava-se 

como certa, mas não foi o que aconteceu e por consequência disso, Alencar causou 

diversas inimizades dos liberais. Um segundo desafio que Alencar iria enfrentar no 

seu início de carreira como deputado seria a sua estréia em discurso na Câmara, a 

na qual não foi bem sucedida ao nível do autor de O Guarani que todos queriam ver. 

Nesse período, Alencar começou a escrever a primeira parte de As Minas de Prata 

(VIANA FILHO, 2008). 

Em 1862, após algum tempo de intervalo da política, Alencar já tinha 

publicado um novo romance intitulado Lucíola e mais uma vez queixava-se da falta 

de crítica por parte da imprensa que o romancista descreveu como “laconismo 

esmagador” (ALENCAR, 1990, p. 21). Mesmo com a falta de crítica por parte dos 

profissionais da imprensa, o público mostrou-se entretido com o lançamento do 

romance: “Apesar do desdém da crítica [...], Lucíola conquistou seu público, e não 

somente fez caminho como ganhou popularidade.” (1990, p. 21). Nessa época o 

romancista entrou em acordo com o editor Baptiste Louis Garnier que em 1863 

contratou a edição de quase todas as obras que Alencar teria escrito por uma 

quantia de preço considerável na época, obtendo grande sucesso de vendas. E logo 

depois em 1864, Alencar publicou seu próximo romance de nome Diva (VIANA 

FILHO, 2008). 

Mesmo escrevendo romances incansavelmente, a saúde de Alencar 

mostrava-se debilitada e sob recomendação médica o escritor rumava para Friburgo 

e Petrópolis, ambas na região serrana do Rio de Janeiro para buscar ares mais 

puros. Passou também algum tempo na Tijuca onde conheceu Georgiana Augusta e 

casou-se em junho de 1864. Em 1865, inicia a publicação de Iracema, também de 
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tema indianista como O Guarani. O romance obteve grande prestígio até mesmo do 

outro lado do Atlântico onde o crítico português Pinheiro Chagas (1867) ressaltou 

nos seus dizeres: “[...] num livro primoroso, num livro, que está destinado, como a 

Iracema, a lançar no Brasil as bases de uma literatura verdadeiramente nacional.” 

(1867, p. 224). Pereira (1996) faz uma interessante observação que associa o título 

do livro junto a sua importância na literatura brasileira na qual Iracema configura-se 

um anagrama da palavra América que mostra um mundo pós-independência ainda 

em formação assim como a sua literatura, alicerçando as suas bases com valores 

nacionalistas. 

Em 1865 Alencar tenta retornar à política e em novembro publica as Cartas 

Políticas de Erasmo11 na qual eram dirigidas críticas ao imperador, que teve grande 

repercussão. Entre as publicações das Cartas falece a mãe de Alencar, Ana 

Josefina, em 1867. Um ano após, em fevereiro de 1868, Alencar conhece o jovem 

poeta Antonio de Castro Alves por quem adquiriu grande admiração (VIANA FILHO, 

2008).  

Quando foi nomeado como Ministro da Justiça, Alencar tentou promover 

mudanças no governo, principalmente uma reforma no sistema representativo que 

era manchado por inúmeras fraudes. Outro projeto de sua autoria seria a reforma ou 

abolição da Guarda Nacional que se mostrava como uma poderosa arma de 

opressão dos conservadores contra os eleitores da oposição, mas quando o projeto 

foi apresentado não obteve êxito entre os deputados para seguir adiante. Devido 

também à manipulação da coroa nos assuntos de maior e menor relevância dentro 

dos Ministérios, Alencar viu-se decepcionado com a política por não conseguir 

atingir seus objetivos de mudança e percebendo que era uma pessoa que 

incomodava a muitos (até a D. Pedro II), resolveu sair do Ministério em 1870 (VIANA 

FILHO, 2008). Nesse trecho de sua autobiografia, Alencar confessava:  

 

[...] Tão vivas eram as saudades dos meus borrões, que apenas despedi a 
pasta auri-verde dos negócios de estado, fui tirar da gaveta onde a havia 
escondido, a outra pasta de velho papelão, todo rabiscado, que era então a 
arca de meu tesouro. (ALENCAR, 1990, p. 22). 

 

                                            
11As Cartas de Erasmo foram uma série de onze cartas abertas dirigidas a D. Pedro II criticando 
atitudes do Monarca; Em 1866, Alencar publica mais uma série de cartas, agora dirigidas ao povo; e 
novamente entre 1867 e 1868 publica mais uma série de cartas ao Imperador dessa vez sobre 
diversos assuntos, entre eles o da emancipação dos escravos. (FERREIRA, 2016). 
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Com o abandono de muitos de seus colegas de partido e também a desilusão 

na política, Alencar volvia-se às letras, ocasião na qual o escritor classificou de 

“velhice literária” por sentir-se abatido tanto físico quanto psicologicamente, 

passando a escrever seus romances sob o pseudônimo de Sênio nas mais recentes 

obras publicadas, A Pata da Gazela e O Gaúcho. Ainda em 1870, o romancista 

conseguiu contrato com o já conhecido editor Garnier (VIANA FILHO, 2008). 

Mesmo tendo deixado o cargo de Ministro da Justiça de lado, Alencar voltou a 

ocupar o cargo como deputado na Câmara onde estavam sendo discutidas as 

questões escravistas. Alencar, mesmo pertencendo ao partido conservador, via-se 

contra a escravidão, tanto que como Ministro da Justiça, uma de suas medidas foi 

acabar com a venda de escravos que acontecia no cais do Valongo12 (ARARIPE, 

2006). Segundo Viana Filho (2008), suas peças de teatro, O Demônio Familiar e 

Mãe, mostram uma clara crítica sobre a escravidão dentro da sociedade. Acontece 

que Alencar era a favor e defendia a emancipação indireta, que consistia em 

habituar a sociedade aos poucos sobre esse ato, fazendo com que a emancipação 

evolua gradativamente junto aos seus costumes, diferentemente de uma 

emancipação imediata que traria transtornos à economia do país13. O escritor 

também era contra o projeto da Lei do Ventre Livre alegando a sua “[...] 

preocupação com o destino da família do escravo; temia que se estabelecesse um 

antagonismo racial que seria maléfico ao país, porque não correspondia ao 

vivenciado na sociedade14 [...]”.  

Devido a sua bronquite, em 1872, Alencar agora iria para a cidade de 

Baependi, próxima à Caxambu, em Minas Gerais, com suas fontes termais, a fim de 

tratar a enfermidade. Com isso teve que interromper o romance histórico que estava 

escrevendo, A Guerra dos Mascates, pois precisaria consultar livros e documentos, 

mas durante a sua estada um novo romance lhe veio à pena, Til, que nasceu da 

observação dos hábitos rurais e costumes da região. Alencar também publicou 

nessa época O Tronco do Ipê, um romance que reuniu informações etnográficas da 

vida das fazendas do interior (VIANA FILHO, 2008). 

                                            
12  ARARIPE, José Caminha Alencar. José de Alencar e o desafio da escravidão.Revista do 
Instituto do Ceará. 2006. Disponível em <http://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-
apresentacao/RevPorAno/2006/01_Artigos/05-JosedeAlencar.pdf> Acesso em 09 ago. 2016. 
 
13 Ibidem. 
 
14 Ibidem. (p. 66). 
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No ano de 1873, acontece a publicação de Guerra dos Mascates que tinha 

como o alvo das críticas o imperador D. Pedro II. Ano também em que a saúde de 

Alencar mostrava-se bastante debilitada e para buscar melhores ares, o romancista 

foi para a sua terra natal junto com a sua família onde recobrou a saúde nos quatro 

meses que lá permaneceu. A inspiração de sua terra natal fez com que Alencar 

escrevesse o último de seu romance de tema indianista em 1874, Ubirajara, no qual 

o escritor estudou lendas e hábitos indígenas, anteriores à época do descobrimento. 

No ano seguinte vem a publicação de mais um romance de perfil feminino de nome 

Senhora, da descrição da vida rural do Nordeste brasileiro com O Sertanejo, e a 

última peça de teatro, O Jesuíta, escrito há catorze anos (VIANA FILHO, 2008). 

A enfermidade da tuberculose atacou Alencar novamente, e este em março 

de 1876 decide viajar para a Europa com a família em busca de sua recuperação. 

Passando por Londres, Paris e Lisboa, a viagem mostrou-se desagradável para o 

escritor diante das várias novidades que o velho mundo lhe apresentava. A viagem, 

que inicialmente estava planejada para durar pelo menos dois anos, terminou em 

oito meses, em novembro de 1876, e caracterizou-se de pouca importância para o 

restabelecimento da saúde de Alencar (VIANA FILHO, 2008). 

Em 12 de dezembro de 1877, falecia José de Alencar, então com 48 anos, 

deixava seis filhos e um grande legado para a literatura brasileira. Durante toda a 

sua vida exerceu diversas profissões, foi jornalista, escritor, advogado, deputado e 

Ministro da Justiça (VIANA FILHO, 2008). Apesar de seu pouco tempo de vida, 

Alencar deixou um conjunto de obras que se destacam não só pela quantidade, mas 

também por sua qualidade. De acordo com Moisés (2012, p. 464) suas obras 

dividem-se em romance e/ou novela: O Guarani, Cinco Minutos, As Minas de Prata, 

Lucíola, Diva, Iracema, O Gaúcho, A Pata da Gazela, Guerra dos Mascates, Sonhos 

d’Ouro, Til, O Tronco do Ipê, Alfarrábios, Ubirajara, Senhora, O Sertanejo, 

Encarnação; no teatro com: A Noite de São João, O Rio de Janeiro-Verso e 

Reverso, O Demônio Familiar, As Asas de um Anjo, Mãe, A Expiação, O Jesuíta; 

comentário jornalístico: Os Filhos de Tupã, O Nosso Cancioneiro, Como e por que 

sou Romancista, Ao Correr da Pena, Ao Imperador - Cartas Políticas de Erasmo, Ao 

Povo - Cartas Políticas de Erasmo, Ao Visconde de Itaboraí - Carta de Erasmo 
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Sobre a Crise Financeira. Na sua atividade vinculada ao Direito suas obras15 

resumem-se a Uma Tese Constitucional, Questão de Habeas Corpus, O Sistema 

Representativo, A Propriedade, Esboços Jurídicos e Pareceres (MONTELLO, 1967). 

José de Alencar configura-se como um dos mais importantes escritores da 

literatura brasileira, caracterizado pela sua autenticidade, variedade nos temas de 

seus romances e linguagem empregada. Verissimo aponta uma comparação 

interessante entre as vidas de político e de escritor nas quais Alencar fora “[...] 

revolucionário em letras, conservador em política.” (VERISSIMO, [s.a], p. 121). 

Revolucionário em letras, pois foi um dos primeiros a introduzir o estilo originalmente 

brasileiro dentro de suas obras, para o crítico português Chagas (1867) e para 

Verissimo ([s.a]), a geração de José de Alencar já não manteve contato com as 

idéias, expressões e pensamentos europeus (principalmente portugueses) como 

tiveram os seus antecessores, por isso há um maior abrasileiramento da linguagem. 

Complementando esse pensamento, Chagas aborda:  

 

Foi preciso que viesse uma geração completamente nova, que nunca se 
viciara nos ares empestados, na atmosfera artificial das estufas de 
Versailles, para que respirasse com delícias os aromas inebriantes da 
poesia, que procurava a sua inspiração nas crenças do povo, e nos 
sentimentos do poeta. (CHAGAS, 1867, p. 218). 

 

O Brasil já tinha conseguido se emancipar de Portugal, e a literatura não 

poderia tomar um rumo diferente. Os escritores romancistas trabalhavam para que 

essa ideia se tornasse realidade. Com Alencar e suas obras, toma-se conhecimento 

da diversidade brasileira, introduz o índio e a natureza como atores principais, 

exaltando o nacionalismo por meio desses elementos. Ressaltando a importância 

que Alencar tem para a literatura brasileira, Verissimo afirma: 

 

O pensamento de uma literatura brasileira, que fora expressamente o de 
Magalhães e seus companheiros, que a obra de Gonçalves Dias 
principalmente avigorava, o reassumira José de Alencar com mais clara 
consciência e mais firme propósito de o executar. (VERISSIMO, [s.a], p. 
130, 131). 

.  

                                            
15  MONTELLO, Josué.  Alencar e o primeiro habeas corpus preventivo. 1967. Disponível em 
<https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judici
ario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v2n4/doc/03-Montello.pdf>Acesso em 30 jul. 
2016. 
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Por causa do seu jeito propriamente brasileiro da escrita em seus romances, 

Alencar não foi poupado de críticas e acendeu discussões tanto de brasileiros 

quanto de portugueses sobre a língua portuguesa abrasileirada. De acordo com 

Borges (2009), Antonio Henriques Leal e José Feliciano de Castilho fizeram críticas 

acerca da linguagem empregada pelo romancista. Quando saiu a publicação de 

Iracema, o escritor e crítico português Pinheiro Chagas no seu livro Novos Ensaios 

Críticos, de 1867, admira a obra e valor literário de Alencar, mas critica o que 

chamou de “incorreção” da linguagem:  

 

Não; esse não é o defeito que me parece dever notar-se na Iracema; o 
defeito que eu vejo nessa lenda, o defeito que vejo em todos os livros 
brasileiros, e contra o qual não cessarei de bradar intrepidamente, é a falta 
de correção na linguagem portuguesa, ou antes a mania de tornar o 
brasileiro uma língua diferente do velho português, por meio de neologismos 
arrojados e injustificáveis, e de insubordinações gramaticais, [...]. (CHAGAS, 
1867, p. 221). 

 

José de Alencar respondeu seus críticos e defendeu a sua forma de escrita 

por meio de várias maneiras: nos pós-escritos de Diva e de Iracema, todos na 2ª 

edição, no prefácio de Sonhos d’ouro e também em ensaios e artigos (TUSSI, 2014). 

