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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar as representações de 

masculinidade através dos romances urbanos do escritor José de Alencar, 

durante o Segundo Reinado, assim como as relações de gênero que se 

estabeleceram na Corte. Parte-se do pressuposto de que as obras literárias 

do autor apresentavam um caráter pedagógico no período, instruindo seus 

leitores acerca dos padrões de conduta e valores sociais que deveriam ser 

aceitos e retransmitidos socialmente, para a constituição do ser homem para 

o século XIX. 

José de Alencar, como romancista, historiador e político, foi um observador 

e constituinte das representações do Império. Em todas estas atividades, a 

dimensão do político � entendida como o espaço de articulação do social e 

sua representação � esteve fortemente presente. Os romances urbanos 

foram, portanto, percebidos, apresentando as evidências da articulação do 

momento histórico dos primórdios da modernização cultural e econômica 

do país. Seu papel era atribuído à literatura de elemento pedagógico para os 

leitores, perpassando pelo direcionamento da conduta ou postura ideal que 

Alencar definia como a melhor a ser adotada. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This present essay has the purpose of analyzing the representations of 

masculinity through the urban romances of the writer José de Alencar, 

during the Second Reign, as well as the relationship of gender that was 

established in the Court. It starts off from the presupposition that the 

author�s literary works presented an educational character at the time, 

instructing its readers about the standards of behavior and social values that 

should be accepted and retransmitted socially, for constituting being man 

for the 19th century. 

José de Alencar, as a novelist, historian and politician, was an observer and 

a constituent of the representations of the Empire. In all these activities, the 

political dimension � understood as the space of social articulation and its 

representation � was intensely present. The urban romances were, 

therefore, noted, presenting evidences of the articulation of the historical 

moment of the origin of the cultural and economic modernization of the 

country. Its role was attributed to the literature of educational element for 

the readers, grazing through the guideline of the ideal behavior or posture 

that Alencar defined as the best one to be adopted. 
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A literatura surgiu em minha vida como a brincadeira de 

criança, a amiga de adolescência e a mestra da fase adulta. Cresci em meio 

aos livros; na infância meu pai lia histórias de príncipes e princesas para me 

fazer dormir. O tempo passou, aprendi a ler e pude começar a viajar pelo 

mundo da literatura. 

No ensino médio tive o primeiro contato com José de 

Alencar e na faculdade se fizeram presentes em minha formação as 

possibilidades de aliar duas paixões, história e literatura. Desde então, 

comecei a trajetória de minha pesquisa, que apresentou um primeiro 

resultado no meu trabalho de conclusão de curso, em 1999, intitulado 

�Imagens do Paquequer: As representações do índio nas obras de José de 

Alencar�.  

Na trajetória da pesquisa várias inquietações surgiram, o que 

me levou ao interesse de ingressar no programa de Pós-Graduação em 

História da PUC-SP. Inicialmente, a problemática central de minha 

pesquisa recaía sobre a análise do feminino; porém, no decorrer da 

pesquisa, observei a questão da masculinidade na produção alencariana e 

uma nova problemática rica e inexplorada surgiu. Começava, assim, um 



outro desafio e o projeto inicial ganhou novos contornos, caminhos e 

inquietações. 

Várias pesquisas centralizaram suas análises nos romances 

do autor e em sua relação com o mundo feminino, ressaltando sempre a 

importância do gênero na obra e a necessidade de se escrever sobre essa 

nova ótica, a da masculinidade1, para os estudos do romancista e sua 

produção, algo inexplorado. 

Essas obras literárias constituíram a fonte de pesquisa sobre 

a época e sua sociedade. Sua importância como fonte de pesquisa se dá 

pelo fato de serem leituras feitas por Alencar sobre o Segundo Reinado, 

apresentando opiniões e observações do momento histórico, uma das 

múltiplas possibilidades.2 

A questão da temporalidade foi delimitada ao período em 

que Alencar escreveu e publicou seus romances. Assim, o marco inicial foi 

o romance Cinco Minutos (1856) e o marco final a obra Senhora (1875). 

Esse recorte temporal teve como critério de escolha os romances escritos 

sobre a cidade do Rio de Janeiro que tiveram seu tempo de ação centrado 

no Segundo Reinado. Dessa maneira, as obras perpassaram toda a vida 

literária do autor.  

                                                
1 COELHO SOARES, Ana Carolina. Moça educada, mulher civilizada, esposa feliz: relações 
de gênero e história em José de Alencar. Dissertação de mestrado, UERJ, 2003. 
2 WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade: na história e na literatura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 



Não se leva em consideração aqui seu último romance 

publicado, intitulado Encarnação (1893), que, apesar de se encaixar nos 

critérios de temporalidade, se trata de uma publicação póstuma (Alencar 

faleceu em 1877). Neste romance houve a interferência do filho de Alencar, 

que concluiu, revisou e publicou o romance. Sendo assim, não se pode 

considerá-lo como uma obra que expressaria completamente as opiniões de 

José de Alencar. 

As delimitações de espaço e tempo surgiram da análise 

documental. Levou-se em consideração que Alencar, ao escrever seus 

romances, centralizou grande parte de suas narrativas na sociedade 

fluminense (foram ao todo dez obras ambientadas no Rio e Janeiro contra 

oito obras ambientadas em outras regiões do país) do Segundo Reinado. 

Provavelmente isso se explique pelo fato de Alencar ter morado no Rio de 

Janeiro por vários anos, passando lá toda a sua fase de maturidade e 

retirando desse cotidiano vivido a inspiração para suas histórias. 

Há a necessidade desse recorte específico de fontes devido à 

característica de Alencar de escrever seus romances de forma aleatória. Ao 

escrever, o literato não se preocupava previamente em produzir de acordo 

com as fases de sua literatura, ele escrevia o que tinha vontade. A divisão 

de sua produção em fases foi uma intenção do autor, que os estudiosos 

adotaram para as análises. 



Além das justificativas já apresentadas, leva-se em 

consideração o fato do Rio de Janeiro ser a Corte e, por isso, a porta de 

entrada das influências e costumes europeus da época. Sendo assim, pode-

se dizer que o Rio de Janeiro era o palco de novidades e o espelho para o 

Brasil, que via bater à sua porta um novo século. Foi nessa cidade e nesse 

período que Alencar escreveu e viveu, estando, portanto, sua produção 

impregnada das representações e tensões sociais do momento, de diferentes 

leituras e olhares. 

Uma das problemáticas do trabalho residiu na articulação 

entre história e literatura, observando como ambas constroem discussões 

sobre uma sociedade e, com isso, esboçam compreensões de todo um 

período histórico, assim como a visão de quem o presenciou, se tornando 

uma fonte para os historiadores. 

Partiu-se do pressuposto de que a literatura é um produto 

cultural da sociedade e que precisa ser decodificada e desconstruída para 

resgatar suas próprias singularidades, propriedades determinadas, 

especificidades, intencionalidades subjacentes e positividades3, o que 

permitiria trabalhar com as representações sociais. 

                                                
3 Falar em positividades significa recuperar como foram criadas, recriadas, constituídas e 
reconstituídas, lembrando que essas obras foram produzidas a partir de determinadas práticas e 
projetos, através da vivência cotidiana de sujeitos sociais. 



Mudanças que foram registradas pela literatura, mas 

sobretudo mudanças que se transformaram em literatura.4 Para o 

historiador, a questão da literatura como fonte leva em conta o fato de o 

autor, ao escrever, estar sujeito a tencionalidades de seu contexto histórico 

e literário. Com isso, seu texto se torna uma leitura subjetiva do momento, 

que ao ser analisada traz para o debate uma das várias possibilidades de 

representação de uma determinada sociedade.  

Alencar foi um escritor do Império, mas não se pode 

esquecer que foi também político, jornalista e historiador, profissões que 

marcaram sua trajetória de vida e sua obra através de suas impressões do 

cotidiano. 

Não se deve mais entender o documento e todos os romances 

como expressão de verdade, uma vez que estes não são mais tidos como 

documentos que falam por si só. �A história mudou sua posição acerca do 

documento, ela considera sua função primordial não interpretá-lo, não 

determinar se diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim 

trabalhar no interior e elaborá-lo. Ela o organiza, recorta, distribui e 

ordena...� 5 

                                                
4 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: Editora Brasiliense, p.237. 
5 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do Saber. São Paulo: Forense, 1990. p.24. 



�Na literatura há um complexo de maneiras diferentes de 

abordar a mesma vida local�6, bem como há formas diversas de se 

trabalhar a questão da leitura de autores contemporâneos. Portanto, o 

pesquisador deve estar aberto às diferentes abordagens que terá de 

enfrentar, pois cada qual escreve a partir de suas impressões de uma mesma 

sociedade. Isto equivale dizer que a obra de Alencar tem seu olhar, e que 

este não é um espelho do olhar de outro autor de seu tempo. Daí advém o 

papel da literatura como documento histórico e o desafio do historiador de 

encontrar a melhor maneira de interpretar os romances e de travar o diálogo 

entre história, literatura, padrões, sensibilidades e tensões. Alencar falou de 

amor, ódio, paixão, amizade, inveja, cobiça, homens e mulheres. 

Quanto à questão das obras de Alencar e a história, há 

controvérsias. Alguns autores7 supõem que a história forneceu elementos 

para os romances, outros os vêem como pura ficção. As obras de Alencar8 

mantêm-se ricas de interpretações, sendo comum observar análises de sua 

produção que enfatizam seu papel como romancista e que o consideram um 

                                                
6 WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade: na história e na literatura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. p.152. 
7 MARCO, Valéria de. A Perda das Ilusões: O romance histórico de José de Alencar. São 
Paulo: Editora da Unicamp, 1993. p.78. 
8 Essas são algumas das obras consultadas inicialmente sobre o autor e das quais parto para 
algumas de minhas colocações iniciais: IVO, Lêdo. Teoria e Celebração. In: Três Literatos do 
Segundo Reinado. Rio de Janeiro: UERJ, 1975. AGUILAR, Flávio. A Comédia nacional no 
Teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984. ALENCAR, Heron. José de Alencar e a 
ficção romântica. In: COUTINHO, A. (org.) A Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul 
Americana, 1969. PROENÇA, M. Cavalcanti. José de Alencar na literatura brasileira. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966. MARCO, Valeria de. A Perda das Ilusões: O 
romance histórico de José de Alencar. São Paulo: Editora da Unicamp, 1993. MENDES, Oscar. 
José de Alencar - Romances Indianistas. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1968. 



dos maiores autores do romantismo brasileiro.9 Cabe também destacar o 

potencial dessa produção como fonte documental, pois permite resgatar as 

relações de gênero, trazendo reflexões e inquietações a respeito e 

possibilitando um novo campo de trabalho para a historiografia e uma 

leitura da masculinidade. 

A obra alencariana, como uma leitura feita pelo escritor 

sobre a sociedade em que vivia, possibilitava-lhe colocar no centro do 

debate suas opiniões, impressões e julgamentos acerca dos padrões de 

conduta, das relações amorosas, do namoro, do casamento, entre outros 

aspectos. Seus romances podem tornar-se documentos de uma época que 

potencializam a discussão da sociedade, resgatando-se, assim, um pouco do 

discurso pedagógico e das relações de gênero presentes nos romances 

alencarianos. 

Os romances são ricos de representações, de tramas de 

relações amorosas e de tensões de masculinidade. Nos escritos, os 

personagens se construíram e se apresentaram em contraponto ao feminino 

durante toda a obra, dando muitas vezes o tom do romance. Não estão 

                                                
9 O romantismo de sua obra, assim como o feminino, foi assunto de diversos trabalhos. O 
mundo feminino foi uma área de intenso trabalho do autor, fato que se explicita através de uma 
rápida análise dos títulos encontrados em seus romances, tais como Lucíola, Diva, Senhora, 
entre outros. Essa temática vem de encontro aos anseios acadêmicos de trazer para o centro do 
debate a figura da mulher, colocando, assim, sua representatividade dentro da sociedade em 
voga, como se tem feito a partir das décadas de 60 e 70. Porém, se os estudos da mulher e de 
gênero têm ganhado espaço nas últimas décadas, qual seria a importância dos homens no 
romance, uma vez que os estudos de gênero se baseiam em uma relação mutua e não em uma 
ação isolada da feminilidade. 



presentes nos títulos, mas foram de vital importância para o desenrolar da 

trama. 

Os trabalhos mais recentes10 buscam criar novas perspectivas 

de análise para o homem, descobrindo papéis sociais e possibilidades de 

reflexão, fugindo do papel de masculinidade hegemônica até então: 

branca, heterossexual e dominante.11 

Dessa forma, a leitura que começou a se delimitar sobre o 

feminino a partir da década de 60 questionava o masculino universal. Já 

durante a década de 90, os estudos sobre masculinidade ganharam maior 

destaque.  

Duas correntes se formaram. A primeira observava os 

estudos de masculinidade como uma conquista dos estudos da 

feminilidade, defendendo, assim, as referências relacionais e a categoria de 

gênero. Porém, uma segunda corrente defendia os estudos autônomos sobre 

o masculino, sem vinculação direta com essa questão das relações de 

gênero.12 

                                                
10 O interesse pela masculinidade tomou novas formas e contornos a partir da década de 90, que 

gerou novas concepções e conceituações a respeito das relações de gênero e masculinidade. 

11 ARILHA, Margareth; RIDENTI, Sandra; MEDRADO, Benedito (orgs.). Introdução. In: 
Homens e Masculinidades: Outras Palavras. Editora 34, 1998. 
12 MATOS, M. Izilda Santos de. Meu Lar é o Botequim: Alcoolismo e Masculinidade. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001. 



Neste trabalho, as relações de gênero tornam-se importantes 

para a compreensão das representações de masculinidade na obra de José 

de Alencar durante o Segundo Reinado, criando, dessa forma, uma relação 

entre o masculino e o feminino, na qual ambos se contrastam e se 

completam, estabelecendo um amplo diálogo entre autor e obra, homem e 

mulher. 

Eram personagens como Fernandos, Carlos e Álvaros que 

povoavam os romances e traziam as representações do bom pai, do leão da 

moda13, do cavalheiro romântico, dos padrões de conduta estabelecidos, das 

formas de namoro, conquista, sociabilidade. Dessa maneira, construía-se 

para o leitor um quadro, uma obra de arte repleta de significantes e 

significados. 

O masculino emerge tendo como referência o feminino; a 

análise de gênero ganhou espaço e não mais se estuda a mulher 

isoladamente. Busca-se, agora, o enfoque das relações de gênero para que a 

análise possa ser mais completa, dando a dimensão das relações sociais do 

Segundo Reinado através da literatura. 

 No Capítulo I, intitulado �Sorrimos e recomeçamos essa 

história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso 

romance, o nosso drama e o nosso poema�, busca-se situar a discussão 

                                                
13 No romance ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 1998, o autor 
usa a expressão �leão da moda� para definir o conquistador. 



histórica sobre as relações de história, literatura e gênero. Observa-se a 

produção alencariana e seu contexto histórico. Aborda-se o papel social, 

político e intelectual de Alencar e o momento histórico do Brasil e em que 

terreno e contexto os romances e suas representações se inseriam. Neste 

capítulo o objetivo maior é compreender como o intelectual, historiador, 

político, jornalista e romancista, sujeito engajado em sua sociedade, 

trabalhava seus textos como uma experiência cultural e intelectual. 

No capítulo II, �Agarrei-me a sombra como um homem que 

caminha no escuro, desde este momento era o meu fanal, a minha estrela 

polar�, estuda-se a produção romântica do Segundo Reinado como uma 

visão social de mundo. Tenta-se afastar a análise de interpretação do 

romance, valorizando o foco na sociedade e os padrões de conduta 

masculinos apresentados pelo autor em seus romances como modelos de 

educação a serem seguidos. Analisa-se a noite como território de 

sociabilidade, sensibilidades, sentimentos e representações de 

masculinidade. 

Já o Capítulo III, �Não posso admitir de modo algum que 

um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo 

movimento de uma pequena agulha, objetiva compreender quem escreve 

os romances, analisando a figura de Alencar como escritor e suas 

preocupações. Analisa-se as diferentes representações de masculinidade 



criadas pelo escritor e suas relações com o social. Verifica-se como se 

estabelece a relação entre o masculino e o feminino na produção 

alencariana, através da análise dos romances, objetivando-se a 

compreensão das diferentes representações de masculinidade que 

constituem os romances, as relações que estas estabelecem na inter-relação 

com o feminino, a sociedade e o próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I �  �SORRIMOS E RECOMEÇAMOS ESSA HISTÓRIA 

QUE LHE ACABO DE CONTAR E QUE É AO MESMO 

TEMPO O NOSSO ROMANCE, O NOSSO DRAMA E O 

NOSSO POEMA�. 



1.1 LITERATURA COMO DOCUMENTO: AS REPRESENTAÇÕES DE 
UMA SOCIEDADE EM TRANSIÇÃO 

 

As representações de uma época podem ser observadas na 

literatura, uma vez que esta se torna uma expressão de sensibilidade. Para 

ser construída, a prosa de ficção necessita da inspiração de situações, 

dramas e amores reais. 

O escritor, em sua tarefa de escrever, colocava no papel as 

leituras que fazia de uma sociedade, dando espaço para que emergissem 

representações sociais. Ao mesmo tempo, o literato criava uma relação com 

o leitor de sua obra, que via no romance a possibilidade de conhecer novos 

universos. Dessa forma, a literatura apresenta um caráter pedagógico, pois 

o autor, intencionalmente ou não, difundia regras, preceitos e opiniões aos 

leitores, que passavam a retransmiti-las aos outros membros de seu grupo 

social, criando ou reforçando padrões de conduta.  

Ao se olhar para o romance como historiador14, que investiga 

e faz perguntas ao documento, percebe-se que este não se constitui de algo 

isolado e desconexo, já que faz parte desse corpo social. Ao mesmo tempo 

em que é inspirado na sociedade, o romance inspira a sociedade. Constrói-

se, assim, uma relação entre literatura e história. 

                                                
14 Portanto, a literatura apresenta homens e mulheres em representações históricas, podendo 
formar-se objeto de estudo de historiadores. Entre o escritor e o leitor existe uma relação de 
cumplicidade, pois enquanto o primeiro captava e reproduzia representações do cotidiano, o 
segundo poderia assumir ou rejeitar suas mensagens, estabelecendo uma troca. Essa 
ambigüidade é o maior desafio do projeto, para compreender o masculino. 



Dizia Alencar, no romance Senhora, com sua personagem 

Aurélia Camargo, a respeito de seus pretendentes: 

 

Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos 

pretendentes, dando-lhes certo valor monetário. Em linguagem 

financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que 

razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial.15 

 

Se o casamento era uma mercadoria, Alencar, ao trazer a 

questão para o romance, instigava a sociedade a questionar tal preceito e a 

ver no casamento um vínculo com o amor romântico, para além da 

condição financeira dos cônjuges. 

No romance Lucíola, Alencar discursava sobre o 

comportamento social que devia ser praticado pelo homem com uma 

prostituta, em local público. 

 

A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de 

bonomia e fatuidade que desperta nos elegantes da corte a ignorância 

de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais.16 

 

 

 

                                                
15 ALENCAR, José. Senhora. São Paulo: Ática, 1998. p.19. 
16 Ibidem. p.15. 



E o personagem prosseguia o pensamento do narrador: 

 

Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que 

confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da 

inocência.17 

 

A importância do escritor cearense e suas obras, que por 

gerações têm sido lidas, influenciaram a formação literária nacional. 

�Situado num momento em que o estado brasileiro se 

concentrava na consolidação de sua autonomia - tanto no plano político 

como no intelectual - seu papel consistiu em observar todas as 

transformações e colocar no papel sua leitura dessa época. Sua 

contribuição lingüística é também relevante. Rompendo com a acanhada 

forma de sintaxe lusitana, escreveu numa linguagem simples e de grande 

força poética.18� 

Dentro da produção historiográfica, a literatura como 

fonte tem aberto possibilidades, bem como os estudos sobre José de 

Alencar19, que têm despertado interesse de pesquisadores. Porém, as 

                                                
17 Ibidem. 
18 MENEZES, Raimundo. José de Alencar � Literato e Político. São Paulo: Martins Editora, 
1965. p.45. 
19 Indico aqui alguns autores que trabalham com Alencar: IVO, Lêdo. Teoria e Celebração. In: 
Três Literatos do Segundo Reinado. Rio de Janeiro: UERJ, 1975. AGUILAR, Flávio. A 
Comédia nacional no Teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984. ALENCAR, Heron. 
José de Alencar e a ficção romântica. In: COUTINHO, A. (org.) A Literatura no Brasil. Rio de 
Janeiro: Sul Americana, 1969. COUTINHO, Afrânio. A Polêmica Alencar/Nabuco. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasiliense, 1965. 



pesquisas realizadas ainda focalizam Alencar como um autor que 

expressava o período romântico da literatura nacional e que a transpôs 

para os ideais do romantismo, fonte na qual este literato foi buscar 

inspiração.  

O romantismo, enquanto movimento literário mundial, 

representava uma modernidade e brincava com valores arcaicos. Novas 

formas de escrita, novas questões estéticas e novas interrogações sociais 

ganharam espaço.20 Dentro do movimento Romântico, o romance atuou 

como divulgador de sensibilidades. Alencar, em seu papel de escritor 

pertencente ao movimento Romântico, é referência constante em vários 

livros21 que tratam da questão literária. 

�O romance, forma narrativa moderna, surgiu como 

resposta a necessidades de expressão, da parte do escritor, e a 

determinadas aspirações, da parte do leitor. Acrescente-se a isso que o 

Romantismo permaneceu sempre ligado às lutas políticas... e fez dos 

                                                
20 Segundo Afrânio Coutinho, em A literatura no Brasil: �No estudo do Romantismo, há que 
estabelecer primeiramente uma distinção entre o estado de alma romântico e o movimento ou 
escola de âmbito universal...O estado de alma ou temperamento romântico é uma constante 
universal, oposta a atitude clássica, por meio das quais a humanidade exprime sua artística 
apreensão do real�. 

21 BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: Editora da UNESP, 
1998. BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso Amoroso. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1981. BOSI, Alfredo. Imagens do Romantismo no Brasil. In: O Romantismo. São Paulo: 
Perspectiva, 1978. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: 
Cultrix, 1977. BROCA, Brito. Românticos, Pré-Românticos e ultra-românticos. São Paulo: 
Editora Polis, 1979. BRUNEL, Pierre. Dicionário de Mitos Literários. Rio de Janeiro: Editora 
da UNB e José Olympio, 1997. 



ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, sua inspiração e seu 

motivo.22� 

Dessa maneira, grupos antes esquecidos pela literatura 

ganharam destaque e começaram a emergir nas páginas dos romances. 

Alencar não fugiu à regra; o autor descreveu lugares e paisagens, buscou 

um passado histórico, porém, sem nunca esquecer de procurar uma 

nacionalidade para essa literatura que surgiu. 

A descrição a seguir, de Senhora, apresenta o quarto 

nupcial dos personagens centrais da trama e expressa a sensibilidade 

romântica do seu autor. 

 

Afastemos indiscretamente uma dobra do reposteiro que recata a 

câmara nupcial. 

É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante, que 

realçavam o azul celeste do tapete de riço recamado de estrelas e a 

bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis. 

A um lado duas estatuetas de bronze dourado representando o amor e 

a castidade, sustentam uma cúpula oval de forma ligeira, donde se 

desdobram até o pavimento, bombolins de cassa finíssima.23 

 

O narrador ia entrando, com cuidado, no aposento do casal, 

dando ao leitor a sensação de ser ele a cometer tamanha indiscrição. A idéia 

                                                
22 COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil: Era Romântica. São Paulo: Global, 2002. 
p.231. 
23 ALENCAR, José. Senhora. São Paulo: Ática, 1998. p.72. 



de relatar cada detalhe pintava um quadro da riqueza e importância da 

noiva. 

Por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho percebe-se o 

molde elegante de uma cama de pau-cetim pudicamente envolta em 

seus véus núpciais, e forrada por uma colcha de chamalote também 

cor de ouro.24 

 

O leito nupcial recebia uma descrição romântica, o que lhe 

dava uma aura de mágica, inocência e casta santidade. Os detalhes 

subseqüentes do quarto demonstravam a posição social dos cônjuges e os 

hábitos da vida na Corte. 

 

Do outro lado, há uma lareira, não de fogo, que o dispensa nosso 

ameno clima fluminense, ainda na maior força do inverno... 

O aposento é iluminado por uma grande lâmpada de gás, cujo globo 

de cristal opaco filtra uma claridade serena e doce, que derrama-se 

sobre os objetos e os envolve como de um creme de luz. 

Correu-se uma cortina, e Aurélia entrou na câmara nupcial.25 

 

Seria esse o motivo que levou Alencar a escrever Lucíola 

e Senhora, duas obras marcadas pelos seus personagens fortes e por 

vezes com um senso de moral distorcido, tais como mulheres 

�dominadoras� e �manipuladoras� e homens considerados �fracos�. 

                                                
24 Ibidem. 
25 Ibidem. p.72-3. 



As obras escolhidas permitem a análise da produção 

alencariana em toda sua trajetória literária26, abrangendo cada um de seus 

momentos de escritor. Elas possibilitam também um estudo crítico da 

sociedade fluminense através das representações de masculinidade e da 

questão de gênero, trazendo, ainda, como elemento importante, a voz de 

diferentes segmentos sociais, uma vez que abarcam desde a �elite� até as 

camadas �populares� da sociedade. 

A escolha das supracitadas obras vem da possibilidade de se 

trabalhar diferentes representações sociais e, concomitantemente, realizar 

uma leitura social de uma época. Elas passam tanto pelos momentos de 

maturidade literária como pela iniciação na arte de escrever. 

As obras escolhidas possuem uma narrativa que utilizou toda 

a base do romantismo27, mas com características nacionalistas na 

construção das personagens. Ambas traziam sempre uma descrição do Rio 

de Janeiro e dos costumes presentes na sociedade, transpondo ao leitor 

algumas das regras de conduta social da época. 