Entre suas idéias de defesa, Alencar dizia que essa mudança linguística era 

consequência da separação política de Portugal que não mais intervia e influenciava 

nas ideias, costumes e pensamentos da sua antiga colônia; a mistura de raças 

também influenciava a maneira de se falar a língua portuguesa no Brasil e que o 

povo tinha o poder para modificá-la, desde que essa mudança fosse aprovada por 

um escritor, que serviria como um intermediário (TUSSI, 2014). 

De acordo com Moisés (2012), José de Alencar foi o mais importante 

ficcionista do movimento romântico brasileiro devido a três motivos: pela variedade 

dos temas apresentados, pela quantidade de obras produzidas e também pelo estilo 

originalmente brasileiro. Isso permitiu com que Alencar abraçasse várias formas de 

expressão, como romances, críticas, teatro, biografia e poesias nas suas obras ao 

longo dos anos e ainda divide os romances do escritor em quatro tipos diferentes.  

No seu primeiro tipo de romance, Alencar explora os costumes e 

comportamentos da cidade e a vida de seus habitantes. Daí derivam Cinco Minutos, 

Lucíola, Senhora, A Viuvinha, Diva, A Pata da Gazela e Sonhos d’ouro. Por meio da 

observação do comportamento urbano, Alencar pôde apresentar romances sobre 
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intrigas e entretenimento onde o cenário era a classe burguesa da qual o escritor 

também não deixou passar leves críticas (MOISÉS, 2012); o segundo tipo de 

romance alencariano tem como característica o indianismo que enxerga esses 

habitantes como seres de plenas qualidades, pensamento este provavelmente 

influenciado pelo mito do bom selvagem de Rousseau, ao passo que essas 

características não são encontradas nos homens brancos que mostram-se 

corruptos. O Guarani, Ubirajara e Iracema são os grandes retratos dessa fase de 

Alencar. O índio era um ser idealizado pelo romancista, assim como o exotismo das 

paisagens, esses nativos eram apresentados como um ideal portador de beleza, 

virtudes e valores de caráter (MOISÉS, 2012). Mesmo sendo o índio de 

características idealizadas, isso mostra-se importante para afirmar o valor 

nacionalista presente nas obras do escritor. Nas palavras de Pereira:  

 

Nesse processo de recorte do passado, Alencar vale-se mais de uma forte 
intuição e de uma fértil imaginação poética do que propriamente uma 
análise crítica da realidade factual. A busca romântica do passado lendário 
e a exaltação da natureza ganham em Alencar as diretrizes ideológicas de 
um projeto nacionalista a ser inventado/construído e as cores próprias de 
uma natureza cuja exuberância e particularidades vinham sendo cantadas 
desde o descobrimento. (PEREIRA, 1996, p. 109). 

 

O caráter medievalista é o foco do terceiro tipo de romance de Alencar. As 

Minas de Prata, Guerra dos Mascates e Alfarrábios tratam-se de romances históricos 

que fogem da observação do cotidiano das cidades e de modelos idealizados, como 

apresentados anteriormente, para se ater a fatos documentados. Isso faz com que a 

idealização de um lugar ou personagens não seja possível, pois a história tem que 

ser fiel aos fatos apresentados, não há então espaço para a natureza ser 

interlocutora e ao mesmo tempo servir de pano de fundo (MOISÉS, 2012). 

O quarto e último momento característico do escritor foi o romance 

regionalista. A trama de O Gaúcho acontece no Rio Grande do Sul, O Sertanejo, no 

Ceará, O Tronco do Ipê se passa na baixada fluminense e Til na zona rural do 

interior paulista e retratam a extensa e diversa geografia apresentada pelo Brasil, 

além de mostrar tradições e costumes do folclore (MOISÉS, 2012). 

Um fato interessante é que mesmo tendo uma variedade de lugares e temas 

apresentados, Alencar não obtinha amplo conhecimento objetivo da realidade 

brasileira, fazendo com que a sua imaginação trabalhasse para retratar homens, 
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coisas e lugares, mas não fazia isso por causa de uma estética pré-estabelecida e 

sim porque a imaginação fazia parte do processo da criação artística. O romancista 

também contava com a ajuda de documentos, informações e pesquisas para 

escrever seus romances (MOISÉS, 2012). Sobre essa idealização:  

 

[...] Alencar constrói um universo próprio de representação, um simbolismo 
poético que conflui, em muitos momentos, para uma factualidade histórica e 
valores inerentes ao imaginário nacional, o qual estava propenso ao ideário 
romântico. (PEREIRA, 1996, p. 98). 

 

Para complementar esse pensamento, nos dizeres de Peloggio: “A 

imaginação, assim, recobre a história partindo de acontecimentos reais [...]. O que 

não impede o conhecimento do passado [...].” (PELLOGIO, 2004, p. 83). Há então, 

uma fusão entre o imaginário e o real que mostra-se de grande importância nos 

romances alencarianos de modo que um esteja em equilíbrio e que um se recorra ao 

outro.  

Por fim, José de Alencar abre caminho para mostrar a importância da atividade 

literária e do escritor brasileiro. Por meio de uma vasta obra romântica que abraçou 

o regionalismo, a sociedade burguesa carioca do século XIX, exaltou o retrato do 

índio, da natureza, o nacionalismo e a história do país e, por conta disso, foram 

dados a ele diversos adjetivos de inúmeros autores que o estudaram mostrando o 

reconhecimento que o romancista teve na literatura nacional. Por Veríssimo foi 

chamado de “[...] a principal figura literária do tempo, o reconhecido chefe da 

literatura nacional, [...]” (VERISSIMO, [s.a], p. 141), por Peloggio foi considerado a 

“expressão máxima da nossa ficção romântica, [...]” (PELLOGIO, 2004, p. 83), por 

Pereira que o caracterizou como o “[...] patriarca da literatura brasileira” (PEREIRA, 

1996, p. 96), dentre diversos outros escritores. Alencar promoveu a noção de 

literatura como forma de conhecimento da realidade e da originalidade brasileira e 

também fez com que seus romances se tornassem veículos de emoção estética 

para a apreciação do público. 
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2.1 O GUARANI 

 O Guarani16 foi inicialmente publicado na forma de folhetim no Diário do Rio 

de Janeiro (Figura 1) enquanto José de Alencar era redator-chefe do jornal em 1857. 

Após ter publicado Cinco Minutos e A Viuvinha, o recém-escritor decidiu começar um 

romance “de maior fôlego” (ALENCAR, 1990, p. 19). O romancista em sua 

autobiografia relembra de ter escrito O Guarani entre os meses de fevereiro a abril 

de 1857, mas os documentos retirados do acervo digital da Biblioteca Nacional 17 

indicam que o romance foi publicado entre janeiro e abril, havendo assim um 

pequeno equívoco das datas. O Guarani foi sem dúvidas o romance que levou 

Alencar à fama e reconhecimento, tanto por parte do povo, quanto por parte da 

crítica (sendo ela positiva ou não). O escritor relatou em sua autobiografia a sua 

rotina durante a construção do romance:  

 

Meu tempo dividia-se desta forma. Acordava, pôr assim dizer, na mesa do 
trabalho; e escrevia o resto do capítulo começado no dia antecedente para 
enviá-lo à tipografia. Depois do almoço entrava pôr novo capítulo que 
deixava em meio. Saía então para fazer algum exercício antes do jantar no 
“Hotel de Europa”. A tarde, até nove ou dez horas da noite, passava no 
escritório da redação, onde escrevia o artigo editorial e o mais que era 
preciso. 
O resto do serão era repousar o espírito dessa árdua tarefa jornaleira, em 
alguma distração, como o teatro e as sociedades. 
Nossa casa no Largo do Rocio, nº 73, estava em reparos. Trabalhava eu 
num quarto do segundo andar, ao estrépito do martelo, sobre uma 
banquinha de cedro, que apenas chegava para o mister da escrita; e onde a 
minha velha caseira Ângela servia-me o parco almoço. Não tinha comigo 
um livro; e socorria-me unicamente a um canhenho18, em que havia em 
notas o fruto de meus estudos sobre a natureza e os indígenas do Brasil. 
(ALENCAR, 1990, p. 19). 

 

 O romance se passa no início do século XVII e tem como principal cenário o 

solar dos Mariz localizado às margens do Rio Paquequer que se situa no interior do 

estado do Rio de Janeiro. Dentre os moradores do solar estão D. Antônio de Mariz, 

um nobre fidalgo português que foi um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro, 

patriarca e dono da casa, sua esposa D. Lauriana, Cecília (Ceci) era a filha mais 

                                            
16  Originalmente o título sofre uma pequena alteração de grafia, sendo escrito como O Guarany. 
 
17  Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Diário do Rio de Janeiro, ano 1857, edição 00001. 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=094170_01&pasta=ano%20185&pesq=> 
Acesso em: 01 set. 2016.  
 
18 1 Caderneta; 2 Registro de lembranças. (FERREIRA, 2000, p. 126). 
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nova do casal, D. Diogo, o filho mais velho e Isabel que também era filha do fidalgo 

português com uma índia, mas que era tida na casa como sua sobrinha; O índio Peri 

vivia perto do solar dos Mariz em uma casa de sapê. D. Antônio também abrigava 

nos fundos de sua casa o seu fiel escudeiro Aires Gomes e também aventureiros 

que exploravam o desconhecido interior do estado à procura de metais e pedras 

preciosas. A esse grupo no romance dá-se o nome de bandeiras. Dentre esses 

aventureiros que participam da trama, e que também se configuram como 

antagonistas, estão Rui Soeiro, Bento Simões e Martim Vaz que trabalham a mando 

de Loredano; Álvaro de Sá era um nobre cavalheiro a quem D. Antônio muito 

apreciava e prometeu a mão de Ceci em casamento; Há também os índios aimorés 

que têm participação importante na trama. O romance gira em torno das 

personagens principais da história: Ceci e Peri. Peri era um índio goitacá que, após 

salvar Ceci do perigo, ganha a amizade e admiração de D. Antônio e passa a ser 

uma espécie de guardião da família e principalmente da menina (ALENCAR, 1996). 

 Figura 1: Recorte do jornal Diário do Rio de Janeiro contendo o primeiro capítulo de 

O Guarani em folhetim. 

 

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional, 2016. 

 

 A história apresenta a relação entre Ceci e Peri, na qual o índio mostra 

verdadeira devoção à menina, satisfazendo suas vontades para que ela ficasse feliz 

e a salvando de diversos perigos ao longo da trama. Assim, essa relação configura-

se não um costumeiro amor carnal, mas um amor com características de adoração e 

devoção. De acordo com Carrijo (2008), esse tipo de amor também chega a ter 

características de religiosidade, pois Peri conta que sonhou com a senhora dos 
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brancos durante uma guerra entre os brancos e os goitacás na qual ele saiu 

vitorioso. No sonho a senhora dos brancos fala ao índio: “‘Peri, guerreiro livre, tu és 

meu escravo; tu me seguirás por toda a parte, como a estrela grande acompanha o 

dia’” (ALENCAR, 1996, p. 93). Peri então associou a imagem de Ceci à da senhora 

dos brancos quando conheceu a menina, há assim uma alusão à figura da Virgem 

Maria sendo sobreposta à figura de Ceci. Há diversos trechos que mostram a 

devoção de Peri a Ceci, como:  

 

Em Peri o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual 
não entrava um só pensamento de egoísmo; amava Cecília não para sentir 
um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, 
para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um 
pensamento que não fosse imediatamente uma realidade. (ALENCAR, 
1996, p. 47). 

 

A filha de D. Antônio também era o pivô de mais duas tramas amorosas: com 

Álvaro de Sá, que amava Ceci, mas ela não o amava sendo que os dois estavam 

prometidos em casamento; e também com Loredano, o vilão, que desejava ter Ceci 

a qualquer custo. Alencar apresenta então três faces do amor que cada um dos 

personagens sentia por Ceci: “Loredano desejava; Álvaro amava; Peri adorava.” 

(ALENCAR, 1996, p. 47). Essas formas de amor influenciam nas ações e decisões 

dos personagens durante todo o decorrer da história. Há outra trama amorosa 

envolvendo Isabel e Álvaro de Sá na qual a filha bastarda de D. Antônio apaixona-se 

por Álvaro, que por algum tempo não tem o seu amor correspondido pelo cavalheiro, 

Ceci quando soube que sua prima o amava e para não a ver sofrer, passou a 

desdenhar de Álvaro e até ajudar Isabel a se aproximar dele.  

São diversos os conflitos presentes no romance, desde os amorosos de Peri, 

Álvaro e Loredano por Cecília, já mencionados; Loredano entrando também em 

conflito com D. Antônio e instigando os outros aventureiros a fazerem o mesmo com 

o intuito final de conseguir capturar Ceci, até os provocados por personagens 

secundários como, por exemplo, o conflito entre os índios aimorés (tratados como 

maus) que tentam invadir a casa de D. Antônio de Mariz em busca de vingança, pois 

seu filho D. Diogo acidentalmente atirou e matou uma índia aimoré. Todos os 

conflitos são importantes para desenrolar o destino da trama e dos seus 

personagens (ALENCAR, 1996).  
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Em O Guarani, Alencar também conta com o uso do flashback, que de acordo 

com Galdino ele: 

 

[...] dá ao autor a possibilidade de apresentar as personagens com suas 
características de modo gradativo, assim também demonstra como as 
relações propostas crescem na trama. Para isso, retoma momentos que vão 
sendo encaixados no romance, complementando fatos e incorporando 
novos elementos. Típico efeito dos romances de folhetins; assim a trama 
retém a atenção do leitor e garante o desejo pela continuidade da leitura do 
dia seguinte. (GALDINO, 2013, p. 29). 