 

Amélia sentiu esse olhar cruciante e estremeceu, tomada de um vago 

terror. Imediatamente sentou-se, e arranjando as dobras do vestido, 

                                                
26 O primeiro romance de Alencar, A viuvinha, data de 1856, e sua última obra, Senhora, de 
1875, bem como todos os outros romances, independente das fases, se encaixam nesse período. 
Excluo aqui Encarnação, romance inacabado que só foi publicado em 1893. 
27 Para compreender melhor a literatura francesa como fonte ler: MORETO, Fulvia M. Letras 
Francesas: Estudos de Literatura. São Paulo: Editora da Unesp, 1994. 



procurou disfarçar; mas em vão: o olhar do moço continuava fito no 

mesmo ponto e produzia nela uma sensação incômoda. 

  

- É D. Amélia, filha de um negociante, chamado Sales. Não conhece? 

Estas palavras foram dirigidas a Leopoldo por D. Clementina, que 

sentando-se a seu lado, acompanhou-lhe o olhar fito. 

- Não, minha senhora. 

- Então vou apresentá-lo. 

- Obrigado, D. Clementina; depois. - Não acha muito galante? 

Leopoldo hesitou: 

- Oh! muito!...28 

 

As normas determinavam recato, porém, no caso da 

personagem, o que a motivava era a conquista. Era uma tentativa de ser 

superior ao homem e mostrar-lhe sua força de sedução. 

 

Viera-lhe nessa ocasião o mesmo ímpeto que sentem de ordinário os 

amantes em igual situação: o de criticar e desmerecer nas prendas da 

mulher que os faz sofrer. É uma reação natural do coração; Leopoldo, 

porém, julgou indigno de si tal procedimento; tinha o direito de 

afastar-se, de fugir com horror dessa mulher, mas não o de ofendê-Ia. 

A culpa de amá-la era sua, e não dela.29 

 

O homem, de maneira cavalheiresca, mesmo com o desprezo 

de seu objeto de adoração, se considerava indigno de seu amor. Nesse 

                                                
28 ALENCAR, José. A Pata da Gazela. São Paulo: Ática, 1998. p.43. 
29 Ibidem. 



sentido, o sentimento de raiva se mostrava mesquinho, pois não tinha ele o 

direito de importunar a mulher com seus sentimentos. 

Entender os romances de Alencar e a construção de seus 

personagens em sua obra literária torna-se um desafio. A capacidade de 

relacionar o drama dos indivíduos com o organismo social (em ambas as 

obras); a impossibilidade de união entre dois grupos sociais distintos (em 

Lucíola); o casamento por interesse, uma das formas de ascensão 

econômica na sociedade brasileira da época (em Senhora): Quais seriam os 

valores sociais aí presentes e qual a sua importância? Sobre a 

masculinidade, de que forma estaria o homem relacionando-se e 

identificando-se com o feminino? Essas são algumas das inquietações 

suscitadas pelas obras. 

 

Mas também para que viera? Por que não ficara em sua casa 

esperando Horácio? 

Vão lá sondar o coração feminino. Agora que sabia-se amada, a moça 

queria gozar de seu triunfo, e ver humilde e abatido a seus pés o rei 

da moda, o soberbo leão. O meio era fazer-se ardentemente desejada, 

tornar-se difícil e esquiva, embora lhe custasse o sacrifício dos 

momentos agradáveis que podia passar junto de Horácio. 

A presença de Leopoldo em casa de D. Clementina a incomodara, e 

entretanto seu olhar parecia agora sentir a ausência do mancebo. 



A princípio havia ali uma pessoa demais; agora faltava alguma coisa. 

Se não era um homem, era uma curiosidade, uma emoção.30 

 

Alencar, além de romancista, mesmo que numa primeira 

leitura não se perceba, foi também político e historiador31, faces que estão 

presentes em seus textos. Como expectador da sociedade, o autor colocava 

em seus romances leituras e expectativas da coletividade, com a qual se 

relacionava inteiramente. Muitos de seus leitores poderiam ser os 

personagens centrais do romance e buscavam identificar-se com eles. 

Seus textos, inicialmente, eram apresentados e prendiam a 

atenção na forma de folhetim de jornais. Quando publicados como livros, 

faziam parte da biblioteca de grande parte das famílias, trazendo-lhes uma 

linha de conduta social. Além disso, sua obra constituía-se em uma das 

distrações permitidas às mulheres, pois representava a diversão dentro do 

lar, longe do espaço público. 

   

 

 

 

 

 

                                                
30 Ibidem. p.43. 
31 FALSETI, Antonio Carlos Tonca. O Mastro e a Vela: Questões Políticas do Segundo Reinado 
através de José de Alencar e Zacarias de Góis e Vasconcelos (1860- 1977). Dissertação de 
mestrado, PUC-SP, 1995. 



1.2 ENTRE A MASCULINIDADE E O GÊNERO: O HOMEM E A 

SOCIEDADE DO SÉCULO XIX 

 

Nos últimos anos, o campo da história vem passando por um 

conjunto de alterações. Isso tem levado a um questionamento acerca dos 

procedimentos de pesquisa, da revisão de conceitos fundamentais e da 

ampliação de objetos, temas e documentos. 

Durante décadas, os estudos historiográficos enfocaram o 

�homem universal�; já na década de 70 as mulheres ganharam espaço e 

abordagens acadêmicas. Em meados dos anos 90, novos focos surgiram 

com a análise de gênero e os estudos da masculinidade.32 

Dentro desse contexto histórico, os estudos sobre a 

masculinidade ampliaram-se, com novas possibilidades tanto no campo da 

pesquisa histórica como em outras áreas, passando a ser um importante 

objeto de estudo. 

�Por seu traço relacional, o gênero buscou destacar o fato 

que os perfis de comportamentos femininos e masculinos se constroem em 

                                                
32 MATOS, M. Izilda Santos de. Por uma história da mulher. São Paulo: EDUSC, 2000. 



função mútua, uma vez que se constituíram social, cultural e 

historicamente num tempo, espaço e cultura determinados.33� 

 

Os estudos de gênero e, em particular, da masculinidade 

possibilitaram ao historiador observar a sociedade de diferentes épocas por 

ângulos antes não imaginados, fazendo com que os personagens sociais 

ganhassem novos contornos. 

�Os estudos de gênero criaram novas temáticas e análises 

metodológicas, enfoques e modos de análise inovadores que questionaram 

os paradigmas históricos tradicionais, com isso há uma descentralização 

dos sujeitos e a descoberta de novos horizontes, através de uma nova 

abordagem do objeto. O estudo de gênero vem de encontro às novas 

tendências historiográficas que questionam a visão de história como 

evolução linear. Conclui-se que a história do homem passa a ser a 

possibilidade de recuperação de outras experiências. Enquanto o estudo de 

gêneros propõe temáticas extremamente abrangentes e dificuldades para 

definições precisas.34� 

                                                
33 SANTOS, Dulce Amarante dos. Mulheres: o Cruzamento de dois Imaginários. In: MATOS, 
M. Izilda Santos de; SOLER, M. Angélica (orgs.). O Imaginário em Debate. São Paulo: Editora 
Olho d�Água, 1998. p.15. 
34 MATOS, M. Izilda Santos de; FARIA, Fernando A. Melodia e Sintonia em Lupicínio 
Rodrigues. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 



Portanto, novas leituras, olhares e possibilidades surgiram 

para o historiador, ampliando seu campo de trabalho e os questionamentos 

documentais. 

�Nesse sentido, o desafio de questionar as universalidades 

enfrenta com dificuldade os poucos estudos sobre as masculinidades, 

deixando a impressão de que os homens se constituem num parâmetro 

extra-histórico e generalizante.35� 

Focalizar a masculinidade significa trabalhar com suas 

especificidades na construção do social, cultural e histórico. Fazem-se 

necessários estudos críticos dos estereótipos masculinos para se 

compreender a masculinidade em todos os seus aspectos, bem como a 

trama de poder e suas relações estabelecidas em relação à questão de 

gênero. 

Dentro das abordagens históricas que incorporam a categoria 

de gênero, ainda restam novas análises focando os homens e as relações de 

poder que se estabelecem entre o masculino e o feminino, observando as 

tensões que transitam nos múltiplos sentidos. 

No processo de construção da feminilidade e da 

masculinidade há focos criados e reforçados, tais como a associação do 

                                                
35 MATOS, M. Izilda Santos. Desafios da pós-modernidade: sensibilidades e masculinidades. 
In: Revista Gênero do Núcleo Transdiciplinar de Estudos de Gênero da UFF. vol.2. n.2. Rio de 
Janeiro: EDUFF, 2002. p.175. 



homem ao espaço público e ao papel de chefe, provedor e responsável pela 

condução da vida em família e em sociedade. Por outro lado, a mulher está 

ligada ao mundo do privado, à condição de rainha do lar e ao cuidado do 

marido, dos filhos e da casa. 

O humano universal perdeu terreno para os estudos do 

feminino. Para falar da mulher, era como se o homem tivesse que ser morto 

para a história. Novamente uma releitura de ambos se fez necessária e uma 

nova fase do estudo de gêneros surgiu no sentido de contrabalançar a 

discussão, uma vez que as relações sociais se constituem no seio das 

relações de gênero. 

O feminino ganhou espaço nos estudos históricos, e o 

masculino, por sua vez, passou a buscar novos caminhos de estudo, 

mostrando formas inéditas de abordagem da masculinidade e de suas 

relações com o feminino. Este se apresenta como um desafio para os 

estudos sobre José de Alencar, que teve nos seus �perfis femininos� o olhar 

de grande parte dos autores, porém praticamente ignorando-se a 

masculinidade.36 

Nas obras de Alencar, múltiplas eram as representações da 

masculinidade que se inter-relacionavam com várias questões de honra, 

amor, dinheiro e alcoolismo. 

                                                
36 COELHO SOARES, Ana Carolina. Moça educada, mulher civilizada, esposa feliz: relações 
de gênero e história em José de Alencar. Dissertação de mestrado, UERJ, 2003. 



 

Malograda sua esperança, o leão foi caminhando pela Rua Direita 

sem direção, como quem não sabe o que fazer. O instinto que no 

deserto guia o rei dos animais à sebe odorífera onde retouçam as 

gazelas, o conduzia naturalmente para a Rua do Ouvidor.37 

 

O homem surgia como o conquistador, ou seja, como �o leão 

da moda�, aquele que tinha a função de caçar/dominar. Já a mulher surgia 

como um animal a ser dominado, a gazela, que em nada compunha o estilo 

recatado da boa esposa. 

 

Tinha chegado à esquina, quando passou defronte um moço, que 

seguiu pela calçada Carceler. Horácio acompanhou-o com a vista, 

querendo nele reconhecer seu amigo Leopoldo que havia cerca de um 

mês não vira. 

Se com efeito o moço era Leopoldo, tinha ele sofrido grande 

transformação. Em vez do rapaz descuidado no seu traje, brusco em 

suas maneiras, sempre de cabelos arrepiados e barba revolta, aparecia 

um cavalheiro de boa presença, com a sóbria elegância que tão bem 

assenta nos homens sisudos. Essa espécie de elegância é apenas um 

ligeiro perfume, e não uma incrustação como a que usam os moços à 

moda.38 

 

A descrição de Leopoldo, em A Pata da Gazela, representava 

um bom moço, descuidado e simples. As características que permeavam o 

                                                
37 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. Série Bom Livro. São Paulo: Editora Ática, 1998. 
p.93. 
38 Ibidem. 



personagem o transformavam em uma ótima presa para a mulher, uma vez 

que o rapaz não marcava sua presença e seu território como o leão da 

moda. 

 

Com seu fino tato e longa experiência, Horácio, reconhecendo o 

amigo, adivinhou o segredo daquela súbita metamorfose. Ele sabia 

que só há um condão capaz de produzir tais encantos: é o olhar da 

mulher amada e amante.39 

 

O amor sublime e verdadeiro surgia como o reparador ou 

salvador da alma masculina. Os romances trouxeram representações de 

masculinidade e feminilidade que se contrapunham e se completavam. O 

narrador destacava a mulher como a responsável por várias tensões e, em 

alguns momentos, como a culpada pela condução da trama e dos sortilégios 

do amor. Ao homem cabia o papel de �agente passivo da ação�, de 

elemento que pensava conduzir, mas era conduzido pela mulher. 

 

Ame alguém e não saiba se é retribuído. Toda sua existência se 

projeta nesse impulso d�alma, que se arroja para outro ser e anseia 

por nele infundir-se. Vive-se fora de si mesmo, alheio a seu próprio 

eu; como o peregrino perdido longe da pátria, o homem exilado de 

sua pessoa erra no espaço, em demanda de um abrigo.40 

 

                                                
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 



Para o homem, o amor era visto como um sentimento 

verdadeiro e foco da dor. Por ser nobre, este sentimento o colocava num 

patamar de superioridade, pois com ele tinha que aprender a lidar e 

conduzir sua vida de maneira digna. 

 

Desde, porém, que o homem tem certeza de ser amado, em vez de 

expandir-se, recolhe-se e concentra-se para saturar-se de felicidade. 

Já não se alheia e esquece de si; ao contrário, sente-se elevado acima 

do que era; respeita em sua pessoa o homem amado. 

Nessa ocasião é natural a cada um observar-se constantemente e 

julgar de si com extrema severidade. Surgem aspirações estranhas; o 

fraco lembra-se de ser um herói; o filósofo inveja a beleza do 

casquilho; o espírito positivo habituado a voar terra a terra bate o 

coto das asas para remontar-se ao ideal da poesia. 

Não é só no homem que se opera essa metamorfose: mas em toda a 

natureza. Quando se arreiam os pássaros de sua mais bela plumagem, 

quando gorjeiam as melodias mais brilhantes, se não é na quadra dos 

amores?41 

 

O homem que amava era modificado pelo amor e passava a 

colocar-se mais perto de tudo que havia de bom. Sua vida se transformava, 

pois aquele que amava deixava de ser um indivíduo comum para converter-

se a um homem com alma especial, digno de tornar-se esposo e servo de 

sua amada. 

 

                                                
41 Ibidem. 



1.3 ALENCAR E O TEMPO: ALENCAR PELA PENA DA VIDA, 
CONSTRUINDO SEU ROMANCE 

 

Nascido em 1o de maio de 1829, em Mecejana, no Ceará, 

José de Alencar era filho de José Martiniano de Alencar e de Ana Josefina 

de Alencar. O que se conhece sobre sua trajetória foi contado pelo próprio 

romancista, nas ocasiões em que o escritor cedeu lugar ao memorialista.42 

Em sua vida, Alencar exerceu várias atividades: advogado, 

escritor, teatrólogo, político, jornalista e historiador.43 Apesar de distintas, 

essas profissões se completaram e deram a dimensão deste homem. Cada 

uma delas teve seu espaço na vida de Alencar, mas para se entender seu 

papel como literato deve-se analisar o todo. 

Segundo o próprio autor, aos nove anos de idade, quando 

viajou do Ceará para a Bahia, a caminho do Rio de Janeiro, Alencar 

recolheu pelo percurso impressões que tomariam feições literárias em sua 

obra de romancista.44 Os acontecimentos da infância se delineariam no 

adulto, dando-lhe a forma nas dimensões da obra de arte. 

 

                                                
42 ALENCAR, José de. Como e Porque sou Romancista. Rio de Janeiro: Francisco Alves 
Editora, 1995. 
43 Alencar recebe atualmente o título de historiador por ter sido um dos membros fundadores do 
IHGB no Rio de Janeiro. Para uma melhor compreensão desse papel, sugiro a leitura de: 
MENEZES, Raimundo. José de Alencar � Literato e Político. São Paulo: Martins Editora, 1965. 
44 As impressões dessa primeira viagem podem ser lidas no romance: ALENCAR, José de. 
Iracema. São Paulo: Editora Ática, 1995. 



Quando foi transferido para o Rio de Janeiro, José de 

Alencar matriculou-se no Colégio de Instrução Elementar, dirigido por 

Januário Mateus Ferreira. Dessa fase relatou: 

 

Quando me recolho da labutação diária com o espírito mais 

desprendido das preocupações do presente, e sucede-me ao passar 

pela Rua do Lavradio por olhos na tabuleta do colégio que ainda está 

lá na sacada do no. 17, mas com diversa designação, transporto-me 

insensivelmente àquele tempo, em que de fraque e boné e com os 

livros, eu esperava ali na calçada fronteira o toque da sineta que 

anunciava a abertura das aulas.45 

 

Cabe reconhecer que, na origem da vocação literária de José 

de Alencar, o leitor antecedeu o escritor. Com o Professor Januário Mateus 

Ferreira, Alencar aprimorou o dom da leitura em voz alta, obedecendo às 

inflexões e entoações adequadas. Graças a isso, coube-lhe �o honroso cargo 

de ledor� nos serões da família. 

 

Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto 

de um sono começado ou de um folguedo querido; já naquela idade a 

reputação é um fardo bem pesado. 

Lia-se até a hora do chá, e tópicos havia tão interessantes que eu era 

obrigado à repetição. Compensavam esse excesso as pausas para dar 

lugar às expansões do auditório, o qual se desfazia em recriminações 

                                                
45 ALENCAR, José de. Como e Porque sou Romancista. Rio de Janeiro: Francisco Alves 
Editora, 1995. p.14-5. 



contra algum mau personagem ou acompanhava de seus votos e 

simpatias o herói perseguido.46 

 

Nesses serões, durante as leituras em voz alta dos romances 

alheios, José de Alencar afirmou ter experimentado a sensação objetiva da 

reação do público à criação romanesca. Assim como os personagens reais, 

os heróis do romance tinham relações. Daí a inclinação de criá-los, ponto 

de partida para a vocação do romancista. 

O interesse por escrever romances surgiu na vida de Alencar 

também na sua infância, através de suas leituras para as senhoras de 

família. Em 1842, ainda no começo da adolescência, esse desejo o levou à 

confecção de seu primeiro romance, que se passava no sertão 

pernambucano, tendo como personagem central um de seus amigos, 

Joaquim Sombra. Um ano depois, quando partiu para São Paulo, o moço 

Alencar levou na mala de estudante os cadernos da sua primeira bagagem 

literária. 

 

Ali estavam fragmentos de romances, alguns apenas começados, 

outros já no desfecho, mas ainda sem princípio.47 

 

                                                
46 Ibidem. p.22. 
47 Ibidem. p.26. 



Como a maioria dos jovens da elite brasileira, Alencar foi 

terminar seus estudos em São Paulo, onde cursou a Faculdade de Direito do 

Largo São Francisco. Muitos desses jovens eram filhos de fazendeiros que 

eram mandados à urbe, tendo pela primeira vez contato com a realidade de 

uma cidade grande. Esta migração representava para suas famílias novas 

oportunidades de ascensão social, na nova ordem que se estabelecia.  

Portanto, com os novos valores das elites, as famílias 

deixavam de lado um patriarcalismo que se fazia presente até então. Para 

Alencar, ver essas mudanças não era de todo incomum, uma vez que, 

quando menino, viu sua casa servir de abrigo aos amigos de seu pai, em 

favor da maioridade de D. Pedro II. 

 

Como a revolução parlamentar da maioridade, a revolução popular de 

1842 também de nossa casa, embora o plano definitivo fosse 

adaptado em casa do Senador José Bento à rua do Conde 39.48 

 

Alencar, como todo jovem, pensava em seguir a carreira de 

seu pai, o Senador Martiniano de Alencar. Porém, quando viajava para São 

Paulo, aos treze anos, já levava na bagagem traços de alguns escritos, assim 

como o gosto pela literatura e pelo mais novo expoente do romantismo da 

época. 

                                                
48 Ibidem. p.24. 



Naquelles bons tempos da mocidade, deleitava-o a litteratura, e era 

enthusiasta do Dr. Joaquim Manoel de Macedo que pouco havia 

publicára o seu primeiro e gentil romance � A Moreninha.49 

 

Enquanto cursava Direito, Alencar aproveitava seu tempo 

livre para se aprofundar na leitura dos clássicos franceses, buscando refinar 

seus conhecimentos e se preparar para uma carreira de escritor. 

Aprofundou-se também, cada vez mais, no estudo de francês, apesar de sua 

aprovação plena pela faculdade no idioma. 

Junto com sua formação acadêmica e literária, o jovem teve 

ainda a possibilidade de adquirir formação humanística, que ia de encontro 

com as novas concepções do mundo de então. 

Em São Paulo, além dos estudos de Direito, Alencar iniciou 

suas atividades como jornalista, que mais tarde teriam um caráter decisivo 

na formação do escritor, que ingressaria na imprensa periódica. 

 

Daí datam as primeiras raízes de jornalista; como as manifestações de 

minha individualidade, essa também iniciou-se no período 

orgânico.50 

 

Aos dezoito anos, José de Alencar retornou para o romance. 

Escreveu, então, Os Contrabandistas, cujos originais manuscritos, quase 

                                                
49 Ibidem. p.27. 
50 Ibidem. p.32. 



em sua totalidade, tiveram um destino trágico: serviram de pavio para 

acender o cachimbo de um hóspede, na chácara da Rua do Maruí, nº.7, no 

Rio de Janeiro, onde residia a família do escritor. 

Formado em Direito pela Academia de São Paulo, em 1852, 

passou a trabalhar no escritório de advocacia do Dr. Caetano Alberto 

Soares, no Rio de Janeiro. Em 1856, tornou-se redator-chefe do Diário do 

Rio de Janeiro.51 De advogado passou para jornalista e, posteriormente, 

para romancista, quando escreveu Cinco Minutos, obra que nasceu na mesa 

de redação, quando se cogitou a oferta de um brinde de fim de ano aos 

assinantes da folha. 

Logo depois, surgiu uma obra de maior fôlego, O Guarani, 

escrita em um curto período, de 1o de janeiro a 20 de abril de 1857. A 

reação do público foi positiva e o interesse pelo folhetim do jornal 

crescente. Em São Paulo, segundo relatou o Visconde de Taunay52, muita 

gente não esperava chegar em casa para abrir o Diário: na rua mesmo, 

debaixo da luz dos lampiões, as pessoas liam com avidez o novo capítulo 

do romance de Peri e Ceci. 

                                                
51 O Diário do Rio de Janeiro foi um dos maiores jornais de repercussão do Império. Alencar 
assumiu o cargo de Diretor Chefe na década de 1851 e permaneceu até 1958; foi nesse jornal 
que voltou a escrever ao �Correr da Pena� e estreou com o romance-folhetim, publicando Cinco 
Minutos, A Viuvinha e o Guarani. SOUZA, Silvia Cristina Martins. Ao Correr da Pena: Uma 
leitura dos Folhetins de José de Alencar. In: A História Contada. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, 1998. 
52 PROENÇA, M. Cavalcanti. José de Alencar na literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Editora 
civilização Brasileira, 1966. p.18-9. 



Daí em diante, consolidado Alencar nas letras brasileiras, 

outros romances vieram como folhetim no Diário do Rio de Janeiro, como 

A Viuvinha, história iniciada no dia seguinte ao da conclusão de O 

Guarani. 

Quatro comédias, quatro dramas e uma ópera compunham a 

obra teatral de José de Alencar. 

 

A primeira idéia que tive de escrever para o teatro foi-me bastante 

inspirada por um fato bem pequeno, e, aliás, bem comezinho na cena 

brasileira. Estava no Ginásio e representava-se uma pequena farsa, 

que não primava pela moralidade e pela decência de linguagem, 

entretanto, o público aplaudia e as senhoras riam-se, porque o riso é 

contagioso.53 

 

Certo de que seria possível fazer rir sem fazer corar, o 

escritor passou a escrever para o teatro. Alencar tinha 28 anos quando pôs 

no papel sua primeira peça, intitulada O Rio de Janeiro - Verso e Reverso54, 

que subiu à cena no Teatro Ginásio. 

Sua última peça a ser encenada foi O Jesuíta, representada 

pela companhia Dias Braga, no Rio de Janeiro, em 1875. O insucesso do 

drama levou Alencar a generalizar a reação do público, a quem acusou de 

                                                
53 ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Rio de Janeiro: Editora Francisco 
Alves, 1995. 
54 A peça Verso e Reverso é um drama em dois atos que critica a corte carioca.  



desinteresse pelo teatro nacional.55 Joaquim Nabuco56, que então abria o 

seu caminho, julgou por bem revidar o dramaturgo, daí surgindo entre os 

dois uma azeda polêmica, que ficou conhecida como a polêmica 

Alencar/Nabuco. A controvérsia trouxe para o centro da discussão o papel 

político de Alencar e a relação que se estabelecia entre a política e seus 

romances. 

Em 1872, ao publicar Sonhos d�Ouro, José de Alencar teve a 

oportunidade de acentuar que a literatura brasileira já contava com três 

fases no seu período orgânico: a aborígine, representada pelas lendas, mitos 

e tradições da terra selvagem e conquistada; a histórica, representada pelo 

consórcio do povo invasor com a terra americana; e a independente, que 

teria como ponto de partida a autonomia política, ainda em plena 

evolução.57 

Além de abranger a vida brasileira e suas transformações 

durante três séculos, José de Alencar tentou ainda fixá-la na sua variedade 

geográfica, aspirando, com isso, que seus romances espalhassem e 

exprimissem a �realidade nacional� no espaço e no tempo. 

 
                                                
55 Alencar já estava desiludido com o teatro há algum tempo, principalmente depois da 
encenação da peça �As Asas de um Anjo�, baseada no romance �A Dama das Camélias�, que 
após ter passado pela censura provocou escândalo, gerando polêmica e sua suspensão pelo chefe 
de polícia. Mais tarde, esse texto deu a base para o romance Lucíola. 
56 FALSETI, Antonio Carlos Tonca. O Mastro e a Vela: Questões Políticas do Segundo 
Reinado através de José de Alencar e Zacarias de Góis e Vasconcelos (1860- 1977). 
Dissertação de mestrado, PUC-SP, 1995. 
57 ALENCAR, José de. Sonhos d�Ouro. Prefácio. São Paulo: Editora Ática, 1998. 



O único homem novo e quase estranho que nasceu em mim e com 

virilidade foi o político. 

 

Em 1860, morreu seu pai, o Senador José Martiniano de 

Alencar. O filho, influenciado pelo pai, no mesmo ano candidatou-se a 

Deputado pelo Ceará. Para Alencar, o Parlamento significava um caminho 

mais amplo para a vida pública. No ano seguinte, Alencar subiu à tribuna 

da Câmara dos Deputados pela primeira vez, e, com o tempo, ganhou a 

experiência da eloqüência, tornando-se um orador de mérito. 

Em 1864, aos trinta e quatro anos, casou-se com Georgina 

Cochrane. Junto com o casamento veio a maturidade literária, que, segundo 

Machado de Assis, conferiu-lhe o título de chefe da literatura nacional.  

Em 1865, Alencar, ao mesmo tempo em que deu ao público a 

primeira edição de Iracema, lançava As Cartas de Erasmo58, dirigidas ao 

Imperador. Essas cartas colocavam-no como um pensador político que 

buscava compreender as tensões de seu tempo. Dois anos depois saíram as 

Novas Cartas Políticas de Erasmo.  

Em 16 de julho de 1868, com a subida do Gabinete Itaboraí, 

coube a José de Alencar a Pasta da Justiça, na qual permaneceu até 10 de 

janeiro de 1870. Depois de concorrer a uma cadeira no Senado como 

representante do Ceará, rompeu com o Imperador por ter sido preterido 
                                                
58 Durante sua vida política, Alencar manteve com D. Pedro II uma certa rivalidade em questões 
políticas, levando-o a publicação das �Cartas de Erasmo e �As Novas Cartas de Erasmo�. 



como candidato a Senador, apesar de ter sido o mais votado. Essa desilusão 

o afastou da política definitivamente. 

Considerando-se injustiçado no plano político, o que o 

encheu de amargura, Alencar dedicou-se à pena de panfletário e à 

eloqüência do tribuno, sem esquecer de seus romances. Voltando-se para as 

letras, publicou A Pata da Gazela (1870), O Tronco do Ipê (1871), Til e 

Sonhos d�Ouro (1872), Alfarrábios (1873), Ubirajara (1874), O Sertanejo 

e Senhora (1875). 

Em diferentes áreas de atuação, cada uma dessas obras 

representou um vértice de Alencar; mas o historiador esteve presente em 

toda a sua trajetória, em cada um de seus romances, em cada artigo de 

jornal de sua autoria, em cada discurso de político e em cada atitude do 

homem. 

Em 1876, doente, foi tratar-se na Europa, de onde regressou 

sem grandes melhoras. Em 12 de dezembro de 1877, José de Alencar 

morreu, deixando um filho, Mário de Alencar, que lhe herdou também a 

vocação literária. Sobre a obra de seu pai, Mário pôde dizer estas palavras 

exatas: �Sem propósito, a sua obra firmou e completou a distinção nacional 



da literatura brasileira�.59 José de Alencar tinha quarenta e oito anos de 

idade quando faleceu. 

Quando soube de sua morte, D. Pedro II afirmou: �Era um 

homenzinho teimoso�. Já Machado de Assis disse: �José de Alencar 

escreveu as páginas que todos lemos, e que há de ler a geração futura. O 

futuro não se engana�.60 

                                                
59 ALENCAR, José de. Vida e Obra de José de Alencar. In: Senhora. São Paulo: Editora Ática, 
1998. p.22. 
60 Ibidem. 



1.4 RIO DE JANEIRO: ENTRE O ROMANCE E O DRAMA, UMA 
AVENTURA MODERNISTA 

 

O período imperial no Brasil foi importante no que se refere 

a caracterizar e trabalhar questões da constituição da nação, que envolve as 

dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais e mentais dos 

oitocentos. 

O mundo adquiriu novas referências; homens como Newton, 

Galileu, Locke, Smith e tantos outros repensavam a sociedade e seus 

valores. Os cidadãos viam a dita �modernidade� se descortinar sobre seus 

olhos. O Iluminismo difundia novas concepções de mundo, de indivíduo e 

de valores. 

Os acontecimentos do final do século XVIII, como a 

Revolução Industrial, a Independência dos EUA e a Revolução Francesa, 

eram marcos iniciais da �nova ordem�, ao mesmo tempo em que davam o 

tom da modernidade. 

Transformações ocorreram sem armas, na mente das pessoas, 

gerando novos posicionamentos perante o mundo. D. Pedro II, talvez 

influenciado pelas novas concepções de mundo, deu à Corte um caráter 



mais próximo dos padrões europeus61, um vetor civilizador para a 

sociedade. 

O Rio de Janeiro era a Corte62, espelho para todos os outros 

cantos do Brasil. O estado ditava a moda, os costumes e a política. Era o 

Rio de Janeiro a morada oficial da Família Real, assim, se tornava a mola 

propulsora da vida do Segundo Reinado, a porta de entrada da modernidade 

e a difusora de novos preceitos. 

José de Alencar buscou inspiração para seus romances nesse 

cenário, e, como morador da cidade, se tornou o cronista da Corte, aliando 

seu papel de escritor, redator do Correio Mercantil e político. O Rio de 

Janeiro povoava os romances alencarianos entre os anos de 1856 a 1875, 

sendo entre os seus personagens o mais constante e importante deles.63 

O Rio de Janeiro foi o cenário escolhido por Alencar para a 

maioria das suas obras. Entre seus 18 romances escritos, dez tiveram como 

cenário central da ação o Rio de Janeiro.64 

                                                
61 Para compreender o Segundo Reinado e suas nuances, assim como para um estudo mais 
detalhado da figura de D. Pedro II, ler: ALENCASTRO, Luís Felipe (org.). História da Vida 
Privada no Brasil. vol.2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. SCHWARCZ, Lilia Moritz. 
As Barbas do Imperador. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
62 NEVES, Lúcia Maria Bastos das; MACHADO, Humberto Fernandes. O Império do Brasil. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. A obra trata desde a vinda da família real portuguesa para 
o Brasil, em 1808, até o estabelecimento da República. 
63 REZENDE, Valdeci. Histórias Românticas na Corte Imperial: O Romance Urbano de José de 
Alencar (Rio de Janeiro 1840-1870). Tese de Doutorado, PUC-SP, 2004. 
64 Os romances restantes se dividem entre Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e 
Tocantins. Para compreender melhor a distribuição da obra alencariana por regiões e datas, 
observe a tabela do Anexo III. Outras informações sobre Alencar podem ser encontradas nas 
obras: ALENCAR, Heron. José de Alencar e a ficção romântica. In: COUTINHO, A. (org.) A 
Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul Americana, 1969. BOSI, Alfredo. Imagens do 



Nesse estudo, trabalha-se com os romances urbanos, mas não 

indianistas, regionalistas e históricos, já que essa divisão não se baseia na 

própria produção do autor, que apresentou um interesse de esquematização 

de sua obra mais complexo do que o utilizado pela crítica literária. Durante 

sua carreira, Alencar escreveu seus romances não apresentando fases 

distintas em sua produção, apesar de ter esboçado interesse em fazê-lo em 

três fases.65 

O Rio de Janeiro surgia nos romances como um personagem 

que a tudo escutava e a tudo observava no desenrolar da narrativa. Alencar 

usou suas experiências e as informações obtidas sobre a cidade em sua vida 

cotidiana para compor o cenário de seus romances. A urbe transformou-se 

na observadora da ação, na confidente dos enamorados, na amiga em 

noitadas e em momentos de solidão. 

Ao situar a ação, buscava-se uma familiaridade entre leitor e 

autor, o que visava conferir mais veracidade aos fatos, sugestionando a 

                                                                                                                                          
Romantismo no Brasil. In: O Romantismo. São Paulo: Perspectiva, 1978. BOSI, Alfredo. 
História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. BROCA, Brito. 
Românticos, Pré-Românticos e ultra-românticos. São Paulo: Editora Polis, 1979. 
65 Alencar, ao escrever sua obra, esboçou o desejo de criar três fases distintas em sua produção. 
Na obra A Literatura no Brasil, vol.3, Afrânio Coutinho diz: �No prefácio a Sonhos d'ouro, 
escrito em 1872 para responder às argüições de alguns dos seus censores, o romancista cearense 
dividiu o que chamou �período orgânico de nossa literatura� em três fases, encaixando em cada 
uma delas determinada parte de sua obra, àquela época ainda não concluída. Compreenderia a 
primeira, primitiva, �que se pode chamar de aborígine�, as lendas e mitos da terra selvagem e 
conquistada, as tradições que teriam embalado a infância do nosso povo, e a ela pertencia Ira-
cema. O segundo período, de caráter histórico, representaria o consórcio do povo invasor com a 
terra americana e termina com a independência. Pretendia Alencar, nessa terceira fase, flagrar a 
vida nacional em seu processo�. A critica atual, com o objetivo de facilitar os estudos de sua 
obra, criou essa divisão, que pode ter se baseado no desejo do escritor. Porém, pode induzir a 
erros quando cria a idéia de que Alencar escreveu nessa divisão temática, e não aleatoriamente. 



idéia de que os casos narrados poderiam ter ocorrido com um amigo ou 

mesmo com o próprio leitor, que se entregava ao deleite dos romances. 

Dessa forma, criaram-se padrões de conduta que seriam definidos e 

retransmitidos socialmente. 

 

As Obras da Misericórdia, como chamavam então este lugar, tinham a 

mesma reputação que o Arco das Águas Livres de Lisboa e a Ponte 

Nova de Paris. 

Era o templo do suicídio, onde a fragilidade humana sacrificava em 

holocausto a esse ídolo sanguinário tantas vítimas arrancadas à suas 

famílias e aos seus amigos.66 

 

Diversas são as referências à cidade, ao cotidiano de seus 

habitantes e às festas da época. 

�Além de afirmar que as histórias aconteceram de verdade, 

encontramos nessas obras outros processos, pelo qual o narrador as 

subtrai à categoria de ficção: citações precisas de locais e horários, 

menção a obras públicas - como a construção da Santa Casa e a 

destruição do Morro do Castelo -, alusão a fatos característicos da vida 

carioca da época, como a freqüência à ópera e os hábitos comerciais da 

Praça do Rio... 67� 

 
                                                
66 ALENCAR, José de. A Viuvinha. Série Bom Livro. São Paulo: Editora Ática, 1998. p.70. 
67 LAJOLO, Marisa P. O Alencar dos primeiros tempos. In: ALENCAR, José de. Cinco 
Minutos / A Viuvinha. Série Bom Livro. São Paulo: Editora Ática, 1998. p.3. 



Cinco anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que 

acabamos de narrar. 

Estamos na Praça do Comércio. 

Naquele tempo não havia, como hoje, corretores e zangões, 

atravessadores, agiotas, vendedores de dividendos, roedores de 

cordas, emitidores de ações; todos esses tipos modernos, importados 

do estrangeiro e aperfeiçoados pelo talento natural.68 

 

Em sua descrição da cidade, Alencar deixava espaço para os 

personagens tipicamente urbanos. Os profissionais e seus respectivos 

campos de atuação eram apresentados ao leitor, colocando em cena hábitos 

e costumes da vida na Corte. 

 

Em compensação, porém, ali se faziam todas as transações avultadas; 

aí se tratavam todos os negócios importantes com uma lisura e uma 

boa-fé que se tornou proverbial à praça do Rio de Janeiro. 

Eram três horas da tarde. 

A praça ia fechar-se; os negócios do dia estavam concluídos; e dentro 

das colunas que formam a entrada do edifício, poucas pessoas ainda 

restavam. 

Entre estas notava-se um negociante, que passeava lentamente ao 

comprido do saguão, e que por momentos chegava-se à calçada e 

lançava um olhar pela rua Direita.69 

  

                                                
68 ALENCAR, José. A Viuvinha. São Paulo: Ática, 1998. p.71. 
69 Ibidem. 



Ao descrever cenas, lugares de sociabilidade e funções 

sociais, Alencar colocava no texto de seus romances uma descrição da 

cidade, das profissões socialmente aceitas ou enjeitadas e dos locais onde 

se faziam os negócios.70 

A secção assinada por Alencar, desde logo, chama a atenção 

do público. Constitui uma das grandes atrações do Mercantil.71 Tem graça e 

nas críticas que tece em torno dos acontecimentos da corte: um autêntico 

documentário do Distrito Federal, pela soma de informações nelas reunidas 

sobre ruas, teatros, comércios, hábitos e festas daquele Rio de Janeiro de há 

cem anos... 

O cronista trata de tudo que se desenrola na sociedade 

brasileira do Segundo Reinado, com a mesma atraente malícia...72 

 Locais por onde esteve e viveu � tais como os bailes da 

Corte, local em que os flertes e namoros aconteciam � foram retratados nos 

romances. Todas essas descrições foram tratadas por Alencar não com 

passividade, uma vez que seus personagens declaravam amores e ódios a 

modismos e permanências dos costumes, influenciando o leitor com as 

idéias do escritor. 
                                                
70 As cidades têm como característica suas atividades comerciais e financeiras mais importantes 
sendo desenvolvidas em um espaço geográfico central da urbe e que, por muitas vezes, recebem 
o nome de rua do comércio ou centro comercial. Para o século XIX, esse era o exemplo da 
modernidade que chegava e que perdura até hoje. 
71 Alencar, como jornalista, trabalhou na redação de vários jornais. Entre eles podemos destacar 
o Correio Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro. 
72 MENEZES, Raimundo. José de Alencar: Literato e Político. São Paulo: Martins Editora, 
1965. p.88. 



Por esse tempo Emília fez sua entrada no Cassino... 

Estive contemplando-a de longe. A multidão de seus adoradores a 

cercava como de costume, e ela distribuía a seus prediletos as 

quadrilhas que pretendia dançar...  

Que interesse tão vivo achava eu nessa observação?73 

 

Esse episódio se passava no Baile do Cassino Fluminense, 

situado na Lapa do Passeio Público. Por muito tempo, este foi o local de 

várias das festas descritas por Alencar em suas obras e onde os flertes 

juvenis davam início a namoros e prováveis casamentos arranjados por 

famílias abastadas da sociedade.74 

Na narrativa alencariana se encontravam múltiplas referências 

ao Rio de Janeiro, descrições de fatos, locais, ruas e eventos criavam no 

leitor as imagens da cidade vista através dos olhos de Alencar. 

 

A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro foi em 1855. Poucos dias 

depois de minha chegada, um amigo e companheiro de infância, o Dr. 

Sá, levou-me à Festa da Glória; uma das poucas festas populares da 

corte. Conforme o costume, a grande romaria desfilando pela Rua da 

Lapa e ao longo do cais, serpejava nas faldas do outeiro e apinhava-se 

em torno da poética ermida, cujo âmbito regurgitava com a multidão 

do povo. 

                                                
73 ALENCAR, José. Diva. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.26. 
74 PINHO, Wanderley. Salões e Damas do Segundo Reinado. São Paulo: Livraria Martins 
Editora, 1970. LEITE, Miriam Moreira. A Condição Feminina no Rio de Janeiro � século XIX. 
São Paulo: Hucitec, 1984. MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo de. José de Alencar e sua 
Época. São Paulo: Lisa - Livros Irradiantes S.A., 1971. 



Era ave-maria quando chegamos ao adro; perdida a esperança de 

romper a mole de gente que murava cada uma das portas da igreja, 

nos resignamos a gozar da fresca viração que vinha do mar, 

contemplando o delicioso panorama da baía e admirando ou 

criticando as devotas que também tinham chegado tarde e pareciam 

satisfeitas com a exibição de seus adornos.75 

 

A Festa da Glória descrita no romance tratava-se de uma 

procissão em louvor a Nossa Senhora, que se dirigia ao Outeiro da Glória, 

local da igreja construída no século XVIII. Em outro trecho Alencar 

escreveu: 

 

Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, apresentações, às 

notabilidades políticas, literárias e financeiras de um e outro sexo, 

passeios aos atabaldes; ...tudo isto encheu meu primeiro mês de 

estada no Rio de Janeiro...76 

 

O Rio de Janeiro se desvendou e se articulou no romance 

como mais um personagem que ganhava vida nas páginas de Alencar. 

Espaços de sociabilidade, namoro, política, foram amplamente descritos, 

criando representações da Corte do Segundo Reinado. O Rio de Janeiro foi 

mais um protagonista dos romances, sendo capaz, de alguma forma, de 

influenciar na ação e no desenrolar dos fatos. 

 

                                                
75 ALENCAR, José. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.14. 
76 Ibidem. p.18. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II �  �AGARREI-ME À SOMBRA COMO UM HOMEM 
QUE CAMINHA NO ESCURO, DESDE ESTE MOMENTO 

ERA O MEU FANAL, A MINHA ESTRELA POLAR�. 
 



2.1 DURANTE A NOITE É QUE SURGE A LUZ DO ROMANCE 

 

Nos romances de José de Alencar, a noite representava um 

espaço de sociabilidade, de reunião das famílias, jantares, recepção de 

amigos, relaxamento e descanso. Nesse contexto, sentimentos, 

pensamentos e ações tinham o momento de virem à tona.  

O espaço noturno não estava isolado do dia, pois vinha como 

uma forma de complementação das atividades diárias. Era o espaço de lazer 

e descanso, no qual o homem poderia refletir e se preparar para mais um 

dia de trabalho. �Esse espaço era o lugar para trabalhar, se divertir, viver as 

aventuras e desventuras da noite�.77 

Preocupações da vida cotidiana perdiam lugar e 

comportamentos adequados ao dia podiam ser burlados. Senhorinhas 

recatadas se permitiam a audácia de um sorriso em resposta ao galanteio, 

ou até mesmo o contato de uma dança com seu eleito do coração. 

Era durante a noite que aconteciam os eventos sociais, os 

quais permitiam aos jovens enamorados as fugas para os primeiros 

encontros de amor. Nos bailes, saraus e teatros, casais se formavam e se 

                                                
77 MATOS, M. Izilda Santos de. Dolores Duran: Experiências Boêmias em Copacabana nos 
anos 50. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 



permitiam o primeiro beijo ou um simples toque de mão fora do salão, que 

era muito iluminado e observado.78 

Durante a noite ocorriam os bailes que propiciavam o 

encontro entre os jovens; neles as moças podiam comparecer e dar vazão 

aos seus sentimentos mais secretos. 

A vida noturna no Rio de Janeiro era efervescente. O teatro, 

os saraus e as festas eram ambientes freqüentados por famílias da 

sociedade, jovens em busca de divertimento e amor, cortesãs com seus 

amantes influentes, enfim, neles havia a freqüência de homens e mulheres 

de diferentes grupos sociais. 

 

Aí está a Lúcia, disse Cunha. Na segunda ordem, quarto camarote 
depois de vésper. 

Esqueci de dizer que a ópera começara...79  

 

Assim como ocorria no romance Lucíola, a ópera e o teatro 

eram lugares freqüentados por grupos sociais distintos.80 Porém, isso não 

quer dizer que essas diferentes pessoas se misturassem, significando 

somente que poderiam transitar por espaços públicos simultaneamente. 

                                                
78 ALENCASTRO, Luís Felipe (org.). História da Vida Privada no Brasil. vol.2. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. 
79 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.28. 
80 Não faço referência aqui às camadas populares da sociedade, mas sim às prostitutas, que 
também freqüentavam esses ambientes, apesar da repulsa das senhoras. 



No romance Cinco Minutos, a noite foi testemunha do 

primeiro encontro entre os protagonistas, permitindo à mulher uma leve 

forma de aproximação. 

 

Resignei-me e esperei pelo ônibus das sete horas. Anoiteceu. 

Fazia uma noite de inverno fresca e úmida... 

Além da noite estar escura, um maldito véu que caía de um 
chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança.81 

 

Em certos momentos desses encontros, se permitia à mulher 

a liberdade de tomar a iniciativa do primeiro contato físico ou de uma frase 

mais insinuante. Protegidas pela lua, as mulheres exercitavam, por várias 

vezes, a arte da sedução e conquista, como o fez Carlota, em Cinco 

Minutos. 

 

Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me 
parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. 

Mas senti outra vez a sua mãozinha, que apertava docemente a minha, 
como para impedir-me de sair.82 

 

 

 

Nota-se que, nesse caso, a mulher é quem determinava a 

ação, cabendo ao homem a passividade de se deixar seduzir por ela. Seria 

esse o comportamento esperado da mulher. 

                                                
81 ALENCAR, José de. Cinco Minutos. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.11. 
82 Ibidem. p.11-2 



 
...o vulto gracioso de uma menina que aí se conservava imóvel até as 
seis horas, e que retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do 
jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira e oferecer-lhe 
modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto 
que parecia antes um beijo de pai.83 

 

O homem surgia com delicadeza, incapaz de manifestar uma 

atitude ousada. Essa conduta feminina diante da postura �correta� do 

homem apresentava um padrão que fugia às regras sociais.  

 
Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me 
insensivelmente... 

Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este 
contato voluptuoso...84 

 

Subjugado, o homem revelava uma atitude de incerteza e 

vergonha, que constrangia e confundia o personagem da trama. Diante da 

iniciativa feminina, o homem não sabia se devia ceder ao desejo ou manter 

uma postura cavalheiresca. Sem saber o que fazer, se apresentava no 

personagem uma dualidade de reações e sentimentos. 

 

Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este 
contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, 
inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro, que 
estremecia de emoção. 

Ela soltou um grito... e refugiou-se no canto.85 

  

                                                
83 ALENCAR, José de. A Viuvinha. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.51. 
84 ALENCAR, José de. Cinco Minutos. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.12. 
85 Ibidem. 



Diante da atitude dúbia da personagem, o homem decidiu se 

afastar e descer do ônibus.86 Porém, um toque de mão o impediu de descer, 

deixando-o sem reação e compreensão do que estava acontecendo. 

No romance Lucíola, a personagem título era, durante o dia, 

uma moça recatada que vivia isolada em sua casa, a cuidar de sua irmã 

menor, num exemplo de pureza. Porém, quando a noite caía ela se tornava 

uma cortesã que seduzia e provocava os homens, desfilando pelos teatros e 

festas da Corte e subvertendo jovens estudantes e homens de família que se 

deixavam levar pela arte da sedução e pelos desejos da carne. 

Para Paulo, esse comportamento, por vezes, parecia escárnio 

da protagonista. Ele não conseguia entendê-la, não sabia como agir ou como 

se portar diante dessa mulher tão enigmática, porém apaixonante. Eram 

sentimentos de atração e repulsa. 

Em um jantar na casa de Sá, homem rico da Corte, a 

personagem procurou reproduzir os quadros que estavam nas paredes da sala 

de jantar, imitando as atitudes apresentadas nas pinturas que retratavam 

poses sensuais e nuas.  

 

Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico, e lavantando-se de um 
salto, aguarrou uma garrafa de champanha, quase cheia... retraiu os 
rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar uma 
a uma as lacivas pinturas, mas a imitar com a posição, com o gesto, 

                                                
86 A expressão ônibus foi utilizada pelo autor no romance �Cinco Minutos�, e aqui foi mantida 
conforme o original. 



com a sensação de gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo... no 
delíquio do êxtase amoroso.87 

 

A noite era cúmplice das ações femininas, que não eram 

manifestadas apenas pelas cortesãs como Lúcia, mas por todas as 

personagens apaixonadas e namoradeiras, que liberavam um 

comportamento moralmente inadequado para os padrões da época. Dessa 

maneira, a personagem intrigava os homens que, como Dr. Paulo, se 

interessavam por ela e sentiam reciprocidade. Porém, em outro momento, 

as atitudes puras e castas de Lúcia em nada combinavam com uma cortesã, 

deixando o homem ainda mais confuso. 

 

Acreditei sim na sinceridade da repugnância de Lúcia; renunciei de 
uma vez ao meu desejo. Sentia profunda compaixão por essa mulher. 
O seu pranto me enterneceu; chorei por ela.88 

 

Ainda na obra Lucíola, outro momento de confusão ocorreu 

depois de uma noite de amor, quando Paulo descobriu que para Lúcia a 

relação havia sido um suplício, suportável somente com bebida. Seria uma 

forma de redenção da prostituta, para ter o direito de amar e ser amada. 

Sendo assim, seria interessante descobrir como o homem lidava com essa 

situação.89 Nesse jogo de conflitos, ao homem só cabia o papel de 

                                                
87 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.42-3. 
88 Ibidem. p.100. 
89 BOSI, Alfredo. Imagens do Romantismo no Brasil. In: O Romantismo. São Paulo: 
Perspectiva, 1978. 



cavalheiro, que deveria aceitar as atitudes da mulher, mesmo sem entendê-

las. 

As ruas do centro, que durante o dia apresentavam aspectos 

característicos do trabalho, à noite se tornavam espaço da sociabilidade 

preferencialmente masculina, contando com locais próprios para os homens 

conversarem, fumarem, beberem e assumirem seu papel de leão da moda. 

Nesse território, homens conquistadores ou românticos de diferentes 

setores e classes sociais se cruzavam, criando relações de amizade e 

solidariedade masculina, que podiam durar até o amanhecer e serem 

retomadas ou não quando o sol se punha e a lua surgia no céu. 

A cidade do Rio era �palco e lugar da fermentação de idéias, 

assim como matéria-prima da qual se alimentou sua produção cultural�.90 A 

noite, nesse contexto, representava uma vasta fonte inexplorada, fervilhante 

e plena de sujeitos e ações sociais. 

O homem tinha no território da noite as práticas boêmias, a 

fuga das obrigações familiares e das dificuldades da vida social. Dos 

bordéis aos clubes exclusivamente masculinos, era comum que homens se 

encontrassem para fumar charutos, hábito muito em moda na época, que 

permitia o relaxamento e descanso das atividades de trabalho e dos afazeres 

de chefe da casa. 
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Nesses ambientes era possível jogar, beber, conversar, ouvir 

música, ver apresentações de dança, se encontrar com prostitutas. A noite 

transformava-se, assim, em um espaço rico de tensões e relações, no qual 

uma outra Corte se fazia presente, liberando o homem dos papéis sociais 

que lhe eram diariamente impostos. 

 

A corte tem mil seduções... 

Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, apresentações às 
notabilidades políticas, literárias e financeiras de um e outro sexo, 
passeio aos arrabaldes, visitas de cerimônias e jantares obrigados...91 

 

Somente à noite é que determinados grupos sociais podiam 

sair às ruas e transitar por entre os homens da sociedade sem que entre eles 

houvesse qualquer tipo de conflito, somente uma estranheza. 

 
Seu aparecimento àquela hora na Rua do Ouvidor causou estranheza: 
um leão de raça, como ele, não passeia ao escurecer, sobretudo no 
centro do comércio, onde só ficam os que trabalham. Seria misturar-
se com os leopardos que aproveitam a ausência dos reis da moda, 
para restolhar alguma caça retardada.92 

 

A noite, portanto, era palco efervescente de ação, porém, que 

contava com certos limites entre alguns lugares. Apesar da tolerância, a 
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92 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.26. 



mescla de diferentes grupos estava restrita a determinados momentos da 

vida noturna da Corte.93 

As mulheres só tinham permissão para saírem à noite se 

fossem a bailes em casas de famílias, ao teatro ou aos espetáculos de ópera. 

Nessas ocasiões, elas deveriam sempre estar com seus pais, irmãos ou 

esposos. Já ao homem eram permitidas as saídas noturnas para os jogos, 

cabarés, prostíbulos e qualquer lugar onde pudesse encontrar diversão e 

tranqüilidade.  

 

Encontram-se no Rio de Janeiro homens como o Jacinto, que vivem 
da prostituição das mulheres pobres e da devassidão dos homens 
ricos; por intermédio dele vendia quanto me davam de algum valor.94 

 
Nesse trecho de Lucíola, encontra-se uma pequena referência 

à prostituição feminina e à figura do cafetão. Ao escrevê-lo, Alencar 

demonstrou preocupação em não constranger seus leitores com os detalhes 

sórdidos dessa conduta inaceitável pela sociedade.95 

Não se pode esquecer que, as obras de Alencar eram lidas 

por senhoras de família e por suas filhas, que tinham nos romances um 

padrão de conduta estabelecido para ser seguido por moças de família. 

Portanto, não seria bom que estas leitoras lessem sobre questões tão 
                                                
93 MATOS, M. Izilda Santos de. Dolores Duran: Experiências Boêmias em Copacabana nos 
anos 50. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. MATOS, M. Izilda Santos de. Meu Lar é o 
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94 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.110. 
95 COELHO SOARES, Ana Carolina. Moça educada, mulher civilizada, esposa feliz: relações 
de gênero e história em José de Alencar. Dissertação de mestrado, UERJ, 2003. 



degradantes, afinal, isso não era algo que uma futura esposa deveria saber e 

compartilhar com seu esposo. 

Dessa forma, a noite representava para o autor um espaço de 

convivência, pleno de relações sociais, tensões, conflitos e todo um leque 

de interações e restrições entre o masculino e o feminino, não sendo 

somente um espaço da masculinidade. Nesse universo, existiam espaços de 

convivência de homens e mulheres e somente de homens, da mesma forma 

que as moças encontravam formas de burlar as normas sociais e maneiras 

de não acatar as proibições noturnas. 

A noite era um espaço mágico e estimulante, utilizado de 

forma plena por homens e mulheres para suas diversões e relações 

amorosas. Nesse sentido, criava-se um código próprio de conduta e postura 

para a noite.96 

Como já visto antes, o território noturno representava um 

espaço de sociabilidade e, ao mesmo tempo, podia ser um espaço proibido, 

no qual se corriam perigos. Por ser marcada pelo escuro, a noite podia 

despertar sentimentos de solidão e amargura, além de esconder o perigo e a 

espreita. 

                                                
96 Alencar foi um assíduo freqüentador dos bailes e salões da noite carioca. Segundo se conta, 
apaixonou-se por uma jovem dama e foi por ela rejeitado para dançar a sexta valsa, 
normalmente reservada aos eleitos do coração. Talvez por isso seus romances sempre 
apresentem os bailes, com o desdém das protagonistas pelo Bom-Moço. Para melhor 
compreensão da noite como espaço de sociabilidade no século XIX, ler: PINHO, Wanderley. 
Salões e Damas do Segundo Reinado. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1970.  



Fernando, em Senhora, temia a noite, pois nesse momento 

seus sentimentos pareciam ficar mais intensos, seu sofrimento era ampliado 

pela solidão e a proximidade com o ser amado, Aurélia, lhe causava medo. 

 

A noite causara-lhe um indefinível desassossego, que mais crescia 
com a aproximação da hora de recolher. Não sabia de que se receava, 
era uma coisa vaga, informe, ignota, que o enchia de pavor.97 
 

O espaço noturno despertava, deste modo, diferentes 

sentimentos, emoções, reações, atitudes e comportamentos nos personagens 

alencarianos. 
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2.2 DO �LEÃO DA MODA� AO �MOÇO ROMÂNTICO�: EMBATE 
ENTRE A IMATURIDADE E A MATURIDADE 

 

As representações de masculinidade se fizeram presentes no 

romance alencariano. �Leão da Moda98� e �Moço Nobre99�: esses 

personagens construíram o romance em seus amores e por vezes foram os 

próprios narradores de suas façanhas. 

 

A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro foi em 1855...100 

É uma história curiosa a que vou lhe contar, minha prima... dirigi-me 

ao Rocio para tomar o ônibus de Andaraí.101 

Isto lhe explica, D..., como soube todos os incidentes desta história.102 

 

A utilização de um personagem central masculino como o 

narrador da história criava uma sensação de familiaridade entre o leitor e o 

escritor. Nesse momento, o texto se tornava um fato que poderia acontecer 

com quem o lê ou mesmo com uma amiga ou amigo próximo. Ao mesmo 

tempo, a narração apresentava às leitoras como os homens pensavam e 

esperavam que elas se comportassem.  

                                                
98 O termo �Leão da Moda� é utilizado pelo autor no romance A Pata da Gazela para designar o 
rapaz conquistador, despreocupado, rico e egoísta. Esse padrão de masculinidade representava o 
que não deveria ser para o homem e foi utilizado durante todo o texto para indicar esse padrão 
de conduta masculino. 
99 O �Moço Nobre� foi o termo encontrado para designar o jovem romântico e apaixonado que 
apresenta bons sentimentos, amor verdadeiro, condição financeira humilde, nobreza de caráter. 
Na ausência de um termo do próprio autor para esse perfil de masculinidade, uso essa 
denominação para a categoria de análise. 
100 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.13. 
101 ALENCAR, José de. Cinco Minutos. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.11. 
102 ALENCAR, José de. A Viuvinha. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.96. 



Não deveria a moça agir como Lúcia, uma cortesã, em 

Lucíola, mesmo que houvesse o desejo de redenção; como Amélia, de 

Diva, com seus joguinhos de sedução que tanto feriram seu pretendente; ou 

como Aurélia, de Senhora, que não soube perdoar. Por outro lado, as obras 

alencarianas apresentavam personagens cujos comportamentos poderiam 

servir de modelo, como Carlota, de Cinco Minutos, que abdicou de seu 

amor por estar doente, e Carolina, de A Viuvinha, que se manteve fiel ao 

marido, que acreditava estar morto. 

Com uma conduta adequada da mulher, o homem poderia 

deixar de lado a vida mundana e se tornar um �Moço Nobre�, pai de 

família responsável. 

O �Leão da Moda� era o modelo de homem inglês a ser 

seguido. Estava sempre muito bem trajado, com roupa de corte impecável 

ou terno com risca de giz � última moda na Europa �, cabelos alinhados, 

bigode fino para marcar a classe, sapatos lustrados e chapéu para completar 

o indumento. Porém, o charme só estaria completo com o bom e velho 

charuto, um amigo fiel de todas as horas, sempre presente em momentos de 

alegria ou desespero, pronto para aliviar e sossegar o ânimo do leão. 

 

O que há de mais notável na época atual é a tendência manifesta da 

moda... 



O cavalheiro, empertigado, esguio, apresenta todos os indícios da 

moda ética: as calças tem privilégios de meias, a casa afina as abas; e 

até o chapéu, que não sabia como esconder as suas, retorceu-as para 

cima, a fim de não quebrar essa graciosa uniformidade que fez do 

homem uma espécie de palito habillé.103 

 

Além de ser cuidadoso com sua vestimenta, um bom �leão� 

tinha como grande ocupação se preocupar com suas atividades sociais, tais 

como as visitas a alfaiates, cassinos, cabarés, salões, teatros e casas de 

importantes famílias da sociedade.  

O Leão, muitas vezes, tinha seu coração despedaçado e 

humilhado por uma mulher sem alma, que o rejeitou e brincou com seus 

sentimentos, fazendo joguinhos de sedução e o confundindo. 

 

...Horácio, ébrio de ventura, desceu outra vez ao jardim para 

desafogar as exuberâncias de sua alma. Nunca a primeira entrevista 

da mulher que mais amara produzira nele tão profunda emoção... 

Sua paixão por Amélia tinha mesmo uma virgindade.104 

 

Ao mesmo tempo, o �Leão da Moda� tinha um bom coração, 

que só não teve a oportunidade de ser arrebatado pelo amor sincero de uma 

�boa moça de família�, que o colocaria no caminho da decência e da moral 

e o transformaria em um bom marido e pai. 
                                                
103 ALENCAR, José de. Conversa com meus leitores. In: Ao correr da Pena. São Paulo: Editora 
Ática, 1995. p.167. 
104 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.72. 



Horácio de Almeida era uma de tantas inteligências desperdiçadas no 

incessante bulício da moda. 

...Horácio não achava emprego mais digno para a inteligência, do que 

a difícil ciência de consumir gradualmente a vida e atravessar sem 

fadiga e sem reflexão por este vale de lágrimas, em que todos 

peregrinamos.105  

 

Fernando Seixas, personagem central de Senhora e par 

romântico da protagonista do folhetim, era um moço de condições 

humildes que perdeu o pai e teve que cuidar da mãe e das irmãs. Apesar da 

ausência de fortuna, era um �Leão da Moda�. 

 

Que um moço tão bonito e prendado como o seu Fernandinho se 

vestisse no rigor da moda e com a maior elegância; que em vez de 

ficar em casa aborrecido, procurasse os divertimentos e a 

conveniência dos camaradas; que em suma fizesse sempre na 

sociedade a melhor figura, era para aquelas senhoras não somente 

justo e natural, mas indispensável.106 

 

Segundo o discurso da época, era natural que esse moço se 

preocupasse com suas roupas e seus divertimentos enquanto a família o 

sustentava. 

                                                
105 Ibidem. p.18-9. 
106 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.41. 



O homem107 era valorizado pelo que representava ser, daí a 

tamanha importância para sua posição social.108 Dele era esperado que 

cuidasse das mulheres de sua família, formasse um lar e fosse provedor, 

bom marido e pai. Perdoando-lhe as faltas de uma vida repleta de 

cobranças e sacrifícios, vida de um trabalhador.  

Para Alencar, o homem era um sistema de contrariedades109; 

talvez isso explique o fato de Fernando, em Senhora, ter renunciado o seu 

amor por Aurélia para se casar com uma moça de melhor condição 

financeira, que poderia garantir a subsistência de sua família. Seria ele um 

homem frio ou um filho abnegado, capaz de abrir mão de sua felicidade 

pela prosperidade de sua família. 

 

- Sabes quem lá estava?... Aurélia! 

- Você gostava bem dela, mano. 

- Foi a maior paixão da minha vida, Mariquinhas! 

- Mas você esqueceu-a pela Amaralzinha... 

Seixas moveu a cabeça com um meleio lento e melancólico... 

- Aurélia está perdida para mim...110 

 

                                                
107 BORELLI, Andréa. Matei por amor: representações do masculino e do feminino nos crimes 
passionais (São Paulo 1920 e 1930). Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 1997. 
108  Trabalhar a masculinidade representa observar padrões sociais aceitos na época. Sobre este 
tema, sugiro a leitura de: NOLASCO, Sócrates. O Mito da Masculinidade. Rio de Janeiro: 
Editora Rocco, 1993. 
109  ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.87. 
110 ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.37-8. 



No contraponto do �Leão da Moda� encontrava-se o �Moço 

Nobre�, rapaz de origem humilde, com sentimentos elevados e que desde o 

começo entendia o amor como renúncia e sofrimento pela pessoa amada. 

Em A Pata da Gazela, Leopoldo tinha esse perfil; era um rapaz simples, 

apaixonado por Amélia e espectador do romance dela com Horácio. O 

personagem sofria calado e aceitava as migalhas de carinho que lhe eram 

jogadas quando Amélia o usava no seu jogo de sedução para envolver 

Horácio. 

 

Este amor é um inferno, pensava ele; tem um vício orgânico. Há de 

viver de dores e lágrimas; há de alimentar-se de minhas tristezas. E 

assim irá definhando até morrer de consunção, depois que me tiver 

devorado todo o coração. Que importa? Servirei de pasto a este 

abutre. O que somos nós afinal de contas? Uma presa; enquanto 

vivos, a presa das moléstias e das paixões próprias ou alheias; depois 

de mortos, a presa dos vermes ou das chamas.111 

 

Para o �Moço Nobre�, o ato de amar era um suplício, e o 

sofrimento causado pela dor de ser ignorado pelo ser amado era 

comparável à amargura da morte. Leopoldo amava Aurélia pelo que ela 

era, com seus defeitos e aleijões, mas esta amava Horácio, o Leão, por seu 

jeito altivo e nobre e por sua presença e elegância. Horácio retribuía este 

                                                
111 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.45. 



amor de forma diferenciada, pois para ele este sentimento era um estado 

definido por uma característica física, um �fetiche masculino�.112 

Nobreza de sentimentos era uma marca recorrente do caráter 

masculino.113 Em Senhora, Fernando Seixas � que demonstrou o amor 

sincero que sentia, mas foi obrigado a deixá-lo de lado por 

responsabilidade à sua família, na ausência do pai �, após renunciar à 

Aurélia e posteriormente por ela ter sido �comprado� como marido, decidiu 

reaver sua honra e passou a viver com provações para poder restituir à 

amada o dinheiro por ela pago. Assim, �a masculinidade é um processo 

construído, frágil, vigiado, como forma de ascendência social que pretende 

ser�.114 

O conceito de masculinidade de Alencar caminhava pela 

representação do provedor, pai de família, responsável, amado. O homem 

deveria ter bom caráter e sentimentos, sendo capaz sempre de ajudar os 

amigos, apresentando atitudes honestas e, acima de tudo, senso de honra e 

moral. 

As obras alencarianas manifestavam um caráter pedagógico 

tanto para a mulher quanto para o homem. Essas representações de 

                                                
112 REZENDE, Valdeci. Histórias Românticas na Corte Imperial: O Romance Urbano de José de 
Alencar (Rio de Janeiro 1840-1870). Tese de Doutorado, PUC-SP, 2004. 
113 MATOS, M. Izilda Santos de. Âncora de Emoções: corpos, subjetividades e sensibilidades. 
São Paulo: EDUSC, 2005. 
114 ALMEIDA, Miguel Vale de. Senhores de Si: Uma Interpretação Antropológica da 
masculinidade. Lisboa: Editora Fim de Século, s/d. 



masculinidade apresentavam como o homem deveria ser para a sociedade e 

para sua esposa, construindo o padrão do homem ideal do século XIX.115 

As moças em idade de casar que lessem as obras de Alencar 

encontrariam em suas páginas a melhor descrição do bom marido, do chefe 

de família perfeito. O pai de Amélia, em A Pata da Gazela, era essa 

representação. 

 

...apresentar-se ao pai... abastado consignatário de café, estabelecido à 

Rua Direita... 

O Sr. Pereira Sales habitava nas Laranjeiras uma bela chácara... 

Seguro assim o futuro, vivia o negociante com certa largueza 

economizando pouco ou nada de seus lucros anuais.116 

 

O Sr. Sales representava o pai de família ideal, revelando a 

forma correta de um homem da sociedade ser e se comportar. O Sr. 

Almeida, de A Viuvinha, constituía outra representação de masculinidade. 

 

O Sr. Almeida, sempre grave e sisudo, conversava no vão de uma 

janela com um outro velho, militar reformado... 

O honrado negociante estava vestido em traje de cerimônia e 

machucava na mão esquerda um par de luvas de pelica branca, indício 

certo de alguma grande solenidade, como casamento ou batizado.117 

                                                
115 ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de. Masculino-Feminino: Tensão Insolúvel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1996. 
116 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.38. 
117 ALENCAR, José de. A Viuvinha. São Paulo: Editora Ática, 1997. p.62. 



Além dos aspectos de personalidade que definiam o 

masculino na obra, Alencar também descrevia hábitos. O homem de boa 

família, o amigo de todas as horas, o companheiro de amarguras sempre 

fumava charutos. O hábito de beber também existia, porém não tinha o 

mesmo peso social do ato de fumar charutos cubanos, uma prática de status 

social, que diferenciava o homem de boa posição social em relação aos das 

camadas populares. 

 

Depois do jantar sentamo-nos no terraço, onde tomamos café, e eu 

fumei o meu charuto.118 

 

Já o álcool119 representava a degradação, o inimigo que 

levava à loucura e tirava o homem do caminho da retidão moral. 

 

- Para mim é indiferente, respondeu o Rochinha acordando. Já se foi o 

tempo em que me embriagava com essas limonadas de espuma e 

esses vinagres do Reno. Sou uma velha esponja, meu caro: fui curtido 

a kirsch e rum.120 

 

A cena descrita se passava em uma �noite de farra� na casa 

do Sr. Sá, onde Lucíola se embebedou e fez um �strip-tease� para os 

                                                
118 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.52. 
119 MATOS, M. Izilda Santos de. Meu Lar é o Botequim: Alcoolismo e Masculinidade. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001. 
120 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.36. 



convidados presentes, que já se encontravam embriagados. A bebida da 

moda era o Absinto, que nos convidados causava sensações novas, capazes 

de enrubescer qualquer senhora da Corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ENTRE OS MINUTOS E A VIUVEZ: REDENÇÃO, PERDÃO E 
FELICIDADE, ATRAVÉS DO AMOR VERDADEIRO 

 

O amor surgia nos romances alencarianos em vértices 

distintas. Inicialmente apresentava-se o amor segundo a visão do autor. 

Este amor se manifestava com os novos padrões dessa sociedade, que saía 

do patriarcalismo e da vida rural, passando a apresentar os novos valores e 

conceitos da elite urbana.121 

 

O amor, o verdadeiro amor consiste na possessão mútua de duas 

almas; e essa, pode o homem iludir-se alguma vez, mas quando se 

realiza, é indissolúvel. Nada separa duas almas gêmeas que prende o 

vínculo de sua origem divina.122 

 

O narrador Alencar deixava claro a seus leitores que o amor 

deveria ser verdadeiro e puro123, tornando-se eterno perante a benção divina 

da igreja. Dessa forma, entendia-se que o sacramento religioso do 

casamento se fazia necessário e imutável dentro da sociedade, tendo como 

condição para a sua realização um amor sincero, verdadeiro, cúmplice, que 

traria consigo a felicidade do casal. 

                                                
121 ALENCAR, Heron. José de Alencar e a ficção romântica. In: COUTINHO, A. (org.) A 
Literatura no Brasil. Rio de Janeiro Sul Americana, 1969. 
122 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.19. 
123 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso Amoroso. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1981. BELELI, Iara. Gênero e Amor: Experiências, Encontros e Desencontros (1970-1990)). 
Dissertação de mestrado, PUC-SP, 1999. BORELLI, Andrea. Matei por amor! Representações 
do Masculino e Feminino nos crimes passionais (São Paulo nos anos 20 e 30). Dissertação de 
Mestrado, PUC-SP, 1997. BOSI, Alfredo. Imagens do Romantismo no Brasil. In: O 
Romantismo. São Paulo: Perspectiva, 1978. 



O casamento representava a maturidade masculina, o 

momento em que o homem encontrava seu lugar, seu papel dentro da 

sociedade. O amor era sinônimo de serenidade, maturidade, crescimento, 

virilidade, honra e sabedoria. Através do ato de amar, o homem tornava-se 

pleno e completo, capaz de exercer seu lugar dentro da sociedade. 

Esse �amor sublime� era difícil de ser alcançado e causador 

de profundos sofrimentos; era um desejo e uma expectativa. 

 

- Não amo a sua beleza material, oh, não! Pensava o mancebo. O que 

eu adoro nela é a beleza moral, a alma nobre e pura, a criatura celeste, 

a luz, o anjo. Qualquer que fosse o invólucro de seu espírito 

imaculado, creio que havia de adorá-la tanto, como a adorei desde o 

momento em que primeiro a vi.124 

 

Leopoldo, em A Pata da Gazela, encontrou seu amor 

verdadeiro, que foi capaz de transformá-lo em um bom chefe de família. A 

moça em questão, Amélia, tinha as características necessárias, segundo 

Leopoldo, para ser considerada uma boa mulher e esposa. Porém, ela não o 

amava, já que preferia o Leão da Moda, homem conquistador e galante, 

com palavras doces e atitudes ousadas. Por causa desse sentimento, 

                                                
124 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.40. 



Leopoldo haveria de sofrer, já que sua amada não havia percebido qual o 

padrão social do �Bom-Marido�.125  

Para que o homem fosse um �Bom Marido� era necessário 

também que a mulher126 tivesse sentimentos nobres. Porém, muitas fugiam 

do padrão adequado e demonstravam prazer no sofrimento masculino. 

 

A mulher é caprichosa, muitas vezes faz padecer aquele que a ama 

sinceramente, e só por espírito de contradição. Uma coisa inocente, 

um favor pequenino... permite aos estranhos e indiferentes, e 

entretanto recusa ao homem que morre de paixão por ela. Não é uma 

crueldade? A senhora pergunta, D. Amélia, que suplício tenho eu 

sofrido. Este, de ser consumido a fogo lento por um desejo, que um 

gesto seu podia em gozo infinito.127 

 

O texto apresentava uma declaração de amor, descrevendo 

um sentimento sofredor que transformava o homem em escravo dos 

caprichos femininos. O personagem que fez tal declaração foi o �Leão da 

Moda�, mostrando, dessa forma, que até mesmo um conquistador amava e 

podia também sofrer por seu amor.  

A mulher, por várias ocasiões, executava sua capacidade de 

jogar e manipular os sentimentos masculinos. Sendo assim, o homem se 

                                                
125 O Bom marido seria um jovem de sentimentos nobres, com boa formação moral e 
capacidade de crescimento social e enriquecimento, para que então pudesse cuidar e sustentar 
sua família. 
126 MATOS, M. Izilda Santos de. Por uma história da mulher. São Paulo: EDUSC, 2000. 
127 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.51. 



tornava uma simples peça no seu jogo de sedução, para que pudesse se 

divertir com a agonia masculina.128 

Aurélia Camargo, em Senhora, para se vingar de um amor 

desfeito, decidiu comprar e humilhar o homem a quem dizia amar, 

destruindo assim o sonho de amor do rapaz. 

 

- Vendido sim: não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou 

milionária; precisava de um marido, traste indispensável às mulheres 

honestas. O senhor estava no mercado; comprei-o. Custou-me cem 

contos de réis, foi barato; não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, 

toda a minha riqueza por este momento.129 

 

Além de sofrer por amor, neste trecho o homem era também 

humilhado, ficando claro para Fernando que ele havia sido comprado. Em 

todo o diálogo, Aurélia, apesar de amar Fernando, buscava humilhá-lo 

como forma de vingar-se. Contudo, neste momento seu coração estava 

destruído, pois era uma mulher e fora criada para um casamento por amor e 

cheio de felicidade. 

 

                                                
128 MATOS, M. Izilda Santos de; FARIA, Fernando A. Melodia e Sintonia em Lupicínio 
Rodrigues. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996. 
129 ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.75. 



Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, 

nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta, no 

olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido.130 

A dureza e o sofrimento se contrastavam na personagem, 

esclarecendo-se, dessa forma, como deveria ser uma boa esposa e o que 

não deveria fazer parte da conduta feminina. 

No contraponto do amor sincero e puro existia um outro tipo 

de amor: o louco, insano, egoísta, individualista e superficial.131 Esse 

sentimento representava o amor que acometia o homem em sua mocidade, 

levando-o a caminhos tortuosos e sendo incapaz de trazer-lhe a felicidade. 

Essa forma de amar buscava o imediato, o visível e jamais aceitava críticas 

ou imperfeições. Era um amor idealizado, que fazia o homem amar algo e 

não a mulher. Este tipo de sentimento relacionava-se somente com o 

exterior masculino, não se conectando com sua alma. 

 

O meu primeiro movimento foi de repulsão; mas não sei que atração 

irresistível me prendia a esta mulher, que a segui de longe.132 

 

Em Lucíola, Paulo amava Lúcia, uma cortesã, mas seu 

sentimento era egoísta, louco, frenético. Não havia a compreensão da real 

situação desta mulher; só o que havia era um amor idealizado pelo homem. 

                                                
130 Ibidem. p.75. 
131 GINSBURG, J. O Romantismo. São Paulo: Perspectiva, 1997. HARTOG, François. O século 
XIX e a história. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003. 
132 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.45. 



 
Corri os olhos pela carta; era do Cunha, insistia com Lúcia para 

aceitar o seu amor, oferecendo-lhe as condições mais brilhantes que 

poderia desejar uma mulher na sua posição.133 

 

No mesmo romance, Cunha era um homem maduro e casado 

que entendia o amor como o capricho de ter uma cortesã como amante. 

Esse homem acreditava que o amor poderia ser comprado com jóias e que 

nada tinha a ver com seu casamento. Nessa forma de amor também havia 

sofrimento, porém a amargura não se relacionava ao sentimento não 

correspondido ou ao amor verdadeiro e profundo. Caracterizava-se por um 

sofrimento egoísta, incapaz de ver a dor do outro ou suas imperfeições.  

 

Chegando a seu aposento Seixas nem teve tempo de sentar-se... e ali 

ficou no estupor da alma.134 

 

A cena acima descrita ocorreu logo após uma conversa com 

Aurélia, durante a qual Fernando descobriu que foi �comprado�. O 

sofrimento era visível. Seu único consolo era clamar por Deus. 