 

  Um dos grandes exemplos disso é um capítulo inteiramente dedicado à 

origem de Loredano, o antagonista da narrativa. Passa-se um ano antes da história 

atual. Loredano era na verdade, Frei Ângelo di Luca, filho de um pescador de 

Veneza, que veio do convento de Santa Maria Transpontina, em Roma para o Rio 

de Janeiro a fim de empenhar o seu papel nas missões de catequização dos índios, 

instalando-se em um pouso onde estavam alguns colonos e índios catequizados. 

Um dia durante uma forte tempestade, um raio atingiu uma árvore e caiu no peito de 

Fernão Aires, esmagando-o. O missionário e outro homem, mestre Nunes, o 

ajudaram a ir para um dos aposentos do pouso e visto que Fernão Aires não 

conseguiria sobreviver, pediu para que Ângelo di Luca ouvisse sua última confissão 

e o absolvesse do seu pecado. O aventureiro confessou que tinha planos de fazer 

uma expedição com um parente para descobrirem um tesouro que o pai de Robério 

Dias, colono da Bahia, tinha descoberto por lá e tinha escrito a sua localização em 

um roteiro que foi roubado e acabou parando nas mãos do parente do agora 

moribundo. Aires então contou que matou o seu parente e roubou o roteiro das 

minas de prata. Agora arrependido pelo seu ato, pediu para que Ângelo di Luca 

devolvesse o roteiro à mulher de seu parente, mostrando a sua localização, e após 

isso morreu sem receber a extrema-unção do frei que se via obcecado e imaginativo 

tendo agora o roteiro em suas mãos (ALENCAR, 1996). Após isso, a história relata:  

 

Fr. Ângelo levantou-se, arrancou o hábito com um gesto desesperado, e 
pisou-o aos pés; sobre o recosto do leito havia uma muda de roupa com 
que trajou-se; tirou as armas do cadáver, apanhou o chapéu de feltro, e 
apertando ao peito o manuscrito, dirigiu-se à porta. 
[...] 
No dia seguinte, por volta de duas horas da tarde, saiu deste lugar um só 
homem; não era ele o frade nem o selvagem. Era um aventureiro destemido 
e audaz, em cuja fisionomia se reconheciam ainda os traços do carmelita 
Fr. Ângelo di Luca. 
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Este aventureiro chamou-se Loredano. 
[...]    
Cinco meses passados, o vigário da ordem participava ao geral em Roma 
que o irmão Fr. Ângelo di Luca morrera como santo e mártir no zelo de sua 
fé apostólica. (ALENCAR, 1996, p. 87, 88).  

 

Assim, Loredano consegue se juntar aos aventureiros que se instalam na 

casa de D. Antônio de Mariz, desenvolvendo com seus dois cúmplices, Rui Soeiro e 

Bento Simões, um plano de matar toda a família da casa do Paquequer, raptar 

Cecília e ir em busca do tesouro. Para convencer os outros dois aventureiros a 

participar de seus planos, Loredano escreveu uma carta a D. Antônio, confessando 

a traição dos três, que seria aberta pelo fidalgo somente se Loredano morresse. 

Sabendo das virtudes e nobreza de D. Antônio, Loredano confiava que ele não 

quebraria a promessa e, assim, Rui Soeiro e Bento Simões teriam que ajudá-lo 

(ALENCAR, 1996). 

Quem descobre todo o plano é Peri, que em certo momento ouve a conversa 

dos aventureiros e, de volta ao solar percebeu que havia palha espalhada em volta 

da casa onde os outros aventureiros dormiam, pois Loredano também queria matá-

los ateando fogo na casa para que não o atrapalhassem nos seus planos. Peri então 

retira a palha, mata Bento Simões e desaparece com Rui Soeiro. Os outros 

aventureiros acordam e vêem o corpo de Bento Simões. Loredano percebendo que 

seu plano fracassou, coloca a culpa da morte de Bento em Peri e instiga os 

aventureiros contra o índio e contra D. Antônio de Mariz exigindo justiça e o corpo de 

Peri (ALENCAR, 1996). Assim começava a revolta dos aventureiros que, mesmo 

contra o fidalgo, não tiveram coragem de matá-lo devido ao imenso respeito que ele 

emanava: 

 

Desembainhando as adagas estreitaram o círculo ao redor de D. Antônio de 
Mariz; era uma confusão de gritos, injúrias, ameaças que corriam por todas 
as bocas, enquanto os braços suspensos hesitavam ainda em lançar o 
golpe. 
D. Antônio de Mariz, sereno, majestoso, calmo, olhava todas essas 
fisionomias decompostas com um sorriso de escárnio; e sempre altivo e 
sobranceiro, parecia sob os punhais que o ameaçavam, não a vítima que ia 

ser imolada, mas o senhor que mandava. 
Os aventureiros com o punhal erguido ameaçavam; mas não se animavam 

a romper o estreito círculo que os separava de D. Antônio de Mariz. 
O respeito, essa força moral tão poderosa, dominava ainda a alma daqueles 
homens cegos pela cólera e pela exaltação; todos esperavam que o 
primeiro ferisse; e nenhum tinha a coragem de ser o primeiro. (ALENCAR, 
1996, p. 194, 195). 



46 
 

 

Loredano tenta desferir o primeiro golpe em D. Antônio, mas lhe faltou 

coragem para continuar. O fidalgo manda que os aventureiros baixem as armas ou 

sofreriam severas punições, alguns ficaram do lado de D. Antônio enquanto outros 

ficaram do lado de Loredano. O aventureiro italiano com seu plano inicial 

fracassado, acompanhado agora de Martim Vaz, via outra oportunidade de matar D. 

Antônio e Peri e raptar Cecília por meio da revolta que tinha instigado. No momento 

do ataque dos aventureiros à casa do Paquequer onde estavam D. Antônio e sua 

família, os aimorés aparecem para vingar a índia morta por D. Diogo. Dois dias se 

passaram e houve então uma espécie de trégua entre os aventureiros rebeldes e D. 

Antônio para combater um inimigo comum e mais forte. Mesmo assim Loredano 

traça um plano no qual parte dos aventureiros que estavam com ele chamariam a 

atenção dos aimorés enquanto a outra parte invadiria a casa do fidalgo pelos fundos 

por meio de um buraco que cavariam em uma parede. Enquanto Loredano e seus 

comparsas abriam a parede, o aventureiro João Feio, que estava do lado de 

Loredano, fazia a ronda e conversava juntamente com mestre Nunes, amigo do 

escudeiro Aires Gomes e que tinha chegado alguns dias antes na casa do fidalgo. 

Mestre Nunes conta a João Feio toda a verdade sobre Loredano, que o tinha 

conhecido como Frei Ângelo di Luca em uma estalagem há um ano atrás. João Feio 

então dirige-se ao resto do bando de Loredano e conta sobre a sua origem e todos 

ficam revoltados querendo condenar o italiano (ALENCAR, 1996). 

Naquele mesmo instante dentro do solar dos Mariz, Peri sozinho arma um 

plano para destruir tanto os aventureiros rebeldes quanto os índios aimorés que 

faziam cerco à casa do Paquequer. Cecília não queria que o índio saísse de perto 

dela e a desobedecendo pela primeira vez sai da casa e começa a arquitetar seu 

plano, usou um veneno dado pelo seu pai para envenenar a água que os 

aventureiros bebiam, e logo após isso foi entregar-se aos índios aimorés. Após uma 

luta feroz entre ele e alguns índios da tribo inimiga, Peri foi mantido como prisioneiro, 

pois sabia que esse era o costume dos aimorés e também sabia que eles comiam a 

carne de seus prisioneiros. Quando os índios estavam prestes a o sacrificar, Peri 

tomou a outra dose do veneno sem que os aimorés percebessem, consumando 

assim a outra parte de seu plano que seria envenenar seu próprio corpo para que os 

aimorés comessem a sua carne e morressem também. Peri só não contava com 

uma investida realizada por Álvaro, Aires Gomes e os outros aventureiros que 
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ficaram do lado de D. Antônio e que o salvaram no momento em que ia ser 

sacrificado. Tendo seu plano fracassado, Peri retorna à sua senhora junto com 

Álvaro e os outros depois do bem-sucedido ataque aos aimorés (ALENCAR, 1996). 

O índio goitacá conta a todos da casa sobre o seu plano: 

 

“Peri viu que a senhora sofria, e olharam as suas contas; teve uma idéia; a 
herança de Ararê podia salvar a todos”. 
“Se tu deixasses fazer o que queria, quando a noite viesse não acharia um 
inimigo vivo; os brancos e os índios não te ofenderiam mais.” 
[...] 
- Peri envenenou a água que os brancos bebem, e o seu corpo, que devia 
servir ao banquete dos Aimorés! (ALENCAR, 1996, p. 249). 

 

 Após isso, o índio começa a sentir fortes dores e convulsões por conta dos 

efeitos produzidos pelo veneno ingerido. D. Antônio pede a Aires Gomes que fosse 

aos fundos da casa alertar os aventureiros rebeldes (que a essa altura já sabiam da 

verdade de Loredano) sobre a água contaminada. Cecília pede a Peri que ele 

encontre a cura para salvar-se, e o índio que atendia a todos os seus desejos assim 

o fez, saiu da casa e se adentrou na floresta em busca das plantas que produziriam 

o antídoto. Após isso, Álvaro avisa a D. Antônio que uma parede da casa estava se 

quebrando e oscilando. Loredano e seus comparsas derrubam a parede e viam-se 

dentro da casa dos Mariz, mas Álvaro e D. Antônio já estavam a postos apontando 

as pistolas para um vaso cheio de pólvora e os rebeldes nada puderam fazer. Aires 

Gomes aparece junto com resto dos aventureiros rebeldes que prendem Loredano e 

pedem perdão ao fidalgo português que os perdoa e pede para que lutem ao seu 

lado contra os aimorés para ter uma morte nobre: “[...] Levantai-vos e preparemo-

nos todos para morrer como cristãos.” (ALENCAR, 1996, p. 254). Mais aliviados, os 

aventureiros se retiram com Loredano para fora da casa, se reúnem em conselho e 

condenam o italiano, sendo a punição pela fogueira a escolhida, pois era assim que 

a inquisição castigava os hereges (ALENCAR, 1996). Segue o relato da sua 

condenação: 

 

Fincaram no meio do terreiro um alto poste e o cercaram com uma grande 
pilha de madeira e outros combustíveis; depois sobre essa pira ligaram o 
frade, que sofria todos os insultos e todas as injúrias sem proferir uma 
palavra. 
Uma espécie de atonia se apoderara do italiano desde o momento em que 
os aventureiros o haviam arrastado da sala de D. Antônio de Mariz; ele tinha 
a consciência do seu crime e a certeza de sua condenação. 
[...] 
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Um dos aventureiros, um dos cinco cúmplices da última conspiração, 
chegou-se a Loredano, e tirando-lhe a cinta que prendia o seu gibão, 
mostrou-a aos seus companheiros. O italiano vendo-se separado do seu 
tesouro sentiu uma dor muito mais forte do que a que ia sofrer na fogueira; 
para ele não havia suplício, não havia martírio que igualasse a este. 
O que o consolava na sua última hora era a idéia de que esse segredo que 
possuía, e do qual não pudera utilizar-se, ia morrer com ele, e ficaria 
perdido para todos; que ninguém gozaria do tesouro que lhe escapava. 
(ALENCAR, 1996, p. 255). 

 

Alencar assim apresenta um personagem desprovido de qualquer virtude ou 

valores, configurando-o assim como um dos vilões da narrativa. Cecília, rica, filha de 

português não poderia ser conquistada e nem casar com Loredano, pobre e 

aventureiro por conta da estrutura social presente no romance, por isso também o 

seu desejo doentio pela menina, levando ao intuito de armar um plano para raptá-la 

e depois ir atrás das minas de prata de Robério Dias na tentativa de elevar o seu 

status dentro das camadas sociais (ELIAS, 2005). O romancista também mostra a 

dicotomia de valores, de um lado está Peri, índio, selvagem, não civilizado, de onde 

se espera atitudes ruins, mas que é uma pessoa boa e representa a lealdade e 

bondade, do outro está Loredano, branco, estrangeiro, que veio da civilização, mas 

que nada disso importa, pois é a representação do mau tanto nas suas ações 

quanto nos seus pensamentos (GALDINO, 2013). À medida que Loredano executa 

seus atos mostra-se cada vez mais imoral e, consequentemente, vai despertando a 

ira e o desprezo do leitor, ao passo que as ações heróicas de Peri provocam o 

sentimento contrário, de admiração e alegria.   

De volta à história, ao mesmo tempo que é executada a punição de Loredano, 

D. Antônio pede para que Álvaro e um grupo fossem procurar por alimentos e 

provisões na floresta a fim de sustentar a todos na casa, pois os itens estavam 

escassos devido ao cerco feito na casa pelos aimorés. A tribo inimiga tinha se 

retirado do acampamento onde estavam, mas isso não quis dizer que tinham 

desistido de sua vingança e estavam preparando um último e derradeiro ataque à 

casa do Paquequer. No dia seguinte Peri aparece de volta recuperado dos efeitos do 

veneno, mas traz com ele Álvaro já quase sem vida devido ao ataque dos aimorés 

ao seu grupo enquanto buscavam por alimentos. Peri, que ainda estava na floresta 

depois de recuperado do veneno, ouviu sons de tiros e foi verificar o que acontecia, 

era o ataque a Álvaro e seu grupo. Quando o cavalheiro foi atingido na cabeça, Peri 

entrou no combate e carregou Álvaro para longe dos aimorés e o trouxe de volta à 
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casa do Paquequer. Álvaro anteriormente não correspondia o amor que Isabel tinha 

por ele, mas após o cerco da casa pelos aimorés os dois se aproximaram e o amor 

de Álvaro por Isabel cresceu e se consolidou diante do perigo iminente e o 

cavalheiro acabou por confessar que a amava. Inconformada com a morte do 

amante, Isabel se mata asfixiada em seu quarto e passa seus últimos momentos 

com Álvaro (ALENCAR, 1996). Uma interessante observação feita por Carrijo (2008) 

é que o amor dos dois dificilmente seria aceito ou sustentado dentro da estrutura 

social presente no romance na qual os casamentos eram arranjados. Isabel era 

mestiça, filha bastarda de uma índia com um português e Álvaro um nobre 

cavalheiro, a morte seria a única saída para a concretização desse amor, assim 

como foram as mortes de Romeu e Julieta, de Shakespeare. 