 

- Deus! Não me tires a vida nesse momento. Agora mais do que 

nunca preciso de minha razão.135 

                                                
133 Ibidem. p.91. 
134 ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.113. 
135 Ibidem. 



Nesse caso, o amor era o da mocidade, caracterizado, como 

sobredito, pela imaturidade, rapidez e intensidade. Era o sentimento da 

primeira vez, aquele com o qual o homem aprendia os valores de sua 

sociedade e se preparava para a maturidade de um amor sereno, calmo e 

maduro. 

Esse amor, muitas vezes, surgia na infância ou na 

adolescência e em nada se preocupava com as convenções da sociedade, 

podendo ser idealizado e ultrapassar barreiras. Dessa forma, por vezes era 

difícil de ser concretizado. Era o amor de mocidade ou o primeiro amor, 

aquele que marcaria a vida do personagem por toda sua vida, deixando 

recordações, lembranças, sentimentos e emoções.136 

 

Emília tinha quatorze anos quando a vi pela primeira vez... 

Emília teria então dezessete anos... 

Se a transformação de Emília produzira em mim uma admiração 

grande, maior foi a humilhação que sofri com seu desdém. Já não era 

uma menina; estava moça, e não me devia só a cortesia a que tem 

direito o homem delicado, devia-me gratidão.137 

 

Em Diva, Dr. Augusto salvou a vida da menina Mila e, anos 

depois, se descobriu apaixonado por ela. Porém, compondo um jogo de 

sedução, a jovem utilizou as artimanhas femininas para dominar o homem. 
                                                
136 Muitos dos romances de Alencar podem ter sido inspirados nesse primeiro amor. Alencar, 
antes de se casar, teve uma grande paixão de mocidade. Esse sentimento não teria sido 
correspondido, decepcionando o autor por toda a vida e servindo de inspiração para seus textos. 
137 ALENCAR, José de. Diva. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.17-8. 



Outra forma de amor consistia no amor do narrador ou, 

poder-se-ia afirmar, no amor de José de Alencar, sentimento sério e claro 

que em nada confundia o homem. Nesse caso, o sentimento era algo que 

toda a sociedade deveria sentir, pois ajudava na sedimentação de valores, 

uma vez que ia de encontro a eles. Com este sentimento, o homem 

conheceria a calmaria e a tranqüilidade, ao mesmo tempo em que se 

tornaria peça importante no quebra-cabeça do jogo social do período. 

Alencar, como seus personagens, amou na mocidade e foi 

por sua amada preterido. Freqüentou bailes e flertou com as jovens, mas 

nunca recebeu a honra da �sexta valsa�138 de uma senhorita. 

Sua literatura resgatou valores e formas de amar, 

representações de uma época. Alencar, quando construiu seus romances e 

caracterizou seus personagens, apresentou ambigüidades, sentimentos 

contrastantes, tensões, conflitos, relações, amores e ódios. Assim, o autor 

não foi só o escritor, mas também o sujeito histórico e expectador de suas 

obras.139 

 
 
 
 
 

                                                
138 A Sexta Valsa era considerada a mais importante da noite pelas convenções sociais. Por isso, 
era prática das jovens dedicarem esta valsa a seus eleitos do coração. Ao aceitar dançar com um 
rapaz a sexta valsa, a moça deixava claro que tinha interesse pelo moço e aceitava sua corte. 
139 MENDES, Oscar. José de Alencar - Romances Indianistas. Rio de Janeiro: Agir Editora, 
1968. MENDES, Oscar. José de Alencar - Romances Urbanos. Rio de Janeiro: Agir Editora, 
1965. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III � �NÃO POSSO ADMITIR DE MODO ALGUM QUE 
UM HOMEM SE ESCRAVIZE AO SEU RELÓGIO E 

REGULE AS SUAS AÇÕES PELO MOVIMENTO DE UMA 
PEQUENA AGULHA�. 

 



 
3.1 HONRA E AMOR: O PILAR DE UMA SOCIEDADE, SER HOMEM 

DURANTE O IMPÉRIO 

 
Na obra alencariana, questões de amor e honra estavam 

sempre interligadas. Para compreender essa dimensão no romance, torna-se 

necessário entender o que era ser homem no século XIX. 

�A Masculinidade é um processo construído, frágil, vigiado, 

como forma de ascendência social que pretende ser.140� 

A honra era elemento importante tanto para o homem quanto 

para a mulher.141 No romance Senhora, os personagens centrais da trama, 

Aurélia Camargo e Fernando Seixas, se amavam intensamente. Existia 

entre eles o desejo do casamento, porém uma questão financeira que se 

concentrava na ausência de um dote por parte da moça, que era órfã e 

desprovida de bens, fez com que o jovem a repudiasse em favor de um 

outro enlace matrimonial. 

 
- Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide e sim pelo 
seu dote, um mesquinho dote de 30 contos! Eis o que não tinha o 
direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar! Desprezasse-me 
embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro 
de minha alma.142 
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A atitude de Fernando Seixas tinha como objetivo explicitar 

a noção de responsabilidade familiar do homem. Sendo ele o provedor da 

casa, responsável pela mãe e irmãs, o casamento com uma moça de bom 

dote se fazia necessário para o rapaz, que só assim garantiria o futuro de 

sua família. Dessa forma, Fernando, levado pela situação, abriu mão do 

amor frente ao dever. 

O orgulho que Aurélia tinha e sua noção de honra ferida e 

machucada ficaram claros nesse momento. Aurélia expôs ao marido seu 

sentimento de vergonha e nojo pela humilhação de ser trocada por dinheiro.  

�A honra, o êxito profissional e o dinheiro são valorizados, 

devendo ser obtidos a qualquer custo e incentivando a disputa como um 

elemento positivo no perfil do masculino.143� 

Circunstâncias da trama colocaram novamente os jovens 

enamorados frente a frente em um casamento arranjado. A noção de honra 

dos personagens levou-os a ignorarem o sentimento que havia entre eles e a 

se magoarem mutuamente em nome da dignidade. 

 

- Agora podemos continuar a nossa comédia, para divertir-nos... 
Tome a sua posição, meu marido; ajoelhe-se aqui a meus pés, e venha 
dar-me seu primeiro beijo de amor... Porque o senhor ama-me, não é 
verdade, e nunca amou outra mulher senão a mim?... 
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- Não; não a amo. 

- É verdade que a amei, mas a senhora acaba de esmagar a seus pés 
esse amor...144 

 

Seixas também colocou sua honra em primeiro plano, 

afirmando à sua esposa que não a amava mais e que esse fato era resultado 

das suas últimas ações. A noção de honra masculina consistia em ser o 

homem o dono de sua própria liberdade, senhor de sua casa, provedor de 

sua família. Aurélia, ao privá-lo desse papel, desonrava-o e o colocava em 

posição de inferioridade. 

A noção de masculinidade não permitiria que Fernando 

aceitasse sua condição de �mercadoria�. O rapaz considerava que nada 

tinha feito de errado, somente havia se deixado levar pelo dever ao invés do 

coração. Fez o que foi necessário para o provedor de um lar responsável e 

ciente de seus deveres. Tinha a obrigação de garantir o sustento da mãe e 

um bom dote para o casamento de suas irmãs. Diante dessa visão, a não 

compreensão de Aurélia e sua postura eram um ultraje. 

Sobre essa questão se desenrolou toda a obra. De formas 

diferentes, Aurélia e Fernando faziam questão de demonstrar seus 

sentimentos. Ela sempre buscava a humilhação de seu marido, enquanto ele  
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se entregava ao trabalho fervorosamente, como forma de resgatar sua 

honra.145 

 

- Os termos da proposta devem ser estes; atenda bem. A família de tal 
moça misteriosa deseja casá-la com separação de bens, dando ao 
noivo a quantia de cem contos de réis de dote. 

- ...Desejo como é natural obter o pretendo, o mais barato possível... 
É minha felicidade que vou comprar.146 

 

Aurélia tratou a questão de seu casamento como um negócio; 

estava em jogo a compra de um marido para uma senhorinha mimada. Essa 

situação deixou Fernando em total perplexidade e gerou nele a gana de 

reconquistar sua honra perdida. Para tanto, o rapaz deveria obter sua 

independência financeira e devolver o dinheiro recebido de Aurélia, o que 

teria que ser feito por meio do trabalho. 

�O trabalho define a marca da masculinidade ao viabilizar 

a saída da própria família. Aparentemente o trabalho confere ao homem 

um status de independência que se limita ao âmbito financeiro. Uma de 

suas funções é dissolver o vínculo com a família, tornando-o indivíduo 

comprometido com uma obsessão produtiva e com a reprodução dos 

valores da ordem capitalista.147� 
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Possuir dinheiro representava a possibilidade do homem ser 

um bom marido e pai, já que dessa forma sempre haveria condições 

necessárias para o amparo da família. Assim, a questão estava no romance 

intimamente ligada à masculinidade, uma vez que representava um 

elemento indispensável. 

O trabalho era outro vértice dessa figura masculina, pois o 

sucesso profissional representaria uma ascensão econômica, tão necessária 

para a positivação do homem na sociedade. Somente o trabalho 

dignificaria; portanto, ao homem cabia a função de sair todos os dias de 

casa com a obrigação de retornar à noite com o sustento da família. 

Dessa forma, percebe-se que havia formas diferentes de se 

colocar a honra no romance para homens e mulheres. Enquanto para 

Fernando sua honra era reconquistar o respeito perdido de Aurélia, para ela 

a honra residia em não demonstrar publicamente sua infelicidade e 

inferioridade perante o marido.148 

Para a mulher, demonstrar a desonra do homem perante a 

sociedade era também uma maneira de se deixar desonrar. Por isso, cabia à  
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mulher manter a dignidade masculina intacta no mundo público, sendo a 

ela permitido questionar e desonrar o homem somente no espaço privado. 

- Assim o mundo achará em mim a sua criatura; a mulher, que festeja 
e enche de adorações. Eu serei para ele o que ele me fez. 

- Pensa então que a decência de tua casa exige que seu marido ande 
de carro?149 

- Tem razão reclama o que lhe pertence, e eu seria um velhaco se 
recusasse o que adquiriu com tão bom direito.150 

 

Os diálogos entre o casal esclareciam o que ambos entendiam 

por honra. Humilhações públicas não eram aceitas, uma vez que manter a 

farsa da felicidade conjugal na sociedade era um requisito indispensável 

para os cônjuges. O casamento era uma forma de ascensão social e manter 

um bom matrimônio significava que o homem era um �Bom-Marido�. 

A reabilitação de Fernando perante Aurélia só foi possível 

quando ele �comprou� sua liberdade de volta, devolvendo à esposa a 

quantia que lhe foi paga quando firmado o contrato de casamento. 

 

- O passado está extinto. Somos dois estranhos. Não é verdade? 

- Pois bem, agora ajoelho-me a teus pés, Fernando, e suplico-te que 
aceites meu amor, este amor que nunca deixou de ser teu, ainda 
quando mais cruelmente ofendia-te. 

- Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde 
ultrajou-te, nas iras de sua paixão. 

- Não, Aurélia! Tua riqueza separou-nos para sempre.151 
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Na cena final do romance, Aurélia reconheceu a humilhação 

que impôs ao seu marido e, tendo noção do que fizera, lhe ofereceu o seu 

amor e implorou que o aceitasse. Fernando, inicialmente, levado pela 

nobreza de caráter, recusou, mas o amor falou mais alto e o casal foi �feliz 

para sempre�. 

O romance Senhora abordava as questões do dinheiro, do 

trabalho, da honra e da responsabilidade como determinantes da 

masculinidade para o século XIX. 

Já em Diva, Emilia, também chamada de Mila, estava 

enferma e foi salva pelo jovem médico Augusto Amaral, apesar dos 

protestos intensos da menina, que não admitia a idéia de um homem tocá-

la. O recato determinava as ações da moça; sua moral e educação severa 

eram elementos extremamente fortes em seu caráter. 

O Dr. Augusto Amaral representava uma das formas de 

ascensão econômica através do trabalho. Recém-formado em medicina, o 

rapaz necessitava de uma boa clientela que pudesse prestigiá-lo e levá-lo a 

uma melhor posição social. 

�A honra, o êxito profissional e o dinheiro são valorizados, 

devendo ser obtidos a qualquer custo e incentivando a disputa como um  
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elemento positivo no perfil do masculino... É dever do homem ser firme, ou 

até rude.152� 

 
Emília ainda assim não parecia satisfeita. Estava constantemente a 
encolher-se, fazendo trejeitos para mergulhar o resto do pescoço e o 
queixo no talho do vestido... Caminhando, dobrava as curvas a fim de 
tornar comprida as saias curtas. 

Se lhe falava alguma pessoa de intimidade da família, não lhe voltava 
as costas como fazia com estranhos.153 

 
O autor, através da personagem Mila, trabalhou o recato e a 

noção de honra feminina.154 Para a personagem, qualquer demonstração ou 

exposição de sua figura representaria uma ofensa, uma desonra sem 

precedentes. 

Mal encostei o ouvido ao seu corpo, teve ela um forte sobressalto... 
Ouvi um grito. Senti nos ombros choque tão bruto e violento, que me 
repeliu da borda do leito. 

- Atrevido!... clamou o lábio eriçado de cólera e indignação.155 

 

O recato era um elemento constitutivo do feminino, sendo 

que nem mesmo a presença de um médico para tratar uma doença poderia 

impedir sua manifestação na moça. Segundo a explicação de seu pai ao  
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médico, a postura da menina era resultado da severa educação e zelo da 

mãe já falecida. 

 

- Peço-lhe mil desculpas, Sr. Doutor... Mila teve uma educação muito 
severa... Minha falecida mulher era nesse ponto de um rigor 
excessivo.156 

 

Para Alencar, o pai de Mila representava o modelo de �Bom-

Pai�, pois era homem de caráter, provedor e ciente de suas obrigações, 

sempre à disposição dos filhos e capaz de sacrifícios pela felicidade da 

família, demonstrando padrões de conduta masculina após o casamento. 

Anos depois, os protagonistas, ao se reencontrarem na casa 

de Emília, apaixonaram-se. Porém, a moça, devido à sua honra, não 

admitia esse sentimento e sentia-se fortemente constrangida diante do 

médico, considerando que não podia aceitar amar um homem que tocou seu 

corpo de donzela. 

 

As cores fugiram-lhe. Ela vestiu-se como de uma túnica lívida e 
glacial.157 

 

Iniciava-se no romance uma luta entre os protagonistas: ela 

encontrava-se ferida pela desonra que sofrera quando menina, e ele 

humilhado pelo tratamento grosseiro que ela lhe reservava. Apresentando  
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postura comum aos médicos, Dr. Augusto agiu de maneira racional, não 

deixando se levar por emoções ou qualquer sentimento, uma vez que, sendo 

o homem, cabia a ele ser controlado. 

Contudo, Dr. Amaral não compreendia a situação, afinal, havia 

salvado a vida da menina e agido profissionalmente, cumprindo seu dever 

de médico. 

...Contudo, às vezes à força de vontade, ela arrancava dessa mesma 
timidez audácias ingênuas, que não teria uma senhora... fitava em 
face qualquer homem que a olhava.158 

 

Emília se colocava em uma posição de superioridade em 

relação aos homens, desedificando-os. Nesse caso, a questão da honra se 

apresentava de outra forma; como ela não era sua esposa, a desonra pública 

que lhe impunha era por ela apreciada. O rapaz, por sua vez, mantinha 

sempre uma postura de submissão à sua amada. 

 

Continuei a freqüentar a casa de D. Matilde. Ali durante um mês, 
Emília não perdeu ocasião de crivar-me o coração com os alfinetes de 
sua cólera feminina.159 

 

Dr. Augusto buscava na racionalidade as explicações para as 

atitudes da moça. Como homem, deveria ser guiado pela razão e não  
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extravasar os comandos do coração. Dessa forma, buscou se afastar de Mila 

e manter uma posição de respeito e dignidade. 

O jovem, sem entender bem os motivos para o desdém da 

moça, atribuía seu comportamento à honra e ao recato da jovem por ter 

sido examinada por ele na infância. Dr Augusto não compreendia que eram 

atitudes de uma mulher apaixonada; ao invés disso, entendia que Mila tinha 

o objetivo de humilhá-lo. 

 

Tudo isso me convence afinal que o procedimento de Emília não era 
filho de uma simples antipatia, mas de um propósito firme de 
humilhar-me.160 

 

Mesmo amando e sendo amado, Dr. Augusto tentou lutar 

contra seus sentimentos e esquecê-los, mas foi vencido e entregou-se ao 

amor; foi feliz com Mila. 

 

- Senhor! Vós sabeis que eu não devo amar essa mulher. Seria uma 
infâmia. 

Enfim, Paulo, eu ainda a amava!... 

Ela é minha mulher.161 

 

Em Lucíola, Lúcia, protagonista do romance, era uma moça 

de condições humildes que perdera a família, restando-lhe somente a irmã  
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menor. Levada pelas circunstâncias, entre as quais sustentar a criança, 

Lúcia se prostituiu e se tornou uma cortesã famosa na Corte. 

Como forma de se resguardar, a moça jamais usou seu nome 

de batismo, Maria da Glória, trocando-o por Lúcia. Dessa forma, mantinha 

a honra da família e a sua própria, buscando separar a cortesã da moça que 

um dia foi ingênua. 

 

...ignorava até então o que é a honra e a virtude da mulher... 

...o dinheiro ganho com minha vergonha salvou a vida de meu pai... 

 

...meus pais choravam sua filha morta; mas já não se envergonhavam 
de sua filha prostituída...162 

A narrativa se concentrou nos fatos que levaram Lúcia à 

prostituição e apresentou a noção de honra da personagem. Ela se 

prostituiu, porém usou o nome de outra e fingiu estar morta para sua 

família, evitando, assim, a desonra dos que amava. 

Sua vida ia bem até que conheceu o jovem Paulo, recém-

chegado à Corte, e por ele se apaixonou. Apesar de o sentimento ter sido 

correspondido, a questão da honra se colocava entre o casal. Lúcia era uma 

prostituta que vivia de receber os homens em sua casa, mas, ao se 

apaixonar, em nome desse amor sublime, começou a deixar de lado sua 

vida de cortesã para poder se purificar. 

                                                
162 ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.110. 



 

Mas horrível era quando nos braços de um homem este corpo sem 
alma despertava pelos sentidos. Oh! Ninguém pode imaginar! Queria 
resistir e não podia! Queria matar-me trucidando a carne rebelde.163 

 

Para Paulo, amar uma prostituta se colocava como um 

problema. Por ser uma cortesã, Lúcia não era digna de ter ao seu lado um 

homem bom, nem de casar-se e ter filhos, não merecendo, portanto, um 

provedor, pai responsável e bom marido. A ela cabia o tipo degradado, 

amante dos vícios da sociedade. 

 

Paulo considerava inadmissível estar socialmente em 

companhia de uma mulher como Lúcia. Além disso, ele era um jovem 

provinciano e desprovido de fortuna, não tendo, deste modo, condições de 

sustentar os luxos de uma cortesã. Nesse sentido, o dinheiro era importante 

tanto para o homem que objetivava prover seu lar, quanto para o que 

ambicionava desfrutar os luxos sociais da época. 

Lúcia nunca deixou de se preocupar com sua moral e honra. 

A moça deixava claro que prostituía seu corpo, mas não sua alma, que se 

mantinha casta e digna. Paulo representava a chance de se restabelecer 

moralmente.164 
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Ela obedecia a um voto; e a virgindade lhe servia de defesa.165 

 
Na narrativa, Paulo não compreendia o que ocorrera com a 

moça e se sentiu humilhado por ela; ao mesmo tempo, surgiram boatos de 

que Lúcia o sustentava e por esse motivo passava dificuldades financeiras e 

havia se retirado da vida social. Sentindo-se desonrado, Paulo exigiu 

explicações dela para compreender a situação. 

  
 

Saí bem decidido a pôr um termo a situação vergonhosa e humilhante 
em que me achava colocado. As palavras de Sá me queimavam os 
ouvidos. Eu vivendo à custa de Lúcia.166 

 

Se o dinheiro era um elemento importante na formação da 

masculinidade, vital para a figura do bom marido, bom pai, provedor e 

responsável, era inaceitável socialmente que pairasse a dúvida sobre o 

sustento de Paulo. Fazia-se necessário, portanto, que a sociedade soubesse 

que, apesar de humilde, Paulo era capaz de prover seu sustento por conta 

própria. 

Já no caso de Lúcia, a única forma encontrada para a 

reabilitação de sua honra seria a morte. 
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- Tu me purificaste ungindo-me com teus lábios. Tu me santificaste 
com o teu primeiro olhar! Nesse momento Deus sorriu e o consórcio 
de nossas almas se fez no seio do Criador. Fui tua esposa no céu! E 
contudo essa palavra divina do amor, minha boca não a devia 
profanar, enquanto viva. Ela será meu último suspiro.167 

 

Conflitos psicológicos, desentendimentos, sentimentos 

desencontrados e inveja marcaram esta obra, na qual mais uma vez a 

desonra masculina foi colocada em debate para a sociedade. 

Na produção alencariana, a honra era um elemento central na 

trama; homens e mulheres apresentavam nuances dessa sensibilidade. A  

 

honra subtendia uma postura séria perante a vida, de não aceitação de 

certos comportamentos e de adoção de uma dignidade moral presente nos 

heróis. 

Nota-se que, por várias vezes, a questão esteve centrada no 

dinheiro, sendo que em alguns personagens a sua ausência ou excesso 

delimitava sentimentos e ações. Na condição feminina, a honra parecia 

estar mais associada ao recato e aos padrões de comportamentos vigentes 

na sociedade. 
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A desonra feminina significava a desonra masculina, uma 

vez que ao homem cabia a responsabilidade da condução da vida em 

família e em sociedade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 AUSTERIDADE E ORGULHO: VINGANÇA, FORÇA, AMOR E 
ORGULHO, VÉRTICE DOS PERSONAGENS 

 

Até que ponto o orgulho determinava as ações dos 

personagens de Alencar? Nobreza de sentimentos e caráter poderia 

representar o mesmo vértice nas obras? O autor, ao escrever, em que 

medida queria educar e apresentar formas de comportamentos adequados 

socialmente para homens e mulheres? Estas são inquietações aqui 

presentes. 

Em a Pata da Gazela tem-se uma releitura do conto da 

Cinderela, adaptado para a Corte do Segundo Reinado. Entre os 

personagens deste romance estavam duas jovens primas: Laura e Amélia. A 

primeira tinha um aleijão nos pés, e o tamanho dos pés da segunda era igual 

ao de uma criança (exatamente número 29).  

 

Laura tinha um aleijão; nascera com os pés disformes. Para mais 
agravar o desgosto dos pais, essa monstruosidade vinha ligada a uma 
beleza angelical. 

A filha de Sales tinha dois pezinhos de fada, breves, arqueados, com 
dedos que pareciam botões de rosa... Ela supunha-se aleijada... seus 
pés eram de menina.168 

 

As duas primas eram infelizes com seus pés, que 

consideravam feios e procuravam esconder da sociedade.169 Em paralelo às  
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personagens femininas, a obra apresentou dois amigos: Horácio e 

Leopoldo. O primeiro era um �Leão da Moda� e o segundo um �Bom-

Moço�. 

O início do drama ocorreu quando as moças foram à 

sapataria buscar seus sapatos e um pé de botina caiu da carruagem. Os dois 

jovens se apaixonaram imediatamente pela donzela dona do sapatinho. 

Enquanto Horácio encantou-se com o pé da jovem, Leopoldo ficou 

maravilhado com seu sorriso. 

 
Horácio, que até então se contentava com olhar e apalpar a botina, 
inclinou-se e beijou-a no rosto... Não era essa a imagem do pé 
sedutor, que ele adorava como um ídolo?170 

Quando lhe fugira a celeste visão, o mancebo foi seguindo com o 
passo e com os olhos o carro que levava sua alma presa àquele rosto 
encantador.171 

 

No primeiro trecho citado o autor destacou o amor do 

�Leão�, caracterizado por um sentimento físico, material, que precisava ser 

consumado. Esta poderia ser considerada uma forma aceita socialmente de 

amar ou um capricho de homem jovem. 
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Comparando-o com o segundo trecho, no qual Alencar 

descrevia um amor simples e puro, voltado para a alma da mulher amada e 

não para um detalhe, percebe-se a importância do amor e, 

conseqüentemente, do casamento por amor para a época. 

 

As extravagâncias de Horácio, contemplando a botina, verdadeiras 
infantilidades do homem feito, bem revelam a agitação dessa 
existência, embotada para o verdadeiro amor e gasta pelo prazer.172 

 

As representações do �Leão da Moda� e do �Bom Moço� 

exibiam características indispensáveis ao homem em sua fase jovem, 

importantes para este se tornar um �Bom marido173�. Esse momento de 

aprendizagem do domínio de sentimentos, do controle de emoções, fazia-se 

necessário ao jovem em seu processo de amadurecimento, para que este se 

tornasse o homem provedor e responsável que a vida em família exigia.174 

Toda a narrativa centrava-se nas questões de orgulho e 

austeridade dos personagens. Horácio queria desesperadamente conquistar 

a dona daquele pézinho 29, que tanto o encantou e que foi alvo de uma 

aposta entre amigos. Ter essa moça significava demonstrar à sociedade seu  

 

                                                
172 Ibidem. p.20. 
173 A categoria do �Bom-marido� corresponde ao homem de meia idade, trabalhador, provedor, 
ciente de suas responsabilidades, racional, livre de vícios. 
174 BORELLI, Andrea. Matei por amor! Representações do Masculino e Feminino nos crimes 
passionais (São Paulo nos anos 20 e 30). Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 1997. 



 

poder de sedução, refinamento e superioridade, pois seria o único a possuir 

tamanha �obra de arte�, uma jovem de dezoito anos com pé de menina. 

 

O mancebo inclinara ao peito a bela cabeça esmorecida; a ventura lhe 
tinha sorrido de longe, para escarnecer dele, o leão mais querido das 
belezas fluminenses, o Átila do Cassino, o Genserico da Rua do 
Ouvidor. 

De repente ergueu-se dum ímpeto: 

- Hei de possuí-lo!... exclamou ele com o tom com que Alexandre se 
prometeu o império da Ásia.175 

 

Horácio representava o que uma mulher não deveria esperar 

de um �Bom-Marido�. Era um jovem vaidoso, passional, capaz de se 

deixar dominar por certos sentimentos; era o típico rapaz ocupado consigo 

e com seus divertimentos. Suas noites eram dedicadas às �delícias� da 

mocidade, entre elas a bebida176, que representava a negativação da figura 

masculina. 

Não era bom o homem ser dominado pelo vício do álcool, 

que representava fraqueza de caráter, algo que não condizia com a figura 

do �Bom-Marido�. O hábito de beber demonstrava a perda da racionalidade 

masculina, pois o homem que bebia em excesso permitia que suas emoções 

lhe dominassem, deixando o racionalismo de lado. 

                                                
175 ALENCAR, José de. A Pata da Gazela. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.17. 
176 Alencar várias vezes fez menção ao álcool, principalmente ao absinto, bebida da moda. O 
consumo de bebida estava sempre associado aos personagens cujos padrões correspondiam a 
uma representação negativa da masculinidade, reforçando a idéia de que o hábito de beber não 
era bom para o homem. 



 

O grande amigo do homem era o charuto, elemento 

importante e presente em todos os romances como o cúmplice das horas de 

agonia e complemento do rito que sempre unia os jovens em torno de suas  

 

conversas. Fumar era tido como um hábito elegante que todo homem de 

posição social elevada deveria praticar.177 

Ao contrário de Horácio, para Leopoldo não importava o pé 

da jovem, que acreditava ser o aleijão. Amava-a intensamente e por ela 

suportaria tudo, até mesmo um pé monstruoso e deformado. 

 

Não abandonemos o pobre Leopoldo á sua amarga decepção. O moço 
chegara a casa mergulhado na tristeza profunda, que sobre ele 
derramaram os acontecimentos da manhã. Talvez a morte de Amélia 
não lhe causasse tamanho pesar, como o daquela cruel decepção que 
estava presentemente curtindo. 

O Aleijão excita geralmente uma invencível repugnância, repassada 
de terror... 

Imagine-se que dor era do mancebo, quando via a deformidade surgir 
de repente para esmagar em seu coração a imagem da mulher 
amada.178 

Para o contentamento de Leopoldo, bastava que visse o 

objeto de sua adoração e soubesse estar sua amada feliz. O rapaz não se via  

                                                
177 A menção ao hábito de fumar está presente em todos os personagens. O charuto surge como 
algo importante para delimitar a masculinidade do homem. Várias cenas colocam o homem 
pensando em seus problemas enquanto fumam um bom charuto. Através de outras fontes, sabe-
se que era comum nos eventos sociais as mulheres se retirarem para descansar, enquanto os 
homens se reuniam em algum aposento para fumarem seus charutos e conversarem sobre 
política, por muitas vezes decidindo os rumos da sociedade. 
178 Ibidem. p.39. 



 

capaz de ser amado e muito menos se sentia merecedor desse amor. Era 

pobre, de origem humilde e em nada se parecia com o �leão�. Sendo assim, 

não considerava ser possível impor seu amor à tão bela jovem, mesmo com 

seu aleijão.  

Ter bons sentimentos, porém sem deixar que estes 

dominassem, era outra forma de positivar a figura masculina. Fazia parte 

do caráter do homem ter �sentimentos nobres� que fossem expressos em 

benefício das pessoas à sua volta. 

 

- Não amo sua beleza material, oh, não!... O que adoro nela a beleza 
moral, a alma nobre e pura, a criatura celeste, a luz o anjo... creio que 
havia de adorá-la tanto, como a adorei desde o momento em que 
primeiro a vi.179 

 

Mas o orgulho lutava dentro do rapaz: 

 

Mas ela não é feia, é aleijada... 

Um soluço afogou as tristes locubrações do mancebo.180 

 

Neste romance, o orgulho levou a atitudes determinantes da 

ação dos personagens. Inicialmente tinha-se Horácio, que se acreditava 

amando e único merecedor desse pé. O sentimento era forte, descontrolado,  

 

                                                
179 Ibidem. p.40. 
180 Ibidem. 



 

transformando-o em �um indivíduo que tinha deixado a emoção dominar 

momentaneamente a sua vida, era a emoção que trazia a perda da razão181�. 

 

Leopoldo convenceu-se que não devia amar a desconhecida; mas ao 
contrário, arrancar de sua alma os germes da paixão nascente.182 

 

Em contrapartida, Leopoldo tinha orgulho que o fazia se 

achar incapaz de merecer a afeição de sua amada, apesar de amar a moça. 

Por esse motivo, o rapaz aceitava por ela ser usado, sem jamais exigir uma 

migalha de sentimento. 

Os personagens masculinos dessa trama apresentavam um 

contraponto: como o homem deveria ser, contra o que o homem não 

deveria ser. 

As primas Amélia e Laura eram amigas e se ajudavam 

mutuamente. Para que Laura não caísse em desgraça, Amélia ajudava a 

esconder sua vergonha da sociedade; já Laura ajudava Amélia a ludibriar o 

�leão�, para que sua prima pudesse ter certeza da franqueza dos 

sentimentos do rapaz. 

 

                                                
181 BORELLI, Andrea. Matei por amor! Representações do Masculino e Feminino nos crimes 
passionais (São Paulo nos anos 20 e 30). Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 1997. 
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O desfecho da narrativa se deu com o casamento discreto de 

Amélia e Leopoldo, que aconteceu depois que ela esmagou o �leão� com a 

�pata da gazela�. 

 

- É verdade! Murmurou soltando uma fumaça de charuto. O leão 
deixou que lhe cerceassem as garras; foi esmagado pela pata da 
gazela.183 

 

Jorge, de A Viuvinha, colocava novamente a honra na 

discussão da sociedade, desta vez pelo ângulo da fidelidade. Jorge amava  

Carolina e era correspondido; ambos iam se casar. Na véspera do enlace o 

rapaz descobriu, por meio de um velho amigo de seu pai e ex-tutor, que 

estava falido, pobre, não tinha nada de seu. Nessa situação Jorge não 

poderia se casar, afinal não teria condições de sustentar sua esposa e sua 

sogra.184 

Ao homem cabia a responsabilidade de manter o nome de 

sua família. Nesse sentido, para Jorge, ver o nome de seu pai e, 

conseqüentemente, da sua família desonrado por suas dívidas significava 

que o caráter do rapaz era duvidoso, uma vez que ele fora capaz de perder 

todo o dinheiro herdado e ainda contrair dívidas que não podia pagar.  

 

                                                
183 Ibidem. p.96. 
184 COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil: Era Romântica. São Paulo: Global, 2002. 



 

Outra idéia lhe viera ao espírito; lembrou-se de que no estado a que 
tinham chegado as coisas, essa ruptura havia de necessariamente 
prejudicar a reputação de sua noiva. 

Ele seria causa de que se concebesse uma suspeita sobre a pureza 
dessa menina.185 

 

Casar-se sem ter como manter sua esposa e sogra era 

desonroso para ele, mas, por outro lado, não casar representaria a desonra 

da moça, que mesmo casta seria alvo de maledicências. 

 

Peço a quem achar o meu corpo o faça enterrar imediatamente, a fim 
de poupar à minha mulher e aos meus amigos esse horrível 
espetáculo. Para isso achará na minha carteira o dinheiro que 
possuo.186 

 

Jorge considerou que a única maneira de escapar dessa 

situação seria simular seu suicídio após o casamento e desaparecer para 

recuperar o bom nome da família, sem impor privações à sua amada. Com 

a fuga de Jorge, o nome de sua esposa não foi desonrado e, dessa forma, o 

homem mostrava seriedade e respeito em sua conduta. Como caberia ao 

homem, Jorge manteve íntegro o lar de sua amada. 

Na narrativa, Jorge se preocupou não só com o seu próprio 

nome e o de seu pai, que deixou desonrado, mas também com sua noiva, 

que não deveria sofrer humilhação pelo casamento desfeito na véspera. 

Assim, Jorge revelava uma conduta séria e responsável. 
                                                
185 ALENCAR, José de. A Viuvinha. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.61. 
186 Jorge da Silva Apud ALENCAR, José de. A Viuvinha. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.71. 



 

Jorge era o verdadeiro nome desse moço que morrera para o mundo e 
que, durante cinco anos, vivera como um estranho sem família, sem 
parentes, sem amigos, ou como uma sombra errante condenada à 
expiação das suas faltas.187 

 
Para resgatar a honra perdida, o jovem passou a viver com 

outro nome numa vida cheia de privações. Dessa maneira, Jorge buscava 

obter a quantia necessária para saudar as dívidas e restabelecer a sua honra 

e a de sua família.  

Ao decidir pelo anonimato, Jorge novamente apresentou a 

noção dos valores sociais que um homem deveria ter. Encontrou meios de 

resgatar sua honra de família, sem que para isso manchasse a honra de 

outra família, a que formara com Carolina. Resgatar a honra de seu pai 

significava obter pelo trabalho uma soma em dinheiro capaz de pagar os 

credores e recuperar os títulos protestados de sua família. 

Jorge ocultava sua vida de todos e do próprio velho; sofria 
corajosamente a miséria a que se condenara, mas não queria que ela 
tivesse uma testemunha.188 

 

 Carolina, por sua vez, assumiu o papel de viúva e jamais 

tirou o preto, frustrando pretendentes, como uma forma de respeitar o 

homem que amou e com quem se casou, apesar de não ter consumado sua 

paixão. 

 
                                                
187 Ibidem. p.84. 
188 Ibidem. p.88. 



 

A Viuvinha sorriu. 

- Não é luto, minha mãe: é gosto. Tenho paixão por esta cor; parece-
me que ela veste melhor que as outras. 

- O preto é alegre!189 

 

Com a postura de fidelidade ao marido, Carolina positivava a 

figura do esposo e protegia sua honra de �Bom-Marido�, possibilitando-lhe 

o retorno ao lar e o convívio dos que amava. �Pois a infidelidade teria sido  

provocada por um casamento imaturo e feito sobre o domínio da aixão�.190 

Manter-se fiel ao marido morto demonstrava a seriedade da união por eles 

estabelecida. 

Nem mesmo a possibilidade de um novo amor animava a 

Viuvinha, que com seu recato de esposa amada e que jamais esquecera o 

marido repudiava as cartas de amor que passaram a chegar em sua casa. 

 

Quando isso tomou ares de perseguição amorosa, a moça revoltou-se 
e deixou de tirar as cartas, que ficaram no mesmo lugar onde as 
tinham posto.191 

 

Novamente, surgiam em Carolina a austeridade e o respeito 

da viúva, que ainda respeitava e amava seu falecido marido e para ele 

continuava a viver.192 
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Foi então que um amigo de seu marido revelou a ela o autor 

das cartas, Jorge, e a levou para uma fazenda distante onde ele a esperava, a 

fim de evitarem os falatórios da Corte. Só assim esse amor seria 

consumado, dando um �final feliz� à história. 
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3.3 EDUCAÇÃO COMO MODELO: DO LEÃO AO PRÍNCIPE, DA 
MERETRIZ À DONZELA, O SER E DEVER SER DE UMA 
SOCIEDADE 

 
Nessa sociedade, educar era importante e diversos conceitos 

deveriam ser passados de geração em geração, sendo transmitidos e 

retransmitidos de pais para filhos.193 

Em Sonhos D�Ouro, Ricardo conheceu D. Guidinha, jovem 

rica e mimada, filha de um comerciante. As atitudes extravagantes da moça 

e seus modos expansivos e pouco delicados provocaram de imediato a 

aversão do rapaz, que a achava muito pretensiosa e mal educada para uma 

jovem da sociedade. 

Ricardo era o �homem ideal�, �Bom-Moço�, destinado a ser 

�Bom-Marido� e �Bom-Pai194�, incapaz de uma atitude ou sentimento que 

fosse contra os valores sociais vigentes. Extremamente ciente de seus 

deveres e obrigações, jamais perdia a calma ou se queixava da vida, 

seguindo seu rumo com austeridade e maturidade. 
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Ricardo, tendo reconhecido a Guida, supôs que a cachorrinha era a 
mesma da história contada por Fábio, a Sofia. Mais aborrecido ficou  

ainda com o impertinente animal, que investia furioso contra as 
pernas do cavalo. 

A situação nada tinha de agradável... de um lado o despenhadeiro, do 
outro a montanha... a borda de um despenhadeiro podia ser fatal.195 

 

Diante dessa brincadeira de gosto duvidoso, Ricardo deu 

expansão aos seus sentimentos. 

 

- Acho bom chamar o cãozinho! 

Ricardo vendo a inutilidade de sua recomendação, deu largas à cólera 
do �Galgo�. O brioso cavalo juntou, e atirando-se para gente de um 
salto, arremessou o coice. A cachorrinha foi cair no fundo do 
precipício, sem tempo sequer de soltar um gemido de dor. 

- Sem dúvida morreu! 

- A culpa é dela, se não fosse tão teimosa! Observou Guida.196 

 

A atitude da jovem demonstrava a maneira como as moças 

da época não deveriam se comportar. A passividade diante da morte de sua 

cachorrinha de estimação colocou em discussão um comportamento 

feminino mesquinho, pouco sensível e egoísta. Em nenhum momento, a 

moça se preocupou com o que aconteceu com Ricardo e o risco de vida que 

o jovem correu por sua imprudência de menina mimada. Se sua atitude era  
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um elemento romântico e sedutor, representava também uma ação 

inaceitável para as jovens da época.197 

Ricardo, porém, mesmo sem aprovar as atitudes da moça, 

manteve a educação e nada fez contra ela, preferindo ir embora depois do 

acidente. Dessa maneira, manteve-se alheio aos caprichos da menina 

mimada. 

Ricardo era um jovem advogado pobre de São Paulo, que 

estudou com a ajuda de um tio e com muitas dificuldades. Seu casamento 

já estava arranjado com sua prima Bela, mas a fatalidade da perda do pai o 

colocou em uma situação delicada, pois nada tinha de seu e para se casar 

deveria antes prover sua mãe e seus irmãos. Sendo assim, partiu para o Rio 

de Janeiro com o amigo e futuro cunhado, noivo de sua irmã Luisinha, 

Fábio. 

 

Ricardo de seu lado reconhecera que em São Paulo não poderia, 
apesar de seu talento, obter os recursos indispensáveis para assegurar 
o futuro da numerosa família que pesava sobre ele, depois da morte 
de seu pai. Aproveitando a ocasião, veio com Fábio para a corte tentar 
fortuna.198 
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Na Corte, Ricardo e Fábio abriram um escritório de 

advocacia. Em um de seus passeios conheceram D. Guidinha, que viu em 

Ricardo um jovem orgulhoso e pobre de São Paulo, que poderia conquistar 

para ser mais um em sua lista de pretendentes. Assim, a moça desejava se 

divertir enquanto fosse interessante. 

 

- Se eu fosse um dos muitos apaixonados que há de ter esta moça, 
havia de empregar os maiores esforços para preparar estes encontros 
casuais. Entretanto eu, que já não possuo relógio, que tenho apenas 
uma metade de cavalo, que saio de casa sem me lembrar de 
semelhante moça, não venho mais a Tijuca um só dia, que não a 
encontre uma e duas vezes. Caprichos da fortuna.199 

 

O orgulho do rapaz e seus escrúpulos o mantiveram afastado 

da jovem o máximo de tempo possível, pois Ricardo não se considerava em 

condições de se interessar por uma menina rica. Além disso, Ricardo queria 

manter sua independência e jamais se aproveitaria da situação financeira do 

pai da moça, pois manter sua moral era vital para o jovem. 

Para completar os pontos que o afastavam de Guidinha, 

havia sua noiva em São Paulo, com que firmara compromisso que jamais 

poderia ser quebrado. A fidelidade de Ricardo demonstrava seu caráter e 

responsabilidade. 

                                                
199 Ibidem. p.50. 



 

 

A honra era marcante nos personagens alencarianos200; 

quebrar a palavra dada poderia significar uma tragédia. 

 

Não era este o primeiro cliente importante que o jovem paulista virá 
aparecer-lhe de repente. De um lado chegavam propostas... Do outro, 
minutas de contrato e escrituras. Sentia Ricardo, que seu nome 
granjeava entre os comerciantes um favor, que não sabia explicar.201 

 

Com o tempo, surgiu em Guida um sentimento profundo e 

ela percebeu que amava Ricardo e que desejava se casar com ele. O fato de 

Ricardo a ignorar fez nascer na moça um sentimento puro e nobre e, sem 

que ele soubesse, Guida decidiu ajudá-lo. Então, usou a influência de seu 

pai para arrumar clientes importantes ao jovem advogado. 

Essas atitudes explicitavam uma reabilitação do caráter da 

menina, que buscava de todas as formas o amor do rapaz. Esse sentimento 

subjugava as pessoas, levando-nas a descobrirem seu lado só. 

 

- Mas o senhor aprova o procedimento da moça, no caso de ser a 
pessoa por ela, o que responderia? 

- Eu não podia ser essa pessoa, disse gravemente Ricardo. 

- Por quê? Perguntou Guida com afã. 

                                                
200 Alencar não trabalhou em seus romances urbanos a questão do duelo, mas sabe-se por outras 
fontes que várias vezes foram usados como forma de manter ou resgatar a honra do homem ou 
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201  Ibidem. p.156.  



 

 

- O homem a quem essa moça se dirigiu estava livre; podia dispor de 
seu coração e sua vida!202 

 

Em uma tentativa de ser correspondida em seu amor, Guida 

se declarou a Ricardo. Porém, o jovem não aceitou o sentimento da moça 

rica, pois pensou em Bela, sua prima e noiva, e no compromisso assumido 

e que deveria ser mantido. 

 

Afinal saltaram-lhe as lágrimas ardentes dos olhos, que logo 
debulharam-se em pranto abundante.203 

 

A jovem entendeu e abdicou desse sentimento, pois sabia 

que Ricardo jamais deixaria de cumprir com seu dever. Mas o destino 

pregou-lhes uma peça. 

 

- Bela o ama, como eu pressinto que havia de amar, se Deus não me 
houvesse retirado sua graça. 

- E esta carta? 

- É uma sublime abnegação... renunciou à sua felicidade para não 
sacrificar aquele a quem ama. 

- A senhora que lê no coração de Bela, inspira-me! Que devo fazer? 

- O seu dever. Vá, vá a São Paulo e...204  

 

Ricardo, quando estava com melhores condições financeiras 

e pensava em voltar a São Paulo para se casar, recebeu uma carta da noiva,  
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que comunicava o rompimento do compromisso e o seu casamento com 

outro primo.  

Para cumprir sua palavra e formar uma família, Ricardo 

precisava obter rendimentos e por isso viajou para a Corte. Quando 

conquistou maior independência financeira, quis o destino mudar seus 

caminhos.  

Ele sofreu, a agonia foi enorme e mais uma vez o destino 

colocou Guida em seu caminho. A jovem, ao ler a carta, entendeu que Bela  

o amava e que abdicava de seu amor levada pelas circunstâncias. Guida, 

então, insistiu que Ricardo fosse a São Paulo ao encontro de seu amor. 

Depois disso, Guida sofreu e adoeceu, perdeu o brilho e a 

vivacidade da juventude, começou a definhar, se sentindo vazia por amar 

Ricardo e por saber que não era correspondida.  

 

Desde certo tempo a saúde de Guida se alterara. Ultimamente o 
desfalecimento chegara a ponto de inquietar a família.205 

 

Passaram-se dois anos, Ricardo e Guida se reencontraram no 

mesmo local onde iniciou a narrativa. O jovem confessou nunca ter ido ao  

                                                
205 Ibidem. p.208. 



 

 

encontro de Bela e declarou seu amor por Guida. Por tê-la rejeitado uma 

vez, seus escrúpulos o impediram de ir ao encontro da moça e os 

mantiveram afastados por esse tempo. Guida reviveu pelo amor de Ricardo. 

O amor surgia como um elemento salvador, capaz não 

somente de livrar da morte, mas também de salvar uma vida de erros, 

vícios e toda sorte de infortúnios. O homem, assim como a mulher, poderia 

ser resgatado por um amor puro e sincero. Aliás, segundo Alencar, essa 

seria a única forma do homem se tornar o �Bom-Marido� e �Bom-Pai�.206 

 

- Guida! Repetiu Ricardo aflito. 

A moça ergueu a fronte e engolfando-se no olhar que banhou o rosto 
do mancebo, sorriu. 

- Cuidei que morria... e era feliz! 

Ricardo pousou um beijo casto na fronte da moça. 

- Há de viver! 

- Para quem? 

- Para mim! 

- Por ele e para ele, meu Deus!207 

 

Na história dos jovens, os escrúpulos, as noções de honra, o 

amor e o dever foram apresentados aos leitores. Diante dessa situação, os  

                                                
206 REZENDE, Valdeci. Histórias Românticas na Corte Imperial: O Romance Urbano de José de 
Alencar (Rio de Janeiro 1840-1870). Tese de Doutorado, PUC-SP, 2004. 
207 ALENCAR, José de. Sonhos d�Ouro. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.210. 



 

 

sentimentos e uma série de representações de masculinidade e feminilidade 

difundiam os padrões de conduta da época. 

Em Cinco Minutos, Alencar também expôs a questão da 

educação em seu romance. Padrões de conduta e moral foram apontados 

aos leitores através dos personagens. 

A narrativa iniciava com um encontro de dois jovens em um 

ônibus.208 

 

Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me 
parecia macio e aveludado como uma folha de rosa.209 

 

A jovem Carlota permitiu ao jovem210 um leve contato físico, 

um roçar de saias, o que o deixou sem ação e perplexo, pois essa não era 

uma postura freqüente da época. Quando o jovem se desculpou pelo 

constrangimento e tentou descer do ônibus, novamente a moça o 

impressionou, segurando o rapaz pelo braço. 

 

 

                                                
208 Utilizo a palavra conforme ortografia original do autor. Alencar usava em seus romances os 
termos ônibus e carro, conforme já citado. 
209 ALENCAR, José de. Cinco Minutos. São Paulo: Editora Ática, 2001. p.11. 
210 Utilizo a expressão �jovem� por não haver no romance nenhuma indicação de nome. De 
todos os romances de Alencar, esse é o único no qual o personagem masculino principal não 
tem uma denominação por parte do autor. 



 

 

Tomei uma resolução heróica. 

- Vou descer, não a incomodarei mais.211 

 

Depois desse encontro houve uma série de outros que 

frustraram o jovem, que não conseguia entender a conduta e as ações da 

moça. 

 

Tomei um partido. 

Encostei-me à mesma coluna e, em voz baixa, balbuciei estas 
palavras: 

- Não me esqueço!212 

 

Os encontros aconteceram no teatro, na ópera, porém a moça 

nunca lhe dirigiu um comprimento e nem mesmo deixou-se ver pelo rapaz, 

que sofria cada vez mais com essa indiferença. O jovem, então, decidiu se 

afastar e procurou outras alegrias, no intuito de esquecer sua amada.  

Porém, uma carta mudou o rumo da história; Carlota escreveu-lhe 

comunicando sua partida para Petrópolis e o sacrifício que era abandoná-lo, 

apesar de seu amor. 

O sentimento de culpa tomou o coração do rapaz, fazendo-o 

decidir ir imediatamente ao encontro de Carlota. O momento foi cheio de  

 

                                                
211 Ibidem. p.12. 
212 Ibidem. p.17. 



 

 

emoção, a jovem confessou seu amor e disse o motivo de sua renúncia: a 

doença que consumia sua vida e lhe determinava a morte.213 

 

Estava condenada a morrer; estava atacada dessa moléstia fatal e 
traiçoeira.214 

 

Para aumentar a agonia do moço, Carlota partiu com sua mãe 

para se tratar na Europa, não informando nada ao seu amado. Mas ele 

decidiu encontrá-la e para isso passou por várias aventuras. O jovem a 

seguiu até a Europa e ficou ao seu lado durante todo o tratamento. 

 

Casamos-nos em Florença na igreja de Santa Maria Novella.215 

 

Casaram-se na Europa e lá viveram por um tempo. Quando 

voltaram a Corte, Carlota estava curada e feliz ao lado de seu amado. Eram, 

então, vizinhos de Carolina e Jorge, de A Viuvinha. 

 

Podia dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que 
isto sucedeu porque me atrasei cinco minutos.216 

 

 
                                                
213 Alencar não deixou claro no romance qual a doença de Carlota, mas pelas informações da 
história pode-se supor que fosse tuberculose, considerada a doença dos românticos da época. 
214 Ibidem. p.30. 
215 Ibidem. p.47. 
216 Ibidem. p.48. 



 

 

Os romances eram tidos como formas de discutir questões e 

transmitir à sociedade valores, preceitos, normas e características da 

sociedade do século XIX. Os valores expressos na literatura podiam ser 

aceitos ou não pela sociedade do período217, mas circulavam como 

modelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
217 HARTOG, François. O século XIX e a história. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003. 
HEIDRUN, Krieger Olinto; SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Literatura e Cultura. Rio de 
Janeiro: Editora PUC Rio, 2003. HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985. IVO, Lêdo. José de Alencar: Teoria e Celebração. In: Três Literatos do 
Segundo Reinado. Rio de Janeiro: UERJ, 1975. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificando o romance alencariano enquanto representação 

de uma época, esse trabalho objetivou a análise da construção de 

masculinidade e das relações de gênero na obra urbana do autor, 

observando como a literatura construía os modelos pedagógicos e como sua 

análise contribui para o conhecimento de uma sociedade. Contudo, nesse 

trabalho não se pretendeu analisar a questão da masculinidade na formação 

da identidade nacional ou a questão da masculinidade negra dos romances.  

Porém, o leque de opções da análise alencariana tendo como 

foco a questão de gênero é ampla. Obras teatrais, discursos políticos e 

correspondências estão esperando o olhar de outros historiadores, para que 

mais questionamentos possam surgir. Não se pretendia esgotar nessa 

dissertação a questão da masculinidade nos romances urbanos, mas trazer 

contribuições para o diálogo.  