Naquela noite acontece o último ataque dos aimorés e Peri já tinha arranjado 

um plano para que D. Antônio de Mariz fugisse com Cecília em uma canoa que o 

índio tinha colocado à beira do Rio Paquequer. O fidalgo português não aceita o 

plano do índio, pois seu sentimento de nobreza e lealdade não o permitia fugir e 

abandonar sua casa, o resto de sua família e amigos que lutaram bravamente a seu 

lado (ALENCAR, 1996). Peri via-se desesperado com a ideia de que não poderia 

salvar a sua senhora e devido a esse sentimento, acontece um dos momentos 

importantes do romance, no qual o índio rejeita sua liberdade selvagem e torna-se 

cristão: 

 

[D. Antônio] Atravessou o espaço que o separava de sua filha, e, tomando a 
mão de Peri, disse-lhe com uma voz profunda e solene: 
- Se tu fosses cristão, Peri! ... 
O índio voltou-se extremamente admirado daquelas palavras. 
- Por quê? ... perguntou ele. 
- Por quê? ... disse lentamente o fidalgo. Porque se tu fosses cristão, eu te 
confiaria a salvação de minha Cecília, e estou convencido de que a levarias 
ao Rio de Janeiro, à minha irmã. 
O rosto do selvagem iluminou-se; seu peito arquejou de felicidade; seus 
lábios trêmulos mal podiam articular o turbilhão de palavras que lhe vinham 
do intimo da alma. 
- Peri quer ser cristão! exclamou ele. 
D. Antônio lançou-lhe um olhar úmido de reconhecimento. 
- A nossa religião permite, disse o fidalgo, que na hora extrema todo o 
homem possa dar o batismo. Nós estamos com o pé sobre o túmulo. 
Ajoelha, Peri! 
O índio caiu aos pés do velho cavalheiro, que impôs-lhe as mãos sobre a 
cabeça. 
- Sê cristão! Dou-te o meu nome. 
Peri beijou a cruz da espada que o fidalgo lhe apresentou, e ergueu-se 
altivo e sobranceiro, pronto a afrontar todos os perigos para salvar sua 
senhora. (ALENCAR, 1996, p. 275). 
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Peri se submete e se torna cristão, pois essa é a única alternativa para salvar 

Cecília. Feito isso, o índio foge da casa com a menina (que estava desacordada 

devido a um sonífero que D. Antônio colocou em sua bebida), afastasse dos aimorés 

e chega na beira do rio onde estava a canoa. Peri já a salvo com Cecília observa a 

casa em cima do desfiladeiro em chamas e de repente uma grande explosão 

acontece, levando ela, os seus moradores e os aimorés pelos ares. O índio remou 

durante toda a noite e pela manhã Ceci acordou e tomou-se conta da tragédia que 

tinha acontecido. Agora sozinhos na floresta, Peri teria a difícil missão de proteger e 

levar Cecília ao Rio de Janeiro, para viver com a sua tia, mas enquanto remavam 

pelo Paquequer, foram surpreendidos por uma forte enchente que a chuva causou e 

que desceu a serrania. Para salvar Ceci, o índio mais uma vez realiza um esforço 

sobre-humano e arranca uma palmeira para que os dois pudessem boiar junto dela: 

 

Então passou-se sobre esse vasto deserto de água e céu uma cena 
estupenda, heróica, sobre-humana; um espetáculo grandioso, uma sublime 
loucura. 
Peri alucinado suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos 
das árvores já cobertas de água, e com esforço desesperado cingindo o 
tronco da palmeira no [sic] seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. 
Três vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste 
robusta; e três vezes o seu corpo vergou, cedendo a retração violenta da 
árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. 
[...] 
Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas: a haste 
oscilou; as raízes desprenderam-se da terra já minada profundamente pela 
torrente. 
A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor 
da água como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante, formada pelas 
vegetações aquáticas. (ALENCAR, 1996, p. 296, 297). 

 

Após esse episódio, Alencar não deixa certo o destino dos dois personagens. 

O romance conta que Cecília estava quase inanimada ao se fixar na cúpula da 

palmeira, mas Peri garante que ela viverá. O acontecimento de um possível beijo 

também fica no ar, fazendo com que a imaginação do leitor fale mais alto e que ele 

interprete as últimas frases do romance da maneira que bem entender. Galdino 

(2013) sugere que essa dúvida que permanece se houve ou não a morte dos 

personagens, permite a continuação do mito criado por Alencar. De acordo com 

Pereira Neto ([s.d]), o mito contém certo valor simbólico para uma determinada 

cultura e que normalmente é criado com base nas descrições de civilizações mais 

antigas fazendo com que ele seja objeto de crença popular e procurando explicar 
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sobre a origem das coisas. Com base nessas afirmativas é possível entender porque 

o índio Peri se transformou no herói/mito alencariano, representando assim o mito 

de origem de um Brasil recém-independente que necessitava de um herói nacional 

para se apoiar.            

Algumas questões são dignas de nota para levantar análises interessantes 

que estão presentes neste romance. Nele, Alencar apresenta a sua concepção de 

herói brasileiro por meio do índio, mesmo que este fosse idealizado, o romancista 

conseguiu construir uma válvula de escape para uma literatura tipicamente nacional 

e para um herói que representasse a nação brasileira. O índio idealizado de Alencar 

também é questão de análise a partir de diversos pontos: Peri é dotado de diversas 

qualidades positivas tanto físicas, como seu alto porte, corpo musculoso, belo e 

força sobre-humana, quanto psicológicas, como sua nobreza de caráter, bondade e 

valentia, características essas que fogem do padrão realístico do índio da época. O 

cavalheirismo de Peri e sua nobreza remontam à típica figura do cavalheiro da Idade 

Média, época que não aconteceu no Brasil (GALDINO, 2013). Em uma passagem do 

romance, D. Antônio de Mariz fala que Peri “[...] é um cavalheiro português no corpo 

de um selvagem!” (ALENCAR, 1996, p. 40). Assim, Alencar inclui características dos 

heróis medievais no índio brasileiro. 

Outra crítica interessante a se fazer é a concepção de que no romance 

Alencar também idealiza o processo da relação do homem branco com o índio, na 

qual Peri aceita sem nenhuma resistência e por vontade própria devotar a sua vida à 

Cecília e ser vassalo e aliado de D. Antônio de Mariz. Essa relação não aconteceu 

verdadeiramente durante o processo de colonização brasileiro, Peri mostra-se um 

índio submisso à fidalguia portuguesa, quando era esperado que fosse retratado 

como um selvagem rebelde que não aceitasse as leis impostas pelos homens 

brancos. Nos dizeres de Bosi:  

 

Nas histórias de Peri [...] a entrega do índio ao branco é incondicional, faz-
se de corpo e alma, implicando sacrifício e abandono da sua pertença à 
tribo de origem. Uma partida sem retorno. 
[...] 
O risco de sofrimento e morte é aceito pelo selvagem sem qualquer 
hesitação, como se a sua atitude devota para com o branco representasse o 
cumprimento de um destino, que Alencar apresenta em termos heróicos ou 
idílicos. (BOSI, 1992, p. 178, 179). 
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Essa afirmação torna-se mais verídica com as constantes ações de Peri no 

decorrer da trama como, por exemplo, o rompimento do índio com a sua tribo 

Goitacá e com a sua mãe, renegando o seu posto de guerreiro, tudo para ficar ao 

lado de Cecília e protegê-la. Mais a frente, diante da invasão da casa do Paquequer 

pelos aimorés, para salvar Cecília do perigo, Peri abdica da sua liberdade selvagem 

e submete-se a virar cristão por meio do batismo que D. Antônio lhe confere, 

condição essa que o fidalgo português julga como essencial para que um selvagem 

salve a sua filha. Para Galdino, essa relação de submissão de Peri é proposital 

porque tem “[...] o intuito de induzir o leitor a aceitar passivamente a diferença entre 

estas duas nações retratadas: a indígena e a colonizadora, no sentido de aceitar as 

hierarquias conforme são impostas pela sociedade; (GALDINO, 2013, p. 41). Peri 

mostra-se selvagem, forte e destemido diante da natureza em que vive, mas diante 

dos colonizadores (principalmente de Ceci e D. Antônio) mostra-se passivo e 

obediente. Essa postura de submissão de Peri também apresenta outro conceito 

importante, o do mito do bom selvagem de Rousseau no qual os povos primitivos 

eram originalmente bons, pois não eram corrompidos nem pela civilização e nem 

pela sociedade porque não entravam em contato com elas. Obviamente, essa visão 

também se mostra utópica e idealizada (PEREIRA NETO, [s.d]). Carrijo (2008) 

complementa que essa teoria sugere a supremacia da natureza com relação à 

civilização.  

Sobre as questões de obediência, estão presentes no romance mais 

conceitos que remetem aos tempos medievais: os de suserania e vassalagem, 

agora inseridos no processo de colonização brasileiro, que, como aborda Bosi 

(1992), parece acontecer naturalmente entre os envolvidos. D. Antônio de Mariz, 

suserano dos aventureiros necessitava deles para a proteção de sua casa e também 

para a obtenção de lucro, pois os aventureiros iam até ao Rio de Janeiro para 

vender produtos, uma parte do lucro ficava para D. Antônio e a outra era dividida 

igualmente entre eles e, além disso, o fidalgo português oferecia-lhes abrigo nos 

fundos da casa: 

 

Estes [os aventureiros], apesar das precauções que tomavam contra os 
ataques dos índios, fazendo paliçadas e reunindo-se uns anos outros para 
defesa comum, em ocasião de perigo vinham sempre abrigar-se na casa de 
D. Antônio de Mariz, a qual fazia as vezes de um castelo feudal na idade 
Média. 
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O fidalgo os recebia como um rico-homem que devia proteção e asilo aos 
seus vassalos; socorria-os em todas as suas necessidades, e era estimado 
e respeitado por todos que vinham, confiados na sua vizinhança, 
estabelecer-se por esses lugares. (ALENCAR, 1996, p. 14, 15). 

 

Com relação a Peri, Elias (2005) aborda que o vínculo de vassalagem entre 

ele e Cecília é totalmente firmado pela vontade própria do índio, pois ele não precisa 

de mais ninguém para sobreviver, assim como D. Antônio precisa dos aventureiros e 

vice-versa. O índio então seria livre pra escolher, pois tudo o que mais necessita não 

está na relação social dos homens, mas sim na natureza. Outra observação feita 

seria a de destruição dessa estrutura feudal feita pela própria narrativa. D. Diogo 

mata uma índia aimoré durante uma caçada, desobedecendo a uma ordem de seu 

pai e, mesmo que tenha sido um acidente, D. Antônio considera isso como “[...] uma 

ação indigna do nome que vos dei;” (ALENCAR, 1996, p. 33) e como castigo, manda 

D. Diogo para o Rio de Janeiro para buscar ajuda em uma possível retaliação dos 

aimorés; Loredano desobedece aos princípios religiosos a que se submeteu para 

buscar o poder e o desejo de Cecília por meio de ações desonestas. A decorrência 

desses atos de desobediência causa a guerra e a violência e a explosão da casa do 

Paquequer seria o exemplo da fragilidade do pacto de suserania e vassalagem 

(ELIAS, 2005). 

Alencar procura exaltar todo o nacionalismo em O Guarani por meio de duas 

figuras: a natureza e o índio. A natureza aparece absoluta, imponente e selvagem e 

mostra-se o palco por onde passa a maioria da trama; o índio, no caso Peri, é filho 

dessa natureza e de acordo com Moscato (2006), esses dois elementos se misturam 

com o objetivo de criar os primeiros traços da nação brasileira, uma clara invenção 

feita pelo romancista. Elias (2005) exprime e resume esse pensamento por meio de 

uma simples frase: “Peri e a natureza, enquanto terra brasileira, são indissociáveis.” 

(2005, p. 119). Assim, Peri e natureza protagonizavam a identidade própria brasileira 

por meio da nacionalização desses dois temas.  

Além disso, o romancista apresenta mais elementos que enfocam essa 

brasilidade, como sugere Carrijo (2008), da mestiçagem cultural presente em 

Cecília, que foi nascida na civilização, mas criada em meio à natureza, incorporando 

a pureza da vida selvagem de Rousseau; e nas diferenças entre as filhas de D. 

Antônio. De um lado, Isabel, caracterizada com uma pele cor de jambo, cabelos e 

olhos pretos, feições mais mulheris, “[...] o tipo brasileiro em toda a sua graça e 
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formosura [...]” (ALENCAR, 1996, p. 27); em contraste, Cecília apresentava pele 

alva, cabelos loiros e olhos azuis, caracteres europeus que Alencar os tratou de dar 

um ar divino e puro ao passo que os de Isabel mais sensuais e marcantes 

(GALDINO, 2013). 

Voltando ao foco da natureza e da paisagem, Alencar logo no primeiro 

capítulo denominado Cenário, apresenta ao leitor o lugar onde se passa a trama. O 

romancista faz um incrível trabalho de retratar em detalhes a rica natureza selvagem 

com sua flora e sua fauna, e além de também sempre mencionar um rio em 

particular: o Paquequer. Com isso, a paisagem do romance deixa de ficar só no 

imaginário e ganha traços geográficos importantes a partir de um ponto de 

referência, que nesse caso é o rio Paquequer que de acordo com Carrijo (2008), 

este rio localiza-se no interior do estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho 

é levantar questões sobre alguma possibilidade do romance O Guarani ter tido como 

cenário o rio Paquequer do município de Sumidouro, interior do estado do Rio de 

Janeiro. Para isso, conta-se com levantamento de informações, documentos 

históricos e fotografias que serão apresentados e analisados no próximo capítulo. 
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3 O MUNICÍPIO DE SUMIDOURO: CENÁRIOS REAIS DO PAQUEQUER DE 

ALENCAR 

 

Sumidouro localiza-se na região serrana do estado do Rio de Janeiro (Figuras 

2 e 3) que também é formada pelos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, 

Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, 

São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Teresópolis e Trajano de 

Morais.  

Sumidouro conta com quatro distritos: sede, Campinas, Soledade e Dona 

Mariana (RIO DE JANEIRO, 2011). De acordo com informações do site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Sumidouro conta com uma 

população de 14.900 habitantes e unidade territorial de 395, 516 km² de extensão. 

Atualmente, Sumidouro é o maior produtor de hortaliças e legumes, frutas e gado do 

estado do Rio de Janeiro, atividades estas que correspondem a 85% da atividade 

econômica do município. Os outros 15% dividem-se entre o comércio (vestuário, 

mineração, serraria, exploração de água, confecção de lingerie etc.), prefeitura e 

indústria (RIO DE JANEIRO, 2014). 

Figura 2: Mapa do Estado do Rio de Janeiro separado por regiões. 

 

Fonte: Google Imagens, 2016. 
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Figura 3: Mapa aproximado destacando o município de Sumidouro. 

 

Fonte: Google Imagens, 2016. 

 

A ocupação do município ocorreu no fim do século XVIII quando mineiros, a 

fim de fugirem do fisco português e de não pagarem impostos, utilizavam rotas que 

passavam pelo rio Paquequer para escoar os metais e pedras preciosas que 

encontravam. Nessa rota alternativa pelo Paquequer, formaram-se pequenos 

povoados que constituíram o marco inicial da ocupação do município (RIO DE 

JANEIRO, 2011). A primeira fonte histórica de que se tem conhecimento sobre a 

origem de Sumidouro é a do Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império 

do Brasil19 datado de 1845, no qual se relata a construção de uma paróquia em 1822 

dedicada a Nossa Senhora da Conceição, sendo utilizada pelos moradores das 

margens do rio Paquequer. Lamego Filho (1963) registra a construção de um posto 

militar nessa região em 1786, possivelmente para tentar barrar o caminho ilegal do 

ouro, e onde a partir daí começaram a serem erguidas as primeiras casas. O 

povoado a partir de 1836 eleva-se ao status de curato20 e fica pertencente à 

                                            
19 SAINT-ADOLPHE, J. C. R Milliet de. Diccionariogeographico, histórico e descriptivo, do 
império do Brazil. Paris: Casa de J. P. Aillaud, 1845. 649 p. Disponível 
em:<https://ia601408.us.archive.org/13/items/diccionariogeog00saingoog/diccionariogeog00saingoog.
pdf> Acesso em 26 set. 2016. 
 
20  Povoação pastoreada por um cura; Cura – Vigário de aldeia. (FERREIRA, 2000, p. 198). 



57 
 

administração de Cantagalo até 1843, quando se eleva novamente, agora na 

categoria de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, 

pertencendo ao município de Nova Friburgo e logo depois, ao Carmo. Nesse 

período, a região contava com diversas fazendas de café devido à intensa atividade 

da produção cafeeira exercida pela mão de obra escrava, substituindo a rota 

clandestina dos metais e pedras preciosas devido à decadência da região das Minas 

Gerais. Assim foi seu auge até o ano de 1888 quando houve a abolição da 

escravidão e a vinda de imigrantes para São Paulo, fazendo com que a principal 

atividade entrasse em declínio na região. Apesar disso, a região foi beneficiada com 

a chegada da estrada de ferro Leopoldina em 1889, facilitando o transporte, 

ajudando o comércio e introduzindo diferentes atividades econômicas no município. 

A emancipação de Sumidouro aconteceu em 10 de junho de 1890 pelo Decreto nº 

90 (Figura 4), que o separou do município de Carmo (RIO DE JANEIRO, 2011). 

O nome Sumidouro adveio por causa de um acidente geográfico no rio 

Paquequer que desaparecia sob algumas pedras e reaparecia 300 metros adiante 

(IBGE, 2010). Esse acidente não existe mais por conta de uma enchente que 

ocorreu no Paquequer em meados da década de 1940, que obstruiu o fluxo de água 

subterrâneo. Várias tentativas de desobstruir a passagem foram feitas, mas 

nenhuma obteve sucesso21 (DIAS, [s.d]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
21  DIAS, Rafael de Souza. Rio Paquequer – Sumidouro (RJ): Memória da ocupação de sua 
nascente. UERJ. Disponível em: 
<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Procesosambientales/Impactoambiental/36
.pdf> Acesso em: 29 set. 2016. 
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Figura 4: Placa  comemorativa do centenário do município na qual é exibido o 

Decreto de 10 de junho de 1890 com a criação do município de Sumidouro. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

A seguir, são apresentados argumentos favoráveis a uma provável relação 

entre o município de Sumidouro e o livro O Guarani. Essa relação vem sendo 

contada e defendida por moradores da cidade durante anos, mesmo que não se 

tenha a comprovação exata da localização do romance.  
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3.1 CENÁRIO DA OBRA X CENÁRIO REAL: RELAÇÃO POSSÍVEL 

É justamente sobre o Paquequer que este estudo se baseia, tentando 

encontrar uma possível relação entre o cenário do livro O Guarani de José de 

Alencar e o município de Sumidouro, por meio desse rio, buscando assim outra 

possibilidade, a utilização desta pesquisa para uma sugestão de projeto de Turismo 

Literário no município. 

O rio Paquequer (Figura 5) é o principal rio do município de Sumidouro, seu 

nome tem origem tupi que significa “paca dormente” ou “paca que dorme”, junção 

dos termos paka – paca e kera – dormir22. Tem sua origem dentro do município e 

deságua no rio Paraíba do Sul. Além do acidente geográfico que deu origem ao 

nome do município, outro acidente também formado pelo Paquequer chama 

bastante atenção que é a Cascata Conde d’Eu (Figura 6), a maior queda d’água do 

estado do Rio de Janeiro com 127 metros de altura, que se localiza no distrito de 

Dona Mariana (RIO DE JANEIRO, 2014). Essa cascata formada pelo Paquequer é o 

ponto principal do embasamento deste estudo, pois acredita-se que foi usada como 

cenário no romance O Guarani de José de Alencar. O romancista teria usado relatos 

de viajantes que passaram pelo Paquequer e pela cascata para compor esse 

cenário. Neste capítulo serão utilizadas diversas fontes, documentos e imagens para 

levantar este questionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22  Informações obtidas no site Cursos de Tupi Antigo e Língua Geral. Disponível em: 
<http://tupi.fflch.usp.br/node/5> Acesso em: 10 out. 2016. 
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Figura 5: Águas do rio Paquequer correndo após caírem da cascata Conde d’Eu. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Figura 6: Cascata Conde d’Eu formada pelo rio Paquequer com 127 metros de queda 

livre. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 
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Como citada, a história mais popular quando se fala da cascata Conde d’Eu e 

O Guarani é que José de Alencar utilizou relatos de viajantes para o cenário do 

romance. No que diz respeito a esses relatos, Moscato (2006) aponta que foram de 

fundamental importância tanto para Alencar quanto para outros romancistas com 

relação à leitura da paisagem brasileira, contribuindo para a criação de seus 

romances e auxiliando na busca pela nacionalidade: 

 

Em relação às leituras citadas por Alencar em O Guarani, observamos: 
anais, tratados médicos, escritos históricos e, principalmente, relatos de 
viajantes. Na verdade, seria incomum se não encontrássemos tais relatos 
nos paratextos alencarianos. 
Num breve levantamento acerca do período, observamos a presença 
significativa desses viajantes, seja por forma de relato seja por meio da 
iconografia. De fato a figura do viajante, na História do Brasil, é constante 
desde o século XVI. (MOSCATO, 2006, [s.p]). 
 

Moscato (2006) atribui esses relatos à abertura dos portos em 1808 por causa 

da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por conta disso, a presença no 

número de estrangeiros aumentou e, consequentemente, houve o desbravamento 

de terras e de rios ainda não descobertos, fundações de vilas e povoados, tudo isso 

descrito por esses olhares estrangeiros. Ainda nos dizeres de Moscato é possível 

concluir que: “Alencar acreditava que a leitura dos cronistas, viajantes e 

historiadores possibilitariam a recomposição fiel do passado em seus romances.” 

(MOSCATO, 2006, [s.p]). Ou seja, o romancista foi fortemente induzido pela 

historiografia oitocentista, sobretudo quando se tratava de romances históricos. Com 

base nessas afirmações é possível compreender que haja uma possível relação na 

hipótese que José de Alencar utilizou-se de relatos de viajantes para escrever sobre 

o Paquequer, a cascata e sua natureza em O Guarani. 

A descrição da paisagem na maioria das vezes é feita no primeiro capítulo do 

livro chamado Cenário no qual Alencar coloca o leitor em contato com o lugar em 

que irá desenrolar a trama: 

 

De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se 
dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu 
curso de dez léguas, torna-se rio caudal. 
É o Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma 
serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que 
rola majestosamente em seu vasto leito. (ALENCAR, 1996, p. 10). 
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Logo nessas primeiras frases do livro há um impasse apresentado: o 

Paquequer que nasce na Serra dos Órgãos não é o mesmo que deságua no rio 

Paraíba do Sul. Há, na verdade, dois rios de nome Paquequer: o de Sumidouro, que 

nasce no próprio município, correndo também por Carmo e Sapucaia e desaguando 

no rio Paraíba do Sul (RIO DE JANEIRO, 2014); já o que nasce na Serra dos 

Órgãos em Teresópolis deságua no Rio Preto, afluente do Piabanha23. Por conta 

disso, há divergências sobre a qual Paquequer José de Alencar estava exatamente 

se referindo e tanto informações sobre o Paquequer de Sumidouro, quanto do 

Paquequer de Teresópolis indicam que o romancista se inspirou nesses rios para 

compor o cenário do livro. 

Entre esses dois rios (o Paquequer e o Paraíba do Sul), Bosi (1992) 

estabelece uma relação de suserania e vassalagem, tendo assim uma questão de 

hierarquia entre eles. O Paquequer “[...] vassalo e tributário desse rei das águas [o 

Paraíba], [...] curva-se humildemente aos pés do suserano. [...] escravo submisso, 

sofre o látego do senhor.” (ALENCAR, 1996, p. 10); já o Paraíba do Sul “[...] rola 

majestosamente em seu vasto leito.” (ALENCAR, 1996, p. 10). Essa relação se 

atribui justamente pelo fato de o Paquequer ter como seu afluente o Paraíba do Sul, 

um rio maior, tornando-se dessa maneira servo dele. Essa análise pode apresentar 

um indício forte do rio Paquequer que deságua no Paraíba. 

De volta ao romance, outro trecho importante relatado, no qual se podem 

obter informações relevantes para melhor compreensão do cenário é o seguinte: 

 

Aí, o Paquequer lança-se rápido sobre o seu leito, e atravessa as flores 
como o tapir, espumando, deixando o pêlo esparso pelas pontas do 
rochedo, e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De 
repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra; o soberbo rio recua um 
momento para concentrar as suas forças, e precipita-se de um só 
arremesso, como o tigre sobre a presa. 
Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra, e adormece 
numa linda bacia que a natureza formou, e onde o recebe como em um leito 
de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. (ALENCAR, 
1996, p. 10). 

 

Essa precipitação descrita no romance acredita-se que possa ser a descrição 

da cascata Conde d’Eu e a sua queda livre de 127 metros, a maior do estado do Rio, 

                                            
23  Informações obtidas no site do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/atributos-naturais/50-hidrografia.html> Acesso em: 
04 out. 2016. 
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como já mencionado, e pode ter chamado a atenção de viajantes e exploradores 

que passaram pelo local, uma vez que é uma extensa queda d’água. A bacia de que 

se fala no livro, possivelmente seria a água batendo nas pedras já no final da queda, 

onde as águas antes abruptas agora se acalmam na bacia formada pelo fim da 

cascata. No romance é relatado que a casa de D. Antônio de Mariz e sua família foi 

construída na margem direita do Paquequer sobre uma eminência, uma elevação, e 

por isso contava com uma proteção natural feita por uma muralha de rocha. 

Descendo essa rocha, chegava-se à beira do rio, supondo-se assim que moravam 

ao lado do precipício. Essas descrições podem ser comparadas à de uma cascata 

que foi formada pelo rio Paquequer. 

Além disso, na época em que Alencar escreveu o seu romance, a cascata 

Conde d’Eu ainda não havia sido nomeada oficialmente, isso só aconteceu 20 anos 

depois, em 17 de maio de 1877, no mesmo ano da morte do romancista. Uma visita 

feita por D. Pedro II e o Conde d’Eu à cascata marcou o momento em que ela foi 

oficialmente24 nomeada. 

Moscato (2006) chama atenção para as diversas notas de rodapé escritas por 

Alencar ao longo do romance, num total de 59, trazendo informações sobre a fauna 

e a flora, costumes indígenas e personagens históricos. Em uma nota, Alencar 

refere-se ao Paquequer: 

 

O Paquequer: Para se conhecer a exatidão dessa descrição do rio 
Paquequer naquela época, leia-se B. da Silva Lisboa, Anais do Rio de 
Janeiro, 1º tomo, pág. 162. Hoje as grandes plantações de café 
transformaram inteiramente aquêles lugares outrora virgens e desertos. 
(ALENCAR, [s.d] apud Moscato, 2006, [s.p]). 