Alencar construiu romances que tinham como cenário o Rio 

de Janeiro do Segundo Reinado. Seus personagens transitavam por espaços 

de sociabilidade, tais como casas de famílias importantes, passando por 

casas de personagens populares, entre os quais jovens bacharéis de direito 

que vislumbravam a possibilidade de enriquecerem e de ascenderem 

socialmente. 

As representações de masculinidade por várias vezes 

estavam associadas ao �Leão da Moda�, que representava o jovem rico, 



esbanjador, conquistador, incapaz de sentir um amor simples, puro e 

verdadeiro. Por outro lado, o �Moço Nobre� representava o homem 

educado, de bom coração, capaz de amar sinceramente. 

Nas obras de Alencar, as representações de gênero, 

particularmente da masculinidade, são muitas e diversificadas, mas sempre 

reforçam certos perfis, como o do Leão da Moda e o do Bom Moço, que se 

destacam nos romances. O Leão poderia ter se tornado o homem de meia 

idade que vivia de explorar e prejudicar outros elementos sociais; no 

contraponto, a figura do �Bom-Moço� potencializava o jovem para ser o 

bom pai, o provedor, o bom marido, homem honesto e honrado e 

cumpridor dos seus deveres. 

A masculinidade em Alencar reforça o homem como 

provedor, chefe da casa, pai extremoso, trabalhador responsável. Os 

romances construíam subjetividades218; quando lidos e relidos pelas 

senhoras e jovens apontavam para o que a mulher deveria entender como o 

bom marido. Educava as jovens para o homem ideal e preparava a mulher 

para perceber o homem correto, a quem ela deveria entregar seu coração.  

Além disso, os romances de Alencar indicavam à mulher 

como esta deveria se comportar socialmente, apresentando padrões e 

virtudes. Ao negativar a figura feminina no romance, Alencar não 

                                                
218 MATOS, M. Izilda Santos de. Âncora de Emoções: corpos, subjetividades e sensibilidades. 
São Paulo: EDUSC, 2005. 



apresentava uma modernidade feminina, mas indicava como a mulher não 

deveria se comportar. Personagens como a prostituta ou a moça mimada e 

arrogante não eram, para Alencar, padrões ideais de comportamento 

feminino, mas sim  posturas inadequadas. 

Quanto à masculinidade, o autor, ao positivar certas ações, 

padrões e sensibilidades, trabalhava com a questão da hegemonia219 

masculina. Os homens eram, por muitas vezes, vítimas das artimanhas e 

sortilégios femininos, sendo que ao adotarem comportamentos inadequados 

socialmente não eram considerados os responsáveis, mas sim a situação 

que a mulher criou para o fato.220 Com essa visão, Alencar reforçava 

também os preceitos da igreja católica e o mito de Adão e Eva. Para o 

autor, suas personagens seriam a Eva oferecendo a maçã a Adão, que a 

comeu inocentemente pela tentação. 

Sua literatura era lida, em sua maioria, por jovens senhoras, 

mas por vezes também era alvo da atenção masculina. Dessa forma, seus 

preceitos penetravam em ambos os gêneros e, quando publicados em 

folhetins, atingiam diferentes grupos sociais. Geravam-se, assim, atuações 

sociais que podiam validar ou rejeitar os comportamentos dos personagens, 

mas que nunca ficavam estagnados, pois eram formadores de 

                                                
219 ALMEIDA, Miguel Vale de. Senhores de Si: Uma Interpretação Antropológica da 
masculinidade. Lisboa: Editora Fim de Século, s/d. 
220 MATOS, M. Izilda Santos de; FARIA, Fernando A. Melodia e Sintonia em Lupicínio 
Rodrigues. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 



subjetividades, ao mesmo tempo em que eram construídos socialmente 

pelos indivíduos.  

Dessa forma, o romance alencariano adquiriu um caráter 

pedagógico, pois educava, transmitia e validava comportamentos sociais 

que circulavam socialmente. 

Na construção desses romances, muitas vezes foram 

apresentadas experiências pessoais do autor. Em quase todos os romances, 

o protagonista masculino era bacharel em direito, formado em São Paulo, 

mas com uma forte inclinação para as artes e a natureza. O primeiro amor 

representava sofrimento e decepção, assim como aconteceu com Alencar 

em sua vida pessoal. Até mesmo situações mais corriqueiras de sua vida, 

como o baile e a sexta valsa, fizeram parte das tramas. 

O momento de fuga da sua própria trajetória ocorria sempre 

com os desfechos do romance, que sucedia para um final feliz, sempre com 

uma musa. Criava-se para o leitor, então, �o Mito da Felicidade Eterna�, 

em que surgia a idéia de que depois de vencidas todas as adversidades, 

sempre cabia a supremacia do amor verdadeiro e a felicidade conjugal.  

Segundo Alencar, cabia ao homem cumprir seu papel de 

provedor. Dessa maneira, o autor reforçava uma visão patriarcalista da 

sociedade, na qual o homem deveria ser o bom pai e o bom marido, o 

provedor trabalhador e honrado. 



O amor representava a redenção dos sofrimentos e o 

caminho da maturidade masculina. Amar verdadeiramente e ser 

responsável pela condução de uma família asseguravam ao homem um 

papel de membro atuante e confiável da sociedade, capaz de exercer sua 

cidadania e perpetuar os dogmas socialmente aceitos. 

Burlar a masculinidade na obra de José de Alencar foi o 

desafio dessa pesquisa, que buscou abrir caminhos para a discussão das 

representações de masculinidade e suas contribuições para a formação da 

subjetividade do século XIX e do Brasil. 
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Anexo I � Histórico dos Romances 

 

Cinco Minutos 

Esse foi o primeiro romance de José de Alencar. Menos um romance, 

mais uma novela. Publicou-a em folhetins, no Diário do Rio de Janeiro, em 

fins de 1856. O protagonista encontra no bonde uma desconhecida pela 

qual se interessa e depois se apaixona. Trata-se de uma moça doente, 

tuberculosa,  que parte para a Europa, a fim de recuperar a saúde. O amor 

que sente pelo seu apaixonado dá-lhe forças para vencer a doença. E ela 

volta para casar-se.  

 

A Viuvinha 

 É o segundo romance escrito por Alencar, de 1856 a 1857. Estava 

sendo publicado em folhetins no Diário do Rio de Janeiro, em janeiro de 

1857. Interrompeu ele a publicação e somente em 1860, escreveu o final do 

livro, que é sempre editado com �Cinco Minutos�. Jorge, filho de rico 

comerciante, começa a gastar a herança deixada pelo pai, em prazeres. 

Entediado, resolve mudar de vida. Encontra na Igreja da Glória uma bela 

jovem, Carolina, filha de uma viúva  e moça pobre. Apaixona-se por ela e 

passa a namorá-la e a frequentar-lhe a casa, mas sem revelar suas condições 

de fortuna. Na véspera de seu casamento, seu ex-tutor comunica-lhe que ele 

está pobre, dilapidara a fortuna herdada, de que só restam dividas deixadas 



pelo pai. Casa-se, ainda assim, mas na noite nupcial, deixa uma carta à 

esposa e desaparece. Consta que se suicidara. Mas cinco anos depois, 

refeita a sua fortuna, começa a enviar cartas de amor a Carolina, conhecida 

na sociedade como �A Viuvinha�. Carolina reluta a abandonar-se a um 

novo amor, pois conserva a lembrança do marido que supunha morto. 

Afinal, num encontro noturno, no jardim de sua casa, quando ela se recusa 

a amá-lo, porque fiel à memória do marido, Jorge se revela e tudo acaba 

bem. 

 

Lucíola 

 Com a publicação de Lucíola, em 1862, inicia Alencar a sua série de 

�Perfis de Mulher�, romances em que estuda caracteres femininos, 

torturados por contradições e antagonismos psicológicos. O tema de 

Lucíola não era novo, o da mulher perdida que procura regenerar-se por 

meio do amor puro. A �Dama das Camélias�, de Alexandre Dumas Filho, 

estava ali diante dele como modelo. Mas Alencar deu a sua história um 

sentido diferente, acentuou o contraste entre o verdadeiro sentimento 

intimo de sua heroína e a vida que levava. Maria da Glória (depois Lúcia) 

mocinha ingênua e pura, é vitima dum miserável devasso e depois passa a 

ser aproveitada por uma cafetina, tornando-se uma das mais famosas 

meretrizes cariocas. Apaixonada por um bacharel pernambucano, Paulo da 

Silva, julga-se indigna desse amor e procura fazer que o homem a quem 



ama venha a amar sua própria irmã, a quem ela criara e educara como filha. 

Atacada de doença fatal, morre na certeza de que Paulo sempre a ama e 

cuidará de sua irmã desamparada.  

 

Diva 

Diva, o segundo �perfil de mulher�, apareceu em 1864. Neste 

romance aborda Alencar um tema que hoje seria tratado segundo as teses 

freudianas. Emilia (Diva) menina feia e educada severamente adoece e vem 

a ser tratada por um jovem médico, Augusto Amaral. Diva cria ódio ao 

médico que lhe tocara o corpo. Anos mais tarde e transformada numa bela 

moça, Diva encontra de novo o Dr. Amaral que por ela se apaixona. Trava-

se então entre os dois personagens uma prolongada luta: a do homem que 

ama e não consegue saber que é amado e da mulher que ama, pensando 

odiar. O romance é todo esse duelo, até a vitória de ambos os contendores 

sobre as contradições que os atormentam.  

 

A Pata da Gazela 

A primeira edição de �A Pata da Gazela� data de 1870. Romance só 

possível, pelo núcleo central do enredo, numa época que as mulheres 

usavam saias compridas, trata-se de um caso de fetichismo amoroso. 

Horácio de Almeida, jovem elegante, conquistador de mulheres, sempre 

bem sucedido, encontra certa vez uma delicada botinas de mulher. Pela 



perfeição do objeto depreende que o pé da dona da botina deve ser também 

perfeito e, naturalmente, pertencerá a uma beldade digna daquela parte tão 

admirável dum corpo. Seu amigo, Leopoldo de Castro, jovem simples e de 

caráter sério, também se interessa por uma jovem a quem vira sair de uma 

sapataria. Horácio e Leopoldo identificam as jovens freguesas da sapataria. 

São duas primas, formosíssima, Laura e Amélia. Uma delas tem, porém, 

um pé disforme. Qual será das duas? Eis o problema para os dois rapazes, 

que assediam as duas jovens, sendo que Amélia que é aquela por quem se 

apaixonara Leopoldo deixa-se levar pelos galanteios do elegante Horácio, 

fazendo sofrer o tímido Leopoldo. Mas as coisas se esclarecem ao final e o 

leão, como na fábula de La Fontaine, é punido pela pata da gazela.  

 

Sonhos D�Ouro   

 Data de 1872 a primeira edição dessa obra, que Alencar escreveu em 

sua casa da Tijuca e publicou sob o pseudônimo de Sênio, com que 

marcava o seu desencanto e pessimismo, após sua amarga excursão no 

campo da política. É um dos romances mais bem compostos de Alencar e 

de grande número de personagens. Alguns dos quais vistos com olho 

critico e até mesmo caricatural, como acontece com o Sr. Benício, o 

homem prestativo, pau para toda obra.  O enredo é um tanto complicado na 

sua trama amorosa, pois há amores entrecruzados, utilizando toda sua 

experiência para resolver os nós da rede que ele mesmo teceu. O tema é o 



da luta entre o amor e o dinheiro. Ricardo Nunes, jovem bacharel paulista 

de caráter honrado e integro, vai ao Rio de Janeiro, em companhia de seu 

amigo e futuro cunhado Fábio, também bacharel, para tentar resolver uma 

situação financeira precária, em virtude de dividas deixadas pelo pai. É 

também noivo de uma prima. Leva para o Rio um cavalo seu de estimação, 

que deixa na Tijuca na casa de uma tia de Fábio. Aos domingos passeia a 

cavalo pelas veredas da Tijuca e vem a conhecer a bela jovem Guida 

Soares, filha de um milionário. Está se interessa pelo jovem advogado que 

é também desenhista. Guida, que vive cercada de pretendentes que lhe 

cobiçam a fortuna, deseja ser amada por si mesma e não pela sua fortuna. 

Ricardo sente-se atraído pela beleza de Guida, mas fiel a sua noiva, procura 

dominar o novo amor. Entre Guida e Ricardo, travam-se verdadeiros duelos 

verbais, procurando cada qual devassar os pensamentos um do outro. 

Nobres renúncias,  cartas trocadas que resolvem os complicados problemas 

sentimentais, conduzem o romance a um desenlace feliz, apresentado aliás 

em pós-escrito, parecendo que o autor atendeu a pedidos, pois terminara 

seu romance  deixando seus leitores em suspense.  

 

Senhora 

  É o terceiro e último dos �Perfis de Mulher� e o derradeiro romance 

de Alencar, publicado em 1875, dois anos antes de sua morte. O tema é 

ainda o do amor e dinheiro. Fernando Seixas, empregado  público, moço 



pobre responsável pela manutenção da mãe e de suas irmãs, gosta de 

freqüentar altas rodas e levar uma vida elegante. Enamorado de uma moça 

também pobre, Aurélia Camargo, rompe, contudo , o noivado e passa a 

cortejar uma herdeira rica. Recebendo uma herança de seu avô, torna-se 

Aurélia muito rica e, para vingar-se do antigo noivo, sabendo-o em graves 

dificuldades financeiras, manda-lhe fazer proposta de um casamento por 

conveniência com uma ricaça excêntrica. Fernando aceita a proposta e 

descobre depois que a ricaça era sua ex-noiva Aurélia, a que, apesar  de 

tudo, ainda amava. Na noite do casamento, Aurélia humilha o agora seu 

marido, que se revolta e tocado no seu orgulho, vai procurar libertar-se de 

sua própria prisão. Vivem os dois a torturar-se, a ferir-se mutuamente, até 

que afinal Fernando, moralmente reabilitado, pode readquirir sua liberdade. 

Mas já agora outra prisão o prende: a do verdadeiro amor. 

 

Encarnação 

 É o último romance de Alencar, completo e publicado em volume, 

postumamente. Seu tema é um caso de amor mórbido. Tendo perdido a 

esposa, Julieta, Hermano de Aguiar manda fazer duas estatuas de cera, 

representando a falecida a esposa e conserva-as em quartos onde mantém 

todos os móveis, objetos e decorações do tempo em que vivera a esposa. 

Atraído pela beleza de sua vizinha, a jovem Amália, Hermano casa-se com 

ela, mas conservando sempre o culto pela morta. Disposta a conquistar 



totalmente o coração do esposo e nele substituir a lembrança da morta, 

Amália procura reviver em si o que deveria ter sido a Julieta viva, segundo 

a imagem que dela fizera Hermano. Este se sentindo cada vez mais 

apaixonado pela nova esposa e com remorsos de estar esquecendo a 

falecida, tenta suicidar-se. Com a destruição, por um incêndio, de todo o 

aparato fúnebre do culto a falecida esposa, Hermano é recuperado pelos 

carinhos e pelo amor de sua jovem esposa Amália a uma vida normal.  



Anexo II � Cronologia da trajetória de José de Alencar 

 
- 1826 - José Martiniano, contando 32 anos de idade, "contrai amizade ilícita e 

particular com sua prima, em primeiro grau, Ana Josefina de Alencar", filha do capitão 

Leonel Pereira de Alencar e de D. Maria Xavier da Silva, natural e batizada na 

freguesia de Missão Velha, indo morar no Sítio Alagadiço Novo, em Mecejana, perto 

de Fortaleza. 

- 1829 - A 19 de maio, nasce o primogênito, batizado, no dia 9, com o nome de José, 

pelo padre José da Costa Barros, sendo padrinhos os tios João Franklin de Lima e Maria 

Brasilina de Alencar. 

- 1832 - A 10 de abril, por Carta Imperial, Martiniano é escolhido para Senador pelo 

Ceará, em substituição ao Marquês do Aracati. 

- Em fins do ano, falece na Fazenda do Touro, limites do Ceará com Piauí, D. Bárbara 

de Alencar, avó paterna de José de Alencar 

- A 5 de novembro, nasce Leonel, segundo filho do casal Martiniano e Ana Josefina. 

Mais tarde se tornou barão e diplomata. 

- 1834 - A 23 de agosto, por Carta Imperial, é Martiniano, nomeado Presidente do 

Ceará. Promove os melhoramentos morais e materiais da Província, durante três anos. 

- 1837 - A 6 de julho, nasce o terceiro filho: Tristão. 

- A 18 de setembro, Martiniano é exonerado do cargo de Presidente. 

- No fim do ano iniciou a família Alencar uma jornada por terra do Ceará à Bahia.  

- Mudam-se para a Corte na Rua do Conde nº 55. 

- 1840 - Em janeiro, José é matriculado no Colégio de Instrução Elementar, à Rua do 

Lavradio, nº 17, dirigido pelo Prof. Januário Mateus Ferreira. 

- A 23 de julho, é assinada a maioridade de D. Pedro II cuja conspiração e tramada na 

casa de Martiniano, à Rua do Conde.  

- Martiniano é nomeado presidente do Ceará. 

- A 13 de agosto nasce Maria Amélia, a primeira filha.  

- Martiniano tem sua casa atacada por militares revoltados, remanescentes dos balaios, 

chefiados pelo Major Francisco Xavier Tôrres.  

 



- 1841 - A 6 de abril, após cinco meses de administração, deixa o governo, passando 

o exercício ao vice, major Facundo, que logo depois é assassinado. Regressa à Corte e, 

como a família aumenta, vai morar na Chácara da Rua do Marui, nº 7-A. 

- 1842 - A 7 de junho, nasce a segunda filha Bárbara Augusta. 

- 1843 - Em maio, José chega a S. Paulo, onde vem completar os preparatórios, 

pretendendo matricular-se no Curso Jurídico. 

- A 23 de setembro, nasce Joaquina Carolina, o sexto filho do casal Martiniano-Ana 

Josefina. 

- 1846 � José de Alencar se matricula na Academia, entre trinta calouros. 

- Funda, com alguns colegas do 1º ano, uma revista semanal Ensaios Literários, onde 

escreve A Pátria de Camarão e Questões de Estilo. 

- 1847 - Em dezembro, deixa S. Paulo, numa viagem de férias a Fortaleza. 

- 1848 - Em 2 de maio se matricula na Academia do Curso Jurídico de Olinda, 

passando a cursar o 3º ano. Consegue, nos exames finais, aprovação plena. De posse da 

certidão, datada de 6 de outubro, matricula-se no 4º ano. 

- 1849 - A 22 de março, nasce à última irmã, Argentina Adelaide. 

- A 29 de outubro, forma-se em Direito. Retorna à Corte. 

- 1851 - Passa a trabalhar como ajudante do escritório de advocacia do Dr. Caetano 

Alberto Soares.  

- Estréia no Correio Mercantil com um estudo crítico sobre as Poesias, de Augusto 

Emílio Zaluar. 

- 1852 - A 6 de outubro, nasce o último irmão, batizado com o nome de Carlos 

Martiniano. 

- 1853 - A 9 de agosto, Alencar começa a trabalhar na redação do Correio Mercantil, a 

convite do seu velho amigo Francisco Otaviano. 

- A 3 de setembro, inicia a série dos folhetins Ao Correr da Pena. 

- A 3 de outubro, Martiniano procura o tabelião Francisco José Fialho e manda lavrar 

uma escritura de reconhecimento dos descendentes espúrios que tem com a prima Ana 

Josefina. 

- 1853 - A 29 de agosto, redige do próprio punho o seu testamento e guarda-o. 

- 1855 - A 13 de março, por encontrar-se enfermo, manda chamar à sua casa o tabelião 



Francisco José Fialho e lhe entrega o seu testamento, e pede que o aprove. O tabelião, 

sem o ler, aprova-o e lacra-o.  

- A 8 de julho, Alencar escreve o 37º e último rodapé de Ao Correr da Pena. Tendo 

uma crise com a direção do Correio Mercantil, abandona-o. Retorna à banca de 

advogado, onde permanece três meses. 

- A 6 de outubro, assume a gerência e chefia da redação do Diário do Rio de Janeiro. 

No dia seguinte, faz ressurgir os folhetins Ao Correr da Pena. 

- 1856 - Em começos de junho, aparece o poema A Confederação dos Tamoios, de 

Gonçalves de Magalhães. 

- A 10 de junho, Alencar, numa série de oito cartas, pelas colunas do Diário, investe 

numa crítica veemente contra o livro. D. Pedro, sob o pseudônimo de Outro Amigo do 

Poeta, defende Gonçalves de Magalhães.  

- A 12 de junho, Alencar, pelo Diário, lança um apelo aos brasileiros para que 

socorram o poeta Lamartine, que passa necessidades em Paris. 

- A 5 de outubro, estampa no Diário um esboço biográfico do velho Marquês do 

Paraná, que acaba de falecer (3-9-1856). 

- Em fins de dezembro (a princípio em folhetins de 22 a 29) surge o primeiro livro de 

Alencar Cinco Minutos, distribuído como presente de Natal aos leitores do Diário. 

- 1857 - Compõe duas poesias (Estréla da Tarde e Zelos), que não publica, 

guardando-as na gaveta. Seriam divulgadas depois de sua morte. 

- A 19 de janeiro, publica, sem assinatura, o primeiro folhetim de O Guarani, no 

Diário do Rio de Janeiro. 

- A 20 de abril, conclui a publicação desses folhetins. 

- A 21 de abril, aparece em rodapé do Diário o primeiro capítulo de A Viuvinha. 

- A 6 de outubro, Maria Amália, sua irmã, contando 17 anos, se casa com o Dr. 

Victorino do Rêgo Toscano Barreto. 

- A 28 de outubro, sobe à cena, no Teatro do Ginásio Dramático, a primeira comédia 

de Alencar, sob anonimato, intitulada O Rio de Janeiro (Verso e Reverso), em dois atos. 

- A 5 de novembro, no mesmo teatro, outra comédia de Alencar: O Demônio Familiar, 

em 4 atos. 

- A 14 de novembro, em folhetim no Diário, em forma de carta aberta, a Francisco 

Otaviano, Alencar escreve A Comédia Brasileira (Como e Porque Sou Dramaturgo). 

- A 19 de dezembro, a terceira comédia: O Crédito, no mesmo teatro e com o mesmo 



elenco. 

- 1858 - A 30 de maio, o Ginásio apresenta a comédia As Asas de um Anjo, em um 

prólogo, quatro atos e um epílogo. Após a terceira representação, o chefe de Polícia 

proibe-a. 

- A 22 de junho, Alencar, através do Diário, protesta. Há discussão na imprensa. 

- A 20 de julho, abandona o Diário do Rio de Janeiro. Dedica-seà advocacia. 

- 1859 - A 15 de fevereiro, toma posse do cargo de Diretor da Segunda Seção da 

Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, nomeado pelo cons. Nabuco de Araújo. 

- Em maio, é promovido a Consultor dos Negócios da Justiça, e, como Consultor, 

recebe o título de Conselheiro (tem apenas 30 anos).  

- 1860 - Em março, no Ginásio, sobe à cena o drama Mãe em 4  atos. 

- A 15 de março, às 4  e meia da manhã, com 62 anos: falece, vítima de uma febre, o 

velho senador José Martiniano, cercado da esposa e dos oito filhos. É sepultado, no dia 

seguinte, no Cemitério de S. Francisco Xavier. 

- No dia 21, na casa do cons. Alencar, à Praça da Constituição, nº 37, é aberto o 

Testamento, aceitando ele a testamentária. 

- Escreve a Carta aos Eleitores da Província do Ceará, em 20 págs.  

- Em 27 de junho, Gonçalves Dias envia do Ceará, onde se encontra, uma poesia em 

homenagem à memória do senador José Martiniano de Alencar. 

- Em começos de novembro, embarca Alencar com destino a Fortaleza, onde vai 

pleitear a eleição para deputado. Ao passar por Recife se encontra com seu sobrinho 

Tristão de Alencar Araripe Júnior, então com 11 anos. Dezenove anos depois publicará 

um trabalho sobre a vida, personalidade e obra do tio. 

- A 14 de dezembro, no Teatro de S. Pedro de Alcântara, sobe à cena a comédia lírica, 

em dois atos, letra de J. de Alencar e música de Elias Álvares Lôbo, natural de Itu, 

Província de S. 

- Paulo. Rege a orquestra o futuro maestro Carlos Gomes. 

- Escreve, por sugestão de João Caetano, o drama patriótico, em4 atos, O Jesuíta. A 

peça é recusada pelo artista. 

- 1861 - A 10 de janeiro se realizam as eleições secundárias para deputados gerais. 

Alencar sai vitorioso. De volta à Corte, traz, além do diploma de deputado, o esboço da 

lenda Iracema. 

- A 23 de maio, toma assento da sua cadeira na representação cearense.  



- 1862 - Edita, por conta própria, o romance Luciola (um perfil de mulher), sob as 

iniciais G.M., escrito em novembro de 1861. 

- Em dezembro, no Ateneu Dramático, sobe à cena a comédia O que é o casamento, em 

4 atos. 

- 1868 - Escreve mais um perfil de mulher: Diva. 

- Compõe a poesia A Valsa. 

- Compõe o poema nacional Os Filhos de Tupã. 

- Publica o 1º  volume de As Minas de Prata, na Biblioteca Brasileira, de Quintino 

Bocaiúva. 

- 1864 - Tendo adoecido, é aconselhado pelo seu médico, a parar de escrever. 

- Muda-se para o Hotel Bennet, na Tijuca. Ali fica conhecendo o médico Dr. Thomas 

Cóchrane com quem faz amizade. Conta-lhe sua vida e frequenta-lhe o sítio Castelo. 

- Enamora-se de sua filha Georgiana Augusta. 

- A 25 de fevereiro, compõe a poesia A Tijuca. Depois, escreve Epitáfio de Uma Flor e 

Si Eu Fora Poeta. 

- A 20 de junho casa-se com Georgiana Augusta Cóchrane. 

- Escreve os  volumes finais de As Minas de Prata. 