 

Nesta nota de rodapé, Alencar fala da localização do Paquequer de acordo 

com registros históricos da época. O documento citado pelo romancista relata: 

 

He memorável o Rio Paquiquer, o qual se divide com Macacú, tendo o seu 
nascimento na mesma Serra, no mais alto della, e onde a cordilheira he 

                                            
24 NOVO e completo índice chronológico da história do Brasil. 1842 - 1889. Rio de Janeiro: Typ 
Universal de Laemmert. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=707619&pasta=ano%20187&pesq=Cascata%
20Conde%20d%27Eu> Acesso em: 06. out. 2016. 
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mais elevada: o seu curso vai do Norte até o Rio Parahiba. (LISBOA, 1834, 
p. 162).25 

 

A direção do curso do rio, apontada por Lisboa (1834), é traçada da nascente 

do rio, correndo em direção norte até o Rio Paraíba do Sul. Essa é uma descrição 

bastante similar a outra relatada pelo IBGE26: “O mais caudaloso e extenso rio que 

sulca o solo de Sumidouro é o Paquequer, que, nascendo no sopé da serra de nome 

idêntico, corre para o extremo norte do Município.” (IBGE, 1948, p. 5). Faz-se o 

questionamento da possibilidade de os dois autores estarem falando sobre o mesmo 

rio quando comparadas as descrições de cada texto. Para fomentar ainda mais essa 

teoria, Alencar em sua nota acima também descreve que naquele período de 1857, 

as plantações de café tomaram conta do lugar que antes era deserto. O fato é que o 

município de Sumidouro nesse período estava no auge da sua produção cafeeira 

como mencionado acima, que foi de 1843 até a abolição da escravidão em 1888, 

contando com diversas fazendas que, de acordo com Lamego Filho (1963), 

situavam-se em ambas as margens do Paquequer e utilizavam a água do rio para as 

suas lavouras de café. Essa análise possivelmente acende mais o debate sobre a 

região que Alencar escolheu para dar vida ao livro, mas são conjecturas a partir 

dessas análises, que permitem considerar essa possibilidade. 

Apesar de não se saber ao certo a localização que inspirou o romance, o 

município de Sumidouro já incorporou elementos de O Guarani em sua cultura local, 

como em seu próprio hino (Figura 7), mostrando a importância que esse livro 

adquiriu para a cidade: 

 

[...] 
Só tu guardas ufano e garboso 
Grata lenda do bravo Pery. 
Goitacás de amor puro e constante 
Dedicado a mimosa Cecy. 
[...] 
Do livro primoroso 
De Alencar lindo feito, 

                                            
25 LISBOA, Balthazar da Silva. Annaes do Rio de Janeiro. Tomo I. Rio de Janeiro: Typ. Imp. e const. 
de Seignot – Plancher, 1834. 432 p. Disponível em: 
<https://ia801404.us.archive.org/3/items/annaesdoriodeja05lisbgoog/annaesdoriodeja05lisbgoog.pdf> 
Acesso em: 27 set. 2016. 
 
26 BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse estatística do município de 
Sumidouro estado do Rio de Janeiro. Aspectos históricos e geográficos. 1948. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
%20RJ/sinopse1948/RJ_Sumidouro.pdf> Acesso em: 27 set. 2016. 
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Qual estrela refulge 
Teu eternal conceito. (CÂMARA Municipal de Vereadores, 2016, [s.p]). 

 

Nestas estrofes do Hino de Sumidouro pode-se observar a influência que o 

romance O Guarani exerce sobre o município, tornando-se imortalizada por meio de 

sua letra. Geralmente o hino de uma cidade ou país ressalta as suas qualidades, 

suas belezas naturais, as lutas do seu povo, e o município de Sumidouro aproveitou-

se da suposição que Alencar teria descrito a região em seu romance para retratar o 

que o município tem de atrativo. Outra influência do romance pode ser percebida na 

Câmara Municipal de Vereadores, onde há um painel que cobre praticamente toda a 

parede retratando a cena da batalha entre os colonos e os índios aimorés e a casa 

no alto da cascata (Figura 8). Observa-se, pois, que o romance há muito já está 

inserido na história do município, mesmo sem uma clara comprovação da sua 

localização. 

Figura 7: Hino de Sumidouro que conta com elementos do romance O Guarani em 

sua composição. 

 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. (Fotografia tirada na Câmara Municipal de Vereadores) 
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Figura 8: Foto do painel retratando a cena da batalha entre colonos e aimorés27 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. (Fotografia tirada na Câmara Municipal de Vereadores). 

 

Além disso, reportagens e filmes gravados no município relacionando a 

Cascata Conde d’Eu com O Guarani espalham ainda mais a fama que o local 

adquiriu por meio do romance. Muitas destas reportagens estão pela internet, ao 

alcance das pessoas que tenham curiosidade por esses temas. Essas reportagens28 

estão em blogs, sites de viagens, de revistas e também em sites relacionados à 

cultura do estado do Rio de Janeiro, mostrando que essa ideia está viva e ainda vem 

sendo disseminada, tanto por alguns moradores do município pelo comentário boca 

a boca quanto pela internet, com acesso universal. Geralmente as reportagens 

reforçam o fato de que a cascata é a maior queda d’água do estado e que serviu de 

inspiração para José de Alencar escrever o seu romance mais famoso. Influenciados 

por essa teoria, também foram gravados na cidade um filme29 em 1979 e uma 

minissérie30 exibida pela Rede Manchete em 1991 sobre O Guarani que teve cenas 

                                            
27. O painel foi feito em bronze em 1988 por Osório Corrêa e encontra-se ao fundo da sala principal 
da Câmara de Vereadores. 

 
28  Veja Rio; RedBull; Frinotícias; Mapa de Cultura do Rio de Janeiro; Peregrina Cultural e G1. 
 
29  Informações obtidas no site da Cinemateca Brasileira. Disponível em: 
<http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-
bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=search&exprSearc
h=ID=025023> Acesso em: 10 out. 2016. 
 
30  Informações não oficiais obtidas pelo Pró Memória Sumidouro. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/promemoria.sumidouro/media_set?set=a.701400963319572.1073741877
.100003490234089&type=3> Acesso em 10 out. 2016. 
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gravadas no município, principalmente tendo a cascata como cenário. Com isso, a 

influência do livro relacionado ao município vai além da literatura e também passa a 

se projetar na indústria audiovisual, dando ainda mais fôlego a essa suposição e 

também indo ao encontro da ideia abordada por Carvalho (2009) no capítulo 1, 

sobre filmes que se baseiam em livros e que são gravados no lugar descrito pela 

obra literária. 

O quadro a seguir (Figura 9) foi elaborado a partir de uma análise da 

entrevista concedida pelo professor Marcelo de Almeida sobre a relação do rio 

Paquequer de Sumidouro e a cascata Conde d’Eu com o romance de José de 

Alencar. Marcelo de Almeida é professor de história de Sumidouro e criador do 

projeto Pró-Memória Sumidouro e há anos estuda a relação do município com o 

romance O Guarani, por isso o motivo da escolha para a entrevista. Esta aconteceu 

na sala do Pró-Memória Sumidouro. O quadro apresenta cinco elementos que 

configuram as ideias contidas neste capítulo 3.  

 

Figura 9: Aspectos relevantes sobre a aproximação do cenário do romance e 

Sumidouro, segundo o entrevistado. 

1. Controvérsias: a existência de dois rios com o 
mesmo nome. 

Descrição do livro sobre o acidente geográfico 
que forma a cascata Conde d’Eu em queda livre;  
O rio Paquequer de Sumidouro deságua no rio 
Paraíba do Sul, ao contrário do Paquequer de 
Teresópolis; 
Tradição oral do município em contar que a 
cascata serviu de cenário para o livro. 

2. Visão oficial: menções ao Guarani inseridos 
em órgãos públicos do município. 

Realização da tradição oral por meio de diversos 
elementos como o hino, o brasão, painéis e 
quadros na Câmara de Vereadores e desfiles 
escolares que homenageiam o romance, 
fazendo com que a relação Sumidouro/O 
Guarani seja indissociável. 

3. Aproveitamento turístico do cenário do livro. Cascata Conde d’Eu como o diferencial do 
município por ser a maior queda livre do estado 
do Rio de Janeiro e também pelo fator literário 
presente em O Guarani, além de outras belezas 
naturais do município; 
Criação de uma legislação de proteção 
ambiental para evitar desmatamentos e 
depredação ambiental. 

4. Possibilidades de roteiro de visitação. Existência de apenas um roteiro turístico 
envolvendo a cascata realizado pela Fazenda 
Boa Vista, sendo assim particular, mas nenhum 
promovido pelo município;  
A única gestão que se propôs a fazer algo para o 
turismo envolvendo a cascata foi a gestão de 
2005 a 2009 na qual houve um trabalho de 
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divulgação e implantação de lixeiras e coleta de 
lixo na cascata, mas nenhuma ideia ou projeto 
de roteiro turístico; 
A visitação da cascata é aberta e há 
necessidade de o município se interessar por 
essa questão. Não há nenhum cargo público 
relacionado ao turismo, mesmo que seja inferior 
na hierarquia e por conta disso perdem-se 
reuniões de turismo promovidas pelo estado, 
pois não há pessoal envolvido nessas questões. 
 

5. Benefícios advindos da visitação turística. Três benefícios principais ganhariam destaque, 
desde que esse turismo seja organizado e bem 
estruturado: em primeiro lugar a proteção 
ambiental da natureza presente; em segundo a 
questão da cultura local, trazendo algo novo pro 
interesse das escolas e pra dentro da cidade 
também, sendo uma opção a mais de cultura 
para a cidade. Em terceiro lugar um fomento 
para a economia e o comércio com a vinda de 
turistas; 
A prefeitura precisa saber aproveitar as 
qualidades da cidade para colocá-la no mapa, 
principalmente em um município que tem ligação 
com uma obra literária de extrema importância, 
como é O Guarani. Por conta disso, também se 
associa a espantar o peso que o nome 
Sumidouro tem de parecer um lugar sumido, 
colocando-o de forma positiva no mapa por meio 
do turismo literário. 

Fonte: Elaboração própria, 2016.   
 

As observações do entrevistado reafirmam o que foi dito anteriormente sobre 

as semelhanças envolvidas entre os cenários de Sumidouro e de O Guarani, e 

destacam a importância do envolvimento do turismo no município, especificamente o 

turismo literário. As respostas abriram espaço para revelações importantes que 

apontam que a questão da gestão turística do município não é vista com cuidado e 

também não é valorizada. Consequentemente, o turismo na região mostra-se pouco 

desenvolvido e carente de infraestrutura, investimento e políticas públicas. Isso pode 

ser confirmado por um estudo31no qual o município de Sumidouro foi incluído em 

uma área denominada “Serra de Turismo Não-Consolidado” por se tratar de uma 

região que não tem as suas atividades turísticas inteiramente desenvolvidas como 

em outras áreas, mas que possui potencial de crescimento. Este estudo data de 

2010, mas analisando a entrevista do professor Marcelo e comparando-a com o que 

                                            
31 CADERNO de Turismo do estado do Rio de Janeiro: passaporte para o desenvolvimento do 
estado. Rio de Janeiro: Fecomércio, 2010. Disponível em: 
<http://www.igeog.uerj.br/caderno_de_turismo.pdf> Acesso em: 21 out. 2016. 
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foi abordado no estudo, provavelmente a situação não mudou muito com o passar 

dos anos. 

Como relatado no estudo, essas regiões detêm potencial de crescimento 

turístico, e para realizá-lo é preciso que se valorize o que elas apresentam de 

melhor. No caso do município de Sumidouro é provável que outras categorias de 

turismo (como o turismo ecológico, por apresentar algumas trilhas e extensa área 

verde; e o turismo rural, por conta da grande atividade agropecuária) também 

possam ser desenvolvidas e mais exploradas, mas a peculiaridade de a cidade estar 

envolvida em indícios que mostram afinidade entre o lugar e uma obra literária, abre 

caminho para uma possível união entre esses dois mundos por meio do turismo 

literário. É perceptível que o município já se apropriou dessa relação, e muitos sites 

ajudam a espalhá-la ainda mais. 

Para mostrar que é possível trabalhar com essa hipótese, outros lugares 

utilizam-se de mitos e suposições para construir rotas e roteiros turísticos para 

fomentar a economia e cultura do local. Um exemplo é toda uma indústria construída 

por meio da figura de Jack, o estripador 32 em Londres. Mesmo ainda sem nenhuma 

comprovação nesses mais de 100 anos de lenda de que realmente ele tenha 

existido, foram escritos livros, gravados filmes abordando o assunto e agora, 

diversos tours elaborados no leste da cidade têm o objetivo de saciar a curiosidade 

dos turistas e manter viva a imagem do assassino, divulgando-a ainda mais. 

Baseando-se neste exemplo, nada impede que Sumidouro possa apropriar-se da 

ideia da criação de um projeto de turismo literário envolvendo O Guarani.  

Como já abordado no primeiro capítulo, o turismo literário tem como seus 

destinos lugares e cidades que são citados na trama de livros ou também que 

fizeram parte da vida do escritor. Esse tipo de turismo dá espaço para que o turista 

conheça o local onde a narrativa se desenrola, não se limitando apenas às páginas 

do livro, mas tentando colocá-las em uma margem real para fins de entretenimento, 

cultura e lazer para os turistas e renda e investimento para os moradores da 

localidade. De acordo com Xicatto (2008), o turismo literário vem crescendo pelo 

Brasil e indicando-se lucrativo para a região, o mesmo aponta Henriques e Quinteiro 

                                            
32 Informações obtidas em entrevista ao ex-detetive Trevor Marriot ao site Terra. Disponível em: 
<https://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/jack-o-estripador-existiu-de-fato-quem-teria-sido-
esse-serial-killer,cbead8c4c1bc0410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em: 21 out. 2016. 
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(2011) na questão da criação de roteiros de viagens criados com base em livros e 

escritores. 