- 1865 - Nasce o primeiro filho: Augusto. 

- Em junho, lança Iracema. Como prólogo, escreve uma carta ao seu primo Domingos 

Jaguaribe. 

- A 17 de novembro, inicia a publicação das Cartas de Erasmo, dirigidas ao Imperador. 

- A 3, 9, 20, 25 e 31 de dezembro, publica outras Cartas, batendo-se pelo Poder 

Moderador. 

- Sai em opúsculo uma Resposta As Cartas de Erasmo, pelo Dr. Eduardo de Sá 

Pereira, sob o pseudônimo de Acaligero. 

- 1866 - Publicação da Carta Sobre a Crise Financeira ao Visconde de Itaboraí. 

- De fins de junho até começo de agosto, Erasmo lança outras Cartas Políticas, desta 

vez dirigida Ao Povo. 

- 1867 - A 24 de junho, começam a ser publicadas as Novas Cartas Políticas de 

Erasmo, ainda uma vez ao Imperador. 

- A 15, a 20 e a 26 de julho, continuam as Cartas, versando tema da emancipação. 

- A 20 e a 23 de setembro, as duas últimas versam sobre o donativo imperial e a 



guerra. 

- Edição do panfleto A C6rte do Leão (obra escrita por um asno). - A 3 de fevereiro, 

falece sua mãe d. Ana Josefina. 

- A 14 de março, é agraciado com o oficialato da Ordem da Rosa,  pelos relevantes 

serviços prestados às letras. 

- Em Declaração ao Jornal do Comércio, recusa à condecoração. 

- 1868 - A 17 de fevereiro, recebe no seu retiro, na Tijuca, a visita do jovem poeta 

Castro Alves, apresentado pelo senador Fernandes da Cunha. 

- No dia seguinte, escreve uma carta apresentando-o a Machado de Assis. 

- Cinco dias depois, a missiva é estampada no Correio Mercantil. 

- A lº de março, Machado de Assis responde a carta, publicando-a também no Correio 

Mercantil. 

- A 15 de julho, o Barão de Muritiba e o cons. Paulino de Sousa, em nome do chefe do 

gabinete, convidam Alencar para Ministro da Justiça.  

- A 16 de julho toma posse o gabinete chefiado pelo Visconde de Itaboraí. 

- A 2 de dezembro, dia do aniversário de D. Pedro n, o Jornal do Comércio estampa 

uma poesia assinada por Um Monarquista, formando o acróstico o bobo do rei faz 

anos. O ministro Alencar manda instaurar inquérito a respeito. 

- A 14 de junho, escreve uma carta ao Visconde de Itaboraí em que revela desejar 

apresentar-se a uma das vagas de senador pela província do Ceará. . 

- A 15 de setembro, assina a lei que proíbe a venda de escravos sob pregão e sua 

exposição pública no Valongo. 

- Funda, com o mano Leonel, a folha Dezesseis de Julho para defesa do ministério. 

- A 12 de dezembro, candidatando-se a Senador, contra a vontade do Imperador, é 

eleito em primeiro lugar na lista dos mais votados. 

- 1870 - A 9 de janeiro, deixa o Ministério, após 18 meses. 

- A 15 de janeiro escreve uns versos dedicados à esposa, intitulados Intuição, em que 

se refere aos três filhos: Augusto, Elisa e Clarice. . 

- A lº de fevereiro, compõe novos versos, sob o título de A Voz da Brisa. 

- Escreve o poemeto intitulado Niterói. 

- A 19 de março, sobe à cena, com grande êxito, no Teatro La Scala, em Milão, a 

ópera-baile II Guarani, de Carlos Gomes. 

- A 27 de abril, por Carta Imperial, são escolhidos. os novos senadores cearenses, com 



exclusão de Alencar. 

- A 10 de novembro, escreve o prefácio de O Gaúcho, sob o pseudônimo de Sênio, que 

constitui a sua segunda fase literária. 

- Em começos de dezembro chega à Corte o maestro Carlos Gomes, que traz a ópera-

baile II Guarani, representada em Milão. 

- A 2 de dezembro, data do aniversário do Imperador, sobe à cena, no Teatro Lírico 

Fluminense, a ópera O Guarani, com a presença de D. Pedro n. Carlos Gomes e 

Alencar são aclamados e chamados à cena. 

- Em princípios de janeiro, ainda com o pseudônimo de Sênio, lança o Tronco do Ipê. 

- Publica, em seguida, mais uma obra: A Pata da Gazela.  

- Em férias parlamentares, faz uma viagem de repouso e cura à Baipendi (M. G.). Ali 

escreve o romance O Til. 

- A 31 de outubro, autoriza a publicação desse livro nas colunas de A República, 

confessando-se, porém, monarquista. 

- A 9 de novembro, sob o pseudônimo de Cincinato, José Feliciano de Castilho 

ridiculariza, numa carta a Sempr6nio (Franklin Távora), o livro de Alencar. 

- Na revista hebdomadária Questões do Dia., Lúcio Quintino Cincinato (Castilho) 

promove uma campanha de desmoralização da obra literária e política de Alencar. 

- 1872 - A 30 de janeiro, nascimento do filho Mário, que, mais tarde, será escritor. 

- Prefácio aos Noturnos, de Luís Guimarães Júnior. 

- A 23 de junho, prefácio do romance Sonhos D'Ouro. 

- 1873 - A 26 de janeiro, falece de mal súbito o Dr. Thomas Cóchrane, pai de d. 

Georgiana, esposa de Alencar. . 

- A 24 de março, morre repentinamente d. Helena Augusta, viúva do dr. Thomas 

Cóchrane. 

- A 8 de abril, Alencar requer o inventârio dos dois espólios. 

- Em maio, publica os Alfarrábios: O Garatuja, O Ermitão da Glória e A Alma de 

Lázaro. 

- Revê as provas' do 1° tomo do romance Guerra dos Mascates 

- Em seguida, é atacado por Sílvio Romero. 

- No primeiro semestre, começa a definhar. Agrava-se o problema do fígado. 

- Em começos de junho, embarca para o Ceará, à procura de melhoras para a saúde. 

- A 26, chega a Fortaleza a bordo do vapor Guará. 



- Visita Arronches, onde colhe material folclórico. 

- Em Maranguape, conhece Capistrano de Abreu e fazem amizade. 

- 1874 - A 27 de janeiro, assina, no Banco do Brasil, um empréstimo de 200 contos de 

réis para a Província do Ceará.  

- Lança o romance Ubirajara. 

- A 9 de maio, estréia, no Teatro Lírico Fluminense, a peça O Novo Guarani, de 

Visconti Coaraci e José Luís A. Pereira da Silva. Após dez ou doze representações, é 

suspensa por Alencar, alegando falta de pagamento de direitos autorais por parte do 

empresário. 

- Em começos de junho, reaparece na Câmara, depois de longa ausencia. Enfrenta 

Silveira Martins, nos debates sobre a Reforma Eleitoral. 

- A 7 de dezembro, começa O Globo a divulgar as cartas de Alencar, dirigidas a 

Joaquim Serra, sob o título de O Nosso Cancioneiro. 

- Publica o romance Senhora, sob as iniciais G.M. 

- 1875 - A 30 de abril, tendo sofrido as primeiras hemoptises, escreve ao mano Leonel, 

participando seu intento de empreender uma viagem à Europa, à procura de melhoras 

para a saúde. 

- Escreve O Sertanejo. 

- A 18 de setembro, estréia, no Teatro São Luís, a peça O Jesuíta, de autoria de 

Alencar, constituindo um fracasso de bilheteria. 

- Procura defender, pelo O Globo, em quatro artigos, o valor da peça. (26, 27 e 30 de 

set. e 4 de outubro). 

- A 3 de outubro, através de folhetins de O Globo, Joaquim Nabuco inicia, sob o título 

de Aos Domingos, uma polêmica com Alencar que responde pela seção As Quintas, do 

mesmo jornal. .  

- A 21 de novembro, encerra-se a polêmica.  

- 1876 - Em começos de maio, embarca com a família para a Europa.  

- Visita Paris e Londres. 

- Em fins de setembro, chega a Lisboa, onde se demora uns dias. 

- Em novembro, regressa ao Rio de Janeiro. 

- Em fins de dezembro, funda O Protesto, um periódico de 16 págs. 

- 1877 -Publica, em folhetins de O Protesto, o começo do romance Ex - Homem. 



- Encerra O Protesto. 

- Escreve e deixa inédito o romance Encarnação. 

- A 11 de abril, chegam as primeiras notícias da seca no Ceará, publicadas pelo Jornal 

do Comércio. 

- No dia seguinte, na Câmara, o deputado Alencar interpela o ministro do Império sobre 

providências a respeito em favor dos flagelados cearenses. 

- A 3 de maio, o jornal Cearense ataca Alencar por desinteressar se pela seca do Ceará. 

- A 10 de maio, seu cunhado Joaquim Bento o defende das acusações. 

- A 11 de dezembro, cai gravemente enfermo. 

- A 12, às 10 horas da manhã, na Rua Guanabara, nº 50, nas Laranjeiras, falece. Causa-

mortis: uma hepato-enterite. 

- A 13, às 10 horas, realiza-se o enterramento no Cemitério de São Francisco 

Xavier (sepultura nº  312, quadra 1°). 

- 1913 - A 17 de março, falece no Rio de Janeiro, D. Georgiana C6chrane de 

Alencar. 

- 1929 - A 19 de maio, comemora-se, em todo o país, o 1° centenário do nascimento de 

Alencar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III � Quadro de localização dos romances 

 

 

 

Romances Ano Local da Ação Observações 

Cinco Minutos 1856 Rio de Janeiro  

A Viuvinha 1857 Rio de Janeiro  

Lucíola 1862 Rio de Janeiro  

Diva 1864 Rio de Janeiro  

A Pata da Gazela 1870 Rio de Janeiro  

Sonhos d�Ouro 1872 Rio de Janeiro  

Senhora 1875 Rio de Janeiro  

Encarnação 1893 Rio de Janeiro Publicação póstuma 

O Tronco do Ipê 1971 Rio de Janeiro Zona rural 

O Guarani 1857 Ceará  

Iracema 1865 Ceará  

O Gaúcho 1870 Rio Grande do Sul  

Guerra dos Mascates 1871/73 Pernambuco  

Til 1872 São Paulo  

Alfarrábios 1873 Rio de Janeiro Período colonial 

Ubirajara 1874 Tocantins  

O Sertanejo 1875 Ceará  

As Minas de Prata 1865/66 Pernambuco  



 

 

Anexo IV � Os Personagens 

 

LUCÍOLA 

 

1. ANA. 

Irmã de Maria da Glória (Lúcia). Menina de doze anos. Era o retrato de Lúci, com a 

diferença de ter uns longes de louro cinzentos nos cabelos anelados. 

 

2. COUTO, DIÓGENES DO. 

Capitalista. Senhor dos cabelos e barbas brancas. vestido com alguma excentricidade 

inglesa; um desses velhos ainda verdes, comicamente empertigados, fingindo uma 

mocidade que só a eles próprios ilude. 

 

3. CUNHA. 

Amigo de Paulo e de Sá. Amara Lúcia durante quatro meses. 

 

4. FRANCESA, UMA. 

Sem indicação de nome. Mariposa. Mulher bonita. Já abrasileirada, tinha privado com 

um orador da Câmara. 

 

5. GABRIELA. 

Provavelmente, atriz ou declamadora, pois Lúcia recitou versos de Garret, como o furia 

a Gabriela. 

 

6. GOMES. 

Pela referência, parece tratar-se de um banqueiro: Lúcia deve ter por aí, em casa do 

Gomes ou do Souto seus trinta a quarenta contos. 

 

7. GUDlN. 



Modista famosa, de quem Lúcia é cliente.  

 

 

8. JACINTO. 

Espécie de procurador de Lúcia, a quem ela confia todos os negócios. Homem de 45 

anos. feição comum e espírito medíocre. 

 

9. JESUÍNA. 

Mulher de cinqüenta anos, seca e já encarquilhada. Faz as vezes de enfermeira de 

Lúcia. 

 

10. JOAQUINA.  

Camareira de Lúcia. 

 

11. LAURA. 

Mariposa (Prostituta). Conviva do banquete de Sá. 

 

12. LORETTE, UMA. 

Sem indicação de nome. Paulo a procura no teatro para fazer ciúme a Lúcia. Tinha, com 

a cor da Espanhola e os cabe/os da Italiana (maiúsculas de Alencar) a suprema 

elegância do passo e da atitude que o solo parisiense inocula pelas plantas de suas 

filhas prediletas. 

 

13. LÚCIA-LUCÍOLA-MARIA DA GLÓRIA. 

Personagem central do romance. Talhe esbelto e de suprema elegância [..... ] um desses 

rostos suaves, puros e diáfanos que parece vão desfazer-se ao menor sopro, como os 

vapores da alvorada. [ ... ] Olhar límpido e sereno [....... ] tranças luxuriosas de cabelos 

negros. Seu nome de batismo era Maria da Glória. Ela adotou o de Lúcia, quando esta, 

sua companheira de profissão e de casa, morre tuberculosa. sendo que a troca foi feita 

no próprio atestado de óbito. 

Lucíola é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira 

dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição 

conserva a pureza d 'alma? Nesse paralelo. no prefácio do livro. G.M. explica o nome 

do romance. cuja heroína é Lúcia. 



 

14. MOLEQUE, UM. 

Garoto empregado de Paulo. "Moleque" também pode ser indicação de cor; mulato. 

15. NINA. 

Linda espanholita, uma das convidadas ao banquete dionisíaco de Sá. Mariposa. 

 

16. PAULO. 

Personagem principal do romance. Recém-chegado de PE, para iniciar carreira na Corte. 

É chamado pelo Cunha de Sr. Silva, seu sobrenome. 

 

17. SÁ, DR. 

Amigo e companheiro de infância de Paulo. Rapaz boêmio e rico, em cuja residência se 

realizam reuniões galantes. É quem apresenta Lúcia a Paulo. 

 

18. ROCHA. 

Moço de 17 anos que trazia impressa na tez amarrotada, nas profundas olheiras e na 

aridez dos lábios, a velhice prematura. Libertino precoce, tinha o orgulho do vício. 

 

DIVA 

 
1. ÁLVARES. 

Jovem poeta, admirador de Emilia a quem dedica versos. 

 

2. ÁMARAL, AUGUSTO. 

Personagem central do romance, autor das cartas que G.M. transforma em romance. 

Moço de 23 anos, era uma natureza crioula de sangue europeu, plácida e serena, mas 

ma, porque sentia-se em torno dela o doce e alma calor das paixões em repouso. 

Médico. 
 

3. AMORIM. 

Sócio de Duarte e um dos cortejadores de Emília. 
 

4. BARBOSINHA. 



Moço de sociedade, um dos adoradores de Emília. Era um desses homens ridículos cujo 

contato mancha uma senhora. 

 

5. DUARTE, EMÍLIA. 

Personagem central do romance. Aos 14 anos era uma boneca desconjuntada amiúde 

pelo gesto ao mesmo tempo brusco e tímido. [ ] faces não as tinha; a testa era 

comprimida sob as pastas batidas do cabelo; a boca rasgava a maxila de uma orelha a 

outra; era uma menina feia, um monstrinho. Aos 18 anos, alta e esbelta, talhe flexível, 

pele cor das pétalas da magnólia, grandes olhos veludados de negro, uma altivez de 

ainha na fronte coroada pelo basto trançado do luxuoso cabelo negro. Apelido: Mila. 

 

6. GERALDO. 

Irmão de Emília, filho do Sr. Duarte. Pertencia à classe dos homens a quem lateja a 

moleira toda a vida, e, velhos já são ainda meninos de cabelos brancos. 
 

7. JÚLIA. 

Prima de Emília, filha de D. Matilde, sobrinha de Sr. Duarte. O talhe não o tinha alto 

nem esbelto, mas admiravelmente torneado. A influência materna a fizera menos 

recatada do que as moças do seu tempo, mas era boa e compassiva, suas afeições eram 

sempre leais e sinceras. 

 

8. LEOCÁDIA. 

Tia de Emília, irmã do Sr. Duarte. É quem faz as vezes de mãe a sobrinha órfã, em cuja 

casa mora. 

 

9. MATILDE, D. 

Mãe de Julinha, cunhada do Sr. Duarte. Ainda moça. bonita, e muito elegante. ela é 

perdida pelo cortejo e galanteio de sala. 
 

10. PROCURADOR, O .  

(De Amaral) Em nome dele, vai receber de Duarte, o preço do tratamento de Emília. 
 

11. PROFESSORA, A . 

(De Erm1ia). Sem indicação de nome. Pelo enredo, devia ser uma governanta.   

 



12. VEIGA, TENENTE. 

Oficial da Marinha, tinha uma nobre figura e o cunho da verdadeira beleza marcial. 

Um dos mais ferventes adoradores de Emília. 

SENHORA 

 

1. ABREU, EDUARDO. 

Rapaz de vinte a cinco anos. de excelente família. rico e nomeado entre os mais 

distintos da Corte. Entre os galanteadores fúteis e levianos de Aurélia, foi o único que a 

amou realmente. 

 

2. ÁMARAL, ADELAIDE. 

A Amaralzinha. Filha de Manuel Tavares do Amaral. Foi noiva de Fernando Seixas. 

Bonita, bem-educada, elegante, mas um tanto leviana, ou, pelo menos coquette. 

 

3. ÁMARAL, MANUEL TA VARES DO.  

Pai de Adelaide. Empregado da Alfândega. 

 

4. AURÉLIA. MÃE DE PEDRO CAMARGO 

Infeliz rapariga que morrera da vergonha do seu erro, pois não era casada com o 

fazendeiro Lourenço de Sousa Camargo. Assim, era avó de Emilio e de Aurélia. 

 

5. BARBOSA. 

Um negociante, conhecido de Seixas, do tempo de solteiro, e que o associa a um 

negócio de exploração de minas de cobre. 

 

6. BERNARDINA. 

Velha a quem Aurélia protegia com esmolas e que, em troca, lhe trazia notícias de 

Seixas. 

 

7. CAMARGO, AURÉLIA. 

Personagem central do romance. Dezenove anos. Mulher do Fernando Seixas. Rainha 

dos salões pela beleza e pela fortuna. Olhos grandes e rasgados, talhe escultural, 

opulentos cabelos que o escritor às vezes descreve como pretos, outras como castanhos. 

O importante é que eram anelados e borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas. 

 



Inteligente, culta, voluntariosa, irônica, apaixonada. É tratada de Sinhá por sua mucama 

preferida. 

 

8. CAMARGO, EMÍLIA LEMOS. 

Mãe de Aurélia. Pobre e doente, sua grande preocupação na vida foi ver a filha casada. 

 

9. CAMARGO, LOURENÇO DE SOUSA. 

Fazendeiro abastado, pai de Pedro de Sousa Camargo. Velho alto e robusto [ ...... ] rosto 

sanguíneo, traços duros e salientes. No fundo, impulsivo e generoso. Morre aos 

sessenta anos. 

 

10. CAMARGO, MÃE DE LOURENÇO DE SOUSA. 

Vivia pelas bandas das Minas; sua existência foi um dos empecilhos entrevistos por 

Lemos no casamento da irmã com Pedro Camargo, filho natural do fazendeiro. 

 

11. CAMARGO, PEDRO DE SOUSA. 

Filho natural de Lourenço de Sousa Camargo, fazendeiro abastado. Apaixonado por 

Emília Lemos, e sem coragem de afrontar a oposição paterna, casa-se com ela 

secretamente. 

 

12. CAMILA, D. 

Viúva de um funcionário público, mãe de Fernando Seixas. 

 

13. COMENDADOR, O . 

Sem indicação de nome. A pedido de Lemos, apresenta-o a Seixas, embora na carta 

constasse o nome de Antônio Joaquim Ramos. 

 

14. CORRESPONDENTE, O. 

De Camargo, Sem indicação de nome. É um negociante que, ao saber da morte deste, 

procura a nova residência de Aurélia para dar-lhe a notícia e procurar o testamento que 

o velho deixara, lacrado, em mãos da neta. 

 

15. DIA NA. 

Mula de raça. Aurélia a reserva para montaria do marido. Ele, entretanto, prefere andar 

--

- 



a pé. 

 

 

16. MARGARIDA, FERREIRA. 

Madrinha de casamento de Aurélia C amargo. Era uma respeitável senhora que lhe 

mostrara desinteressada amizade. desde a primeira vez que a encontrou em sociedade. 

 

17. FIALHO, TABELIÃO. 

Em seu cartório é registrado o contrato matrimonial de Seixas. 

 

18. FORMIGUEIRO, O . 

Nome dado a indivíduos peritos em destruir formigueiros. Um desses trabalhadores foi 

encarregado pelo dono do rancho em que morrera Pedro Camargo, de levar à fazenda de 

seu pai a maleta por ele deixada, com roupas e documentos. 

 

19. JOSÉ 

Criado da casa de Aurélia. 

 

20. LEMOS, MANOEL JOSÉ CORREIA. 

Irmão de D. Emilia, tio de Aurélia e de Emilio. Velho de pequena estatura, não muito 

gordo, mas rolho e bojudo como um vaso chinês. Apesar de seu corpo rechonchudo, 

tinha certa vivacidade buliçosa e saltitante e casava perfeitamente com os olhinhos de 

azougue. Sua vivacidade saltitante lhe dava um gracioso ar de pipoca. 

 

21. LUISA 

Mucama de Aurélia. 

 

22. MARlQUlNHAS. 

Irmã mais velha de Fernando Seixas e de Nicota, filha de D. Camila. Sacrificou a 

mocidade para dar conforto ao irmão. 

 

23. MASCARENHAS, D. 

Firmina. Velha parenta viúva de Aurélia Camargo, com ela morava e acompanhava-a 

em sociedade. Figura apagada, tratava a moça com a afetada ternura que exigia o seu 



cargo. Tinha o tato dessas almas feitas para a domesticidade moral. 

 

 

24. MASCA TE, O . 

Sem indicação de nome. Vende a Seixas, através da grade do jardim, um pente e uma 

escova de dentes. 

 

25. MOREIRA, ALFREDO. 

Rapaz elegante, recém-chegado de Europa. Um dos apaixonados de Aurélia. 

 

26. NICOTA. 

Irmã caçula de Femando e Mariquinhas. filha de D. Camila. Vinte anos. Bonita, mas 

simples na sua pobreza. Como a mãe e irmã, sacrifica-se pela felicidade e pelo conforto 

do irmão. 

 

27. PEREIRA, JOSÉ CLEMENTE. 

O fundador do Hospício Nacional. na Praia Vermelha. onde hoje é a sede da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Universidade do Brasil. 

 

28. PINTOR, O . 

Sem indicação de nome. Pinta o retrato oficial do casal Seixas. 

 

29. RÁBULA, O . 

Sem indicação de nome. Contratado pelos sobrinhos de Lourenço Camargo para 

anulhar-lhe o testamento. 

 

30. RAMOS, ANTÔNIO JOAQUIM. 

Agente de Lemos, que lhe emprestava o nome para negócios em que a prudência 

aconselhava deixar uma retirada honrosa. 

 

31. RIBEIRO, DR. TORQUA TO. 

Grande amigo de Aurélia nas horas difíceis da pobreza e da orfandade. Casa-se com 

Adelaide. 

 



32. SEIXAS, FERNANDO RODRlGUES. 

Personagem central do romance. o marido comprado. Fisionomia tão nobre quanto 

sedutora, belos traços, tez finíssima, cuja alvura realça a macia barba castanha. Olhos 

rasgados e luminosos [...] boca vestida por um bigode elegante [...] de expressão grave e 

sóbria. 

 

33. SOARES, LÍSIA. 

Moça de sociedade, amiga de Aurélia, que timbrava em mostrar-se muito íntima; no 

fundo, insincera, como a maioria das amigas íntimas em sociedade. 

 

34. T., BARÃO DO. GEN. 

Sem indicação de nome além da inicial. Fora um dos heróis da Guerra do Paraguai. 

Barba resplandecente como uma nuvem iluminada pelo sol. 

 

SONHOS D�OURO 

 
1. ARAUJO, FÁBIO. 

Amigo de Ricardo, moço pobre e ambicioso de 21 anos. Está noivo de Luisinha irmã de 

Ricardo. 

  

2. NUNES, RICARDO. 

Advogado formado em São Paulo, que se muda para o Rio de Janeiro. Órfão de pai é 

noivo de sua prima Bela. Desenhista, pintor, com boa índole, tinha 28 anos. Rapaz 

sereno e responsável. 

 

3. NUNES, LUISA. 

Irmã de Ricardo e noiva de Fábio, moça romântica e apaixonada. 

 

4. TROWSKY, MRS. 

Mestra inglesa gorducha e míope, que entende pouco o português. Professora da Sr. 

Guidinha. 

 



5. DANIEL, SR. 

Criado de confiança de D. Guidinha. 

 

6. SOARES, GUIDA-GUIDINHA 

Moça rica, filha de um importante negociante, apaixona-se por Ricardo. Tem 18 anos, 

bela e mimada está acostumada todos fazerem o que deseja e nunca ser contrariada. 

 

7. SOARES, COMENDADOR. 

Não há referencia ao primeiro nome, somente é conhecido por Soares. É um rico 

negociante do café casado com D. Paulina. Pai extremoso de Guida, não mede esforços 

para satisfazer os caprichos da filha. 

 

8. MÉDICO. 

Não há referencia ao nome. É chamado por Guida para cuidar de sua cachorrinha Sofia. 

 

9. SAMPAIO, D. JOAQUINA. 

Tia de Fábio e dona de uma pequena propriedade recebe os moços aos finais de semana 

para descansar da Corte e passearem com o cavalo de Ricardo �Galgo�. 

 

10. GUIMARÁES.  

Filho do Comendador, antigo amigo de faculdade de Ricardo, sem vocação para a 

profissão e pretendente a mão de Guida. Tem 27 anos. 

 

11. SIMÃO. 

Pescador ativo e incansável que sustenta mulher e três filhos. 

 

12. GERTRUDES. 

Esposa de