A elaboração de um itinerário literário com base no livro o Guarani, de José 

de Alencar, pode vir a ser uma interessante opção para o município de Sumidouro 

por meio de várias razões. Culturalmente, a identidade do município torna-se 

singular e concretizada, contribuindo para a sua valorização, não somente para os 

órgãos públicos na questão de planejamento, investimento e infraestrutura, mas 

também para os seus moradores com relação ao orgulho e sensação de 

pertencimento de um lugar único. Complementando esse pensamento, Mendes 

aborda:  

 

Os grandes poetas, as grandes obras perduram pelos rastos e influências 
do seu legado literário e cultural que constituem a identidade de uma região. 
O Turismo, em geral, e os itinerários turísticos, em particular, são um meio 
privilegiado para a (re)valorização e dinamização da identidade das regiões, 
oferecendo ao visitante a possibilidade de desvendar vivências passadas e 
mergulhar nas raízes históricas e culturais da região visitada [...]. 
Este encontro de várias culturas, [...] propicia que a Literatura enquanto 
refiguração possa convergir no sentido de dar uma consciência identitária 
diferente ao “anfitrião”. (MENDES, 2007, p. 77). 

 

Além disso, os itinerários literários permitem que se tenha maior divulgação 

dos escritores e de suas obras literárias, perdurando assim o seu valor, e também a 

divulgação do local em que esse itinerário se encontra, servindo de reforço para a 

estratégia de marketing desses destinos. Esses itinerários precisam ser planejados e 

pensados tanto para pessoas que têm conhecimento da obra quanto para aquelas 

que não o possuem (ABREU, 2012). Aplicando essas ideias no caso de Sumidouro, 

o local ganharia fama maior devido a sua relação com O Guarani, por meio de 

estratégias de divulgação e marketing. Na questão envolvendo turistas que 

conhecem ou não a obra, o roteiro poderia trabalhar a importância que o livro 

apresenta na sua originalidade para a literatura nacional. 

O itinerário literário e a sua divulgação atraem turistas de diversos locais a fim 

de conhecer a região. Como o turismo literário está inserido na categoria do turismo 

cultural, quando se fala dos turistas, isso não deixa de ser diferente. Normalmente, o 

turista além de ser literário, também se constitui como um turista cultural. Esse tipo 

de turista organiza sua própria viagem, vai a lugares pouco visitados, interage com a 

população local e de preferência evita os outros turistas ou pelo menos diferencia-se 
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conceitualmente destes33 (BARRETO, 2007, p. 23). A relação desse tipo de turista 

com a comunidade local também se torna alvo de mudança, pois os moradores, 

quando dispostos a aceitar o turismo por meio da conscientização e da participação, 

terão que se adaptar às pessoas vindas de diversos lugares. No dizer de Mendes:  

 

O encontro pode ser complexo, pois implica o encontro de duas culturas. 
Oferecer hospitalidade significa uma convivência mais salutar, existem as 
diferenças, mas existe, sobretudo, o apelo da compreensão e a 
consciencialização da necessidade de bem-estar do turista. (MENDES, 
2007, p. 84). 

 

Como citado, as diferenças entre anfitrião e turista existem, mas elas 

precisam ser aproveitadas e vistas sob outro ângulo, o da troca de culturas e 

informações que cada um tem para dar e oferecer, mesmo sob essa perspectiva é 

necessário compreender que sempre haverá conflitos e que estes precisam ser 

solucionados, sempre buscando o bem-estar de ambas as partes. Quando a 

literatura está envolvida nesta troca, a importância do anfitrião é fundamental, pois: 

 

O anfitrião é portador da cultura dessa região e a garantia da sua 
perpetuação. 
O “anfitrião” tem assim a possibilidade de ampliar qualitativamente o seu 
repertório cultural, conhecer outras visões do mundo e estabelecer relações 
com a sua realidade, o seu imaginário, a sua linguagem e assumir-se como 
relator de viagens, unindo a sua sensibilidade literária a uma curiosidade 
turística, tece o enredo de um guia turístico peculiar. (MENDES, 2007, p. 
85). 

 

O morador também desempenha papel importante no itinerário literário, uma 

vez que ele pertence ao destino visitado. Sendo assim, é necessário que ele 

entenda a sua relevância para o destino e esteja apto a apresentar-se aos turistas, 

(não só) na qualidade de guia de turismo, mas disponibilizar seu conhecimento e 

sua capacitação a fim de ampliar horizontes, tanto os seus quanto os dos turistas. 

Desse modo, o morador sente-se parte operante e ativa no processo de roteirização 

do destino turístico literário, não apenas beneficiando-o financeiramente como 

também culturalmente. No projeto de turismo literário do município de Sumidouro, é 

preciso dar voz e vez à população, isto começa com o processo de sensibilização a 

                                            
33 BARRETO, Margarita. Turismo y cultura: relaciones, contradicciones y expectativas. Tenerife, 
Espanha: ACA y Pasos, 2007. 171 p. (Colección PASOS). Disponível em: 
<http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita1.pdf> Acesso em: 22 out. 2016. 
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respeito da importância de um turismo mais ativo na cidade até a sua capacitação 

em trabalhar nele.  

Como já abordado, Sumidouro tem a maioria de sua renda voltada para a 

agropecuária e no ano de 2013 esteve na última34 posição no ranking do IDH do 

estado do Rio de Janeiro com 0,611. Na questão econômica, com um itinerário 

literário é possível haver uma chance de diversificação da economia do município. A 

renda obtida com o fluxo de turistas e os investimentos gerados a partir do turismo 

literário podem contribuir para maior variação e movimento da economia local e 

melhoria na qualidade de vida da população. Certamente esse projeto de turismo 

literário (ou qualquer projeto de turismo) precisa contar com a participação de todos 

os agentes envolvidos para se obter acordos que beneficiem o coletivo e não 

apenas uma parte, entre esses agentes estão prefeitura, associação de 

comerciantes, população residente nas áreas urbana e rural do município, 

proprietários de bares, restaurantes, hotéis e pousadas. 

Outra questão econômica seria a geração de empregos e ocupações que o 

turismo atinge direta e indiretamente. Um projeto que envolva a participação da 

população é capaz de capacitar moradores para trabalhar nele e apoiar projetos de 

empreendedorismo. Conforme a demanda aumentar, a oferta terá que seguir o 

mesmo caminho com a abertura de bares, restaurantes, pousadas, hotéis, agências 

de receptivo etc., além de fomentar a demanda e a economia dos estabelecimentos 

já existentes. Os órgãos públicos precisam estar cientes de que uma cidade bem 

estruturada para seus moradores também beneficia os turistas. Segurança, 

iluminação, sinalização, estradas pavimentadas, centro de informações ao turista, 

coleta de lixo, políticas voltadas ao meio ambiente, entre outras obras de 

infraestrutura pela cidade para atender tanto a necessidade do morador quanto a do 

turista são aspectos imprescindíveis. Além também da melhoria de outros atrativos 

turísticos presentes no município, permitindo ao turista conhecer mais o destino e 

permanecer mais tempo nele. 

Obviamente, não são apenas benefícios que a atividade turística traz quando 

implantada e desenvolvida em uma determinada região. É preciso haver 

                                            
34 Informação obtida pelo site do G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/regiao-
serrana/noticia/2013/07/sumidouro-rj-e-o-municipio-com-o-pior-desempenho-de-idh-do-estado.html> 
Acesso em: 21 out. 2016. 
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planejamento prévio dos órgãos desenvolvedores e inclusão de todas as partes que 

possam estar envolvidas com a atividade para assim conseguir minimizar os 

impactos negativos gerados. De acordo com as considerações do Ministério do 

Turismo (MTUR) é também recomendável o conhecimento da situação atual da 

região para o processo de roteirização:  

 

A roteirização, [...] tem caráter participativo, e deve estimular a integração e 
o compromisso de todos os protagonistas desse processo, não deixando de 
desempenhar seu papel de instrumento de inclusão social, resgate e 
preservação dos valores culturais e ambientais existentes. (BRASIL, 2010, 
p. 33). 

 

No caso de um roteiro voltado para o turismo literário, outra consideração 

interessante a se fazer é a de Abreu (2012) na qual há críticas por parte de 

estudiosos por esses roteiros às vezes não condizerem com a realidade descrita nos 

livros, pois eles são voltados visando o lucro e a satisfação do turista. Esse 

pensamento também é compatível com o de Henriques (2008) que aborda que essa 

prática turística envolvendo a literatura:  

 

[...] não é feita sem uma quota-parte de destruição, porque turismo é 
também uma área de massificação. No domínio da delimitação dos 
percursos turísticos-literários, há que ter presente que a linguagem turística 
não é a linguagem literária, e uma vez que nem todas as linguagens se 
equivalem, um livro não poderá ser reduzido a um percurso. (HENRIQUES, 
2008, p. 33 apud HENRIQUES E QUINTEIRO, 2011, p. 603). 

 

Uma proposta de projeto de turismo literário para o município de Sumidouro, 

baseando-se na sua relação com O Guarani, escrito por José de Alencar, 

certamente atenderia ao que o próprio MTUR considera pertinente a esse tipo de 

proposta: “[...] valorizar a diversidade e as particularidades do Brasil. Por isso, 

propõe a segmentação como uma estratégia para estruturação e comercialização de 

destinos e roteiros turísticos brasileiros.” (BRASIL, 2010, [s.p]). O turismo literário é 

uma forma que o município pode utilizar para buscar essa particularidade em meio 

ao mercado turístico brasileiro, uma vez que essa categoria de turismo não é tão 

ampla no país, mas vem ganhando força. Partindo-se de um projeto bem 

estruturado, planejado, buscando conhecimento da situação atual do município no 

setor do turismo, avaliando suas dificuldades, arrecadando investimentos, 

conscientizando a população e envolvendo-a junto aos órgãos públicos e privados 
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para discutir situações e tomar decisões, os impactos podem ser reduzidos, 

previstos e passíveis de solução. O município pode, portanto, buscar sua afirmação 

por meio do turismo literário, uma vez que se encontra carente de projetos voltados 

à exploração de seus atrativos, principalmente a cascata Conde d’Eu, cenário-chave 

do romance O Guarani. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

José de Alencar viveu em um país que começava a dar os seus primeiros 

passos como nação independente, buscando em todos os seus aspectos algo 

original, algo próprio, que se diferenciasse da sua antiga metrópole, Portugal. O 

movimento romântico que chegou vindo da Europa, com seus conceitos baseados 

principalmente na nacionalidade e exaltação das características pátrias, encontrou 

no Brasil um terreno fértil para que isso pudesse ser colocado em prática por meio 

de diversos artistas e escritores. Dentre eles, está José de Alencar, um brilhante 

escritor que com a sua originalidade e o seu talento, abriu caminhos até então não 

muito explorados e conseguiu se consagrar como um dos maiores nomes do 

Romantismo brasileiro e da literatura nacional. Infelizmente teve uma vida curta, mas 

isso não serviu de empecilho para o grande repertório em que se constituíram suas 

obras que retrataram diversos temas e lugares nacionais.  

Alencar enfrentou diversas adversidades durante sua vida: julgamentos e 

silêncio, tanto por parte da crítica brasileira quanto algumas de além-mar; desafios 

vindos da política brasileira; até mesmo certa inimizade com o imperador D. Pedro II; 

e também a tuberculose que o acompanhou durante boa parte da sua vida. Mas logo 

no início da sua carreira como escritor conseguiu atender aos anseios de uma 

identidade brasileira ainda em formação com o romance publicado em folhetim O 

Guarani, que o levou à fama e à notoriedade por todo o país. A literatura nacional 

identificava no índio Peri o antigo cavalheiro medieval, época da qual o Brasil não 

participou, idealizando sua figura, dotada de diversas qualidades físicas e de bom 

caráter. Peri transformou-se em um herói nacional e juntamente com a natureza 

envolveram toda a trama do romance, e passaram a ser considerados os pilares da 

identidade da nação brasileira. 

O romance descreve o rio Paquequer e a natureza em volta, e abriu espaço 

para que toda uma tradição e lenda fossem contadas por moradores durante anos, 

baseando-se na ideia de que o rio Paquequer, apresentado por Alencar, seria o 

mesmo rio do município de Sumidouro. Para se levantar questionamento sobre essa 

hipótese, foram coletados elementos que mostram, de algum modo, a intervenção e 

utilização dessa lenda nos aspectos do município. Infelizmente, a falta de mais 

informações documentais deixa essa hipótese em aberto, mas os indícios e 
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argumentos mostram-se muito fortes, e tudo leva a crer que José de Alencar pode 

ter se inspirado nesse cenário para escrever seu romance. 

Deixa-se em aberto, pois, para outros estudos, a sugestão de criação de um 

projeto de turismo literário no município de Sumidouro, baseando-se na semelhança 

entre o seu cenário e o de O Guarani. Apesar de esse projeto ter como base uma 

lenda, uma suposição, isso não impede que Sumidouro não se aproveite dela (assim 

como outras cidades fazem com suas respectivas lendas) para conseguir se 

destacar no mapa turístico tanto regional quanto nacional, uma vez que o município 

não conta com nenhuma atividade turística envolvendo esse tema. 

O turismo literário pode vir a ser uma importante fonte de renda para o 

município que não tem a sua economia muito diversificada, gerando emprego, 

renda, investimentos e incentivo à abertura de novos negócios que a atividade 

turística envolve direta ou indiretamente. Socialmente falando, pelo intercâmbio 

cultural entre comunidade e turista é possível expandir os mundos e pensamentos, 

tanto de um quanto do outro, por meio das experiências individuais. A ação 

participante da população local é importante, pois ela é a guardiã dessa lenda que 

atravessa os anos, por isso é preciso sensibilizá-la sobre o fenômeno do turismo, e 

mobilizar outros atores. Neste estudo foram discutidos aspectos que podem vir a ser 

positivos para o município, caso seja criado e implantado esse tipo de projeto, não 

deixando de lado também os cuidados a serem tomados para que não surjam 

consequências nocivas, pois a atividade turística não deixa de interferir nos destinos 

e na vida dos habitantes locais. 

Por fim, do mesmo modo que o romance O Guarani tornou-se importante para 

a literatura brasileira, pode assim ser também para Sumidouro no que diz respeito à 

atividade turístico literária. Independentemente da comprovação documental a 

respeito da identidade do cenário do livro, a beleza do rio Paquequer com a 

formação da cascata Conde d’Eu, sendo esta a maior queda d’água do estado do 

Rio de Janeiro, já justificaria a criação de um roteiro turístico no município, pois além 

desses atrativos, tem mais a ofertar para a criação de outros projetos de 

segmentação do turismo. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

 

Entrevista concedida pelo professor de história Marcelo Vieira de Almeida, fundador 

do projeto Pró-memória Sumidouro, no dia 18 de outubro de 2016. 

 

1 - Pelo o que eu pude notar, existem dois rios Paquequer, um que nasce em 

Teresópolis e um que nasce em Sumidouro, o que abre espaço pra discussão sobre 

a qual rio José de Alencar estava exatamente se referindo. Do ponto de vista dos 

registros históricos e informações, o senhor acha que o rio Paquequer de Sumidouro 

revela certa vantagem nessa suposição? 

R: Bom, eu primeiramente eu que agradeço ao interesse em procurar aqui o 

centro de documentação histórico Pró-Memória de Sumidouro e bem, já foi feito um 

estudo, quando você compara os dois rios, o rio Paquequer daqui de Sumidouro e 

rio Paquequer do município de Teresópolis, você vê que não tem como ser o rio de 

Teresópolis, em função da própria descrição que José de Alencar coloca no 

Guarani. Quando ele descreve o acidente geográfico não é? Naquele momento ali 

que ele descreve, ali você vê a descrição da cascata Conde d’Eu que é a cascata 

em maior queda livre do estado do Rio de Janeiro. Não é uma cascata que tem uma 

corredeira pelas pedras, é em queda livre, são 127 metros de queda livre, 

exatamente, essa concentração de águas que precipita, não é? Toda essa descrição 

que ele faz pra depois lá embaixo se acalmar, exatamente a descrição da cascata e 

você não vai ter outro acidente geográfico lá no rio Paquequer de Teresópolis que 

bata com essa descrição. E em segundo lugar, uma coisa que é irrefutável é que ele 

cita onde deságua esse rio, esse rio se chama Paquequer e deságua no rio Paraíba 

do Sul, e o único rio desses dois que deságua no Paraíba do Sul é o de Sumidouro. 

Também existe uma descrição no Homem e a Serra, de Alberto Lamego página 238 

que é uma descrição bem geológica, geográfica que também ela vem somar aí a 

essa afirmação. E a tradição, como na história também, a tradição oral conta 

também, a tradição oral daqui do município de Sumidouro é tão antiga quanto o livro, 

a publicação da primeira edição do livro. Tanto que existem duas cavernas no rio 

que desde os tempos idos já tem o nome de Caverna Ceci e Peri, também vem a 
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somar. Enfim, são essas que a gente pode afirmar em relação a essa distinção dos 

dois rios. 

 

2 - Sobre essa relação de O Guarani com Sumidouro, a gente nota isso até em 

aspectos oficiais do município como no Hino, a parte em que O Guarani é cantada e 

também o painel existente na Câmara dos Vereadores, não só a painel, agora têm 

vários quadros também com relação a isso, então o senhor diria que essa relação 

entre o município e o livro já se tornou inseparável? 

R: Isso com certeza. Porque uma tradição tão antiga veio a se cristalizar aí 

nessa forma aí em vários momentos, é como o hino, o brasão do município, esse 

painel, uma escultura que pega a parede inteira da Câmara, toda a decoração da 

Câmara, tudo em função desse, vários desfiles escolares que já existiram aqui, 

sempre enaltecendo essa questão ligada à relação entre a descrição, a narrativa do 

Guarani e a característica aqui do rio Paquequer e da cascara Conde d’Eu. Isso não 

tem mais como, independente de qualquer comprovação mais científica, já está 

consagrado aqui no município. 

 

3 - O senhor acha que teria que existir mais divulgação por meio do município sobre 

essa relação pra que mais pessoas, sejam fãs do escritor, fãs de literatura, fãs de 

cultura, possam se interessar a visitar a cidade com o intuito de conhecer a cascata 

que José de Alencar se inspirou pra escrever seu livro mais famoso? 

R: Com certeza, não é? Seria um carro chefe pro turismo, porque por 

exemplo, as belezas naturais do município são bem interessantes, mas você tem 

outros municípios que também tem belezas naturais, principalmente aqui na região 

serrana, mas essa cascata, em particular, ela é a maior cascata em queda livre do 

estado do Rio, então aí já tem um diferencial, somando essa característica literária 

aí, o turismo literário, de interesse literário, com certeza poderia ser o estopim de um 

projeto de turismo aqui no município. 
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4 - O que o senhor acha que deveria ser feito para o município se utilizar dessa 

relação para o seu bem próprio e de seus moradores, como pra sua história ou para 

o turismo?  

R: Eu acho que qualquer projeto deve passar antes por uma legislação, pela 

criação de uma legislação de proteção ambiental dessa área, então ali na cascata e 

o entorno da cascata deveria primeiramente ser transformado em uma área de 

proteção ambiental, independente de ser uma propriedade particular, e depois 

pensar em desapropriação ou não, mas ela tem que ser transformada em uma área 

de proteção ambiental pra que não ocorra a devastação como já ocorreu em tantas 

áreas e vem ocorrendo progressivamente em tantas áreas daqui do município. 

Devastação ambiental, desmatamento. 

 

5 - O senhor tem conhecimento se já existe ou existiu algum tipo de roteiro 

envolvendo o município e o livro especificamente, com destaque, no caso, pra 

cascata? 

R: Existiu sim, existiu um filme, do Fausu Mansur, de 1979, O Guarani, que foi 

ambientado aqui que boa parte da locação foi aqui em Sumidouro, inclusive lá na 

cascata, naquele momento a secretaria de obras da prefeitura construiu uma 

reprodução de uma casa e existem fotos dessa casa, um casarão lá em cima no 

topo lá da cascata pra ambientar, onde foi uma das locações do filme, essa casa ela 

é explodida no final, ela é incendiada como descreve realmente o livro, o romance, 

então esse foi um filme de Fausu Mansur de 1979, teve também uma minissérie da 

Manchete, O Guarani que a Angélica participou e também teve locação em 

Sumidouro. Por que eles procuraram as locações, porque quando eles fizeram a 

pesquisa histórica deles, eles também encontraram no município de Sumidouro, no 

rio Paquequer a relação com O Guarani. 

 

6 - Mas algum roteiro, roteiro turístico para turistas mesmo, o senhor tem 

conhecimento se já teve lá? 
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R: Existe um roteiro atualmente, como se chama esse tipo de turismo? 

Esqueci o nome agora, que os novos proprietários da Fazenda Boa Vista que são de 

Friburgo, a família Peixoto, eles fizeram ... Turismo de Experiência. Aí eles tem um 

roteiro que ta incluído a cascata Conde d’Eu. 

 

7 - O senhor só tem conhecimento desse no caso? No caso então é mais particular, 

nada do município?  

R: O município, o único momento em que tentou aqui foi na gestão de aliás, 

desculpa, de 2005 a 2009 com Aurinho quando ele foi nomeado aí com essa função, 

não existe oficialmente, mas ele foi incumbido, ele trabalhou na divulgação desses 

municípios, atuar um pouco na conservação porque colocou lixeiras lá e botou a 

coleta, que passava lá uma vez por semana pra coletar esse lixo das lixeiras, e 

então foi somente esse momento, mas não se pode dizer que fosse um roteiro, um 

projeto realmente de turismo. 

 

8 - O senhor acha que possa existir a possibilidade de visitação? 

R: A visitação é aberta até hoje ... 

 

9 - Mas no caso de um roteiro, algo mais planejado? 

R: Eu acho que tá mais do que na hora de o município se interessar por isso, 

mas até o momento em nenhum governo, a não ser esse que eu citei, que viu um 

mínimo, você vê que na prefeitura, até o momento, não existe nenhum cargo, 

mesmo que seja um cargo inferior na hierarquia que seja relacionado ao turismo, o 

turismo não tem uma secretaria, mas poderia ter um departamento, porque é 

secretaria de educação, cultura, esporte e lazer. Turismo tinha que estar incluído aí, 

poderia estar incluído aí, só que não está em lugar nenhum. Então nas reuniões de 

turismo no estado por exemplo, as institucionais, o município de Sumidouro nem 

participa porque não tem ninguém nomeado nessa área.  
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10 - Que benefícios o senhor acha que haveria caso houvesse um projeto de 

turismo, principalmente literário, no caso? 

R: Eu acho que você pode citar três benefícios aí: primeiro lugar como 

sempre um turismo bem organizado, um turismo que não seja uma coisa, assim, 

apenas de divulgar e mais nada, que fosse um projeto bem estruturado, com certeza 

um primeiro benefício seria a proteção ambiental porque quem olha denuncia e vai 

dizer, ele foi chamado pra ver uma coisa errada como lixo sendo jogado no chão, ou 

algum tipo de depredação, ele vai denunciar e dar mais visibilidade, portanto, 

poderia haver uma maior preservação; em segundo lugar, a questão cultural, traria 

um incentivo pra qualificar a cultura local, colocar um novo interesse dentro das 

escolas, dentro do meio cultural da cidade, uma coisa de um nível melhor do que 

ficar apenas esses eventozinhos de forró e arrasta pé, essas coisas que sempre só 

tem, sem diminuir essas questões, mas que fosse mais uma opção de cultura, 

poderia haver um fomento disso aí, um incentivo; e em terceiro lugar, poderia ajudar 

a economia do município, contribuiria pro comércio e pessoas vindo visitar são 

pessoas que tem o poder aquisitivo melhorzinho, poderiam estar gastando aqui em 

restaurante, pousada, comércio em geral. 

 

11 - Em um contexto geral, qual a importância que o senhor atribui dessa relação da 

cascata com O Guarani? 

R: Eu acho muito importante, basta a gente comparar, você vê tem 

municípios, tanto no Brasil como em outros países, que até mesmo uma pessoa que 

um belo dia afirma ter visto um extraterrestre, a prefeitura sabendo aproveitar bem 

isso, gerou um interesse para o município, colocou o município no mapa, como 

Varginha lá em ... não lembro se Minas ou São Paulo, acho que em Minas, enfim, 

em outros lugares lá que tem ocorreram alguns casos assim e que geram todo um 

turismo, um interesse pelo local, imagina aqui que é ligado a uma obra tão rica e 

importante como a obra prima aí do romantismo brasileiro que é O Guarani e o autor 

José de Alencar, então eu acho que só teria um ganho enorme em tirar Sumidouro a 

espantar até esse peso que tem o próprio nome, Sumidouro, parecendo um local 

sumido, desaparecido, então colocar ele no mapa, de uma forma positiva. 
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ANEXO A – 1º CAPÍTULO DE O GUARANI NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DE 
JANEIRO 

 

 
Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional, 2016. 
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ANEXO B – FONTE HISTÓRICA SOBRE A ORIGEM DE SUMIDOURO 

 
 
Fonte: Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil, 2016. 
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ANEXO C – FONTE HISTÓRICA SOBRE A NOMEAÇÃO DA CASCATA CONDE 
D’EU 

 
Fonte: Novo e Completo Índice Cronológico da História do Brasil, 2016. 
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ANEXO D – FONTE HISTÓRICA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO RIO PAQUEQUER 
QUE JOSÉ DE ALENCAR CITA EM O GUARANI 

 
Fonte: Anais do Rio de Janeiro, 2016. 
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ANEXO E – REPORTAGEM SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CASCATA CONDE 

D’EU E O GUARANI 

 

Informações obtidas pelo site da Veja Rio. Disponível em: 

<http://vejario.abril.com.br/materia/turismo/dez-cachoeiras-incriveis-no-estado-do-rio> Acesso em: 12 

abr. 2016 
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ANEXO F – REPORTAGEM SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CASCATA CONDE 

D’EU E O GUARANI 

 

Informações obtidas pelo site da Red Bull. Disponível 

em:<http://www.redbull.com/br/pt/adventure/stories/1331777548259/10-cachoeiras-para-se-

apaixonar-pelo-brasil> Acesso em: 12 abr. 2016. 
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ANEXO G - REPORTAGEM SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CASCATA CONDE 

D’EU E O GUARANI 

 

Informações obtidas pelo site Fri Notícias. Disponível 

em:<http://www.frinoticias.com.br/2013/09/cascata-conde-deu-atrai-visitantes-para.html> Acesso em: 

12 abr. 2016. 
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ANEXO H - REPORTAGEM SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CASCATA CONDE 

D’EU E O GUARANI 

 

Informações obtidas pelo site Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/o-guarani> Acesso em: 12 abr. 2016. 
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ANEXO I - REPORTAGEM SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CASCATA CONDE 

D’EU E O GUARANI 

 

Informações obtidas pelo site Peregrina Cultural. Disponível 

em:<https://peregrinacultural.wordpress.com/2009/05/15/5-livros-do-romantismo-ii-o-guarani/> Acesso 

em: 12 abr. 2016. 
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ANEXO J - REPORTAGEM SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CASCATA CONDE 

D’EU E O GUARANI 

 

Informações obtidas pelo site G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/regiao-

serrana/noticia/2013/09/cascata-conde-deu-atrai-visitantes-para-sumidouro-no-rj.html> Acesso em: 1 

abr. 2016. 
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ANEXO L – O GUARANI RETRATADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 
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ANEXO M – O GUARANI RETRATADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 



98 
 

ANEXO N – O GUARANI RETRATADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES 

 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 


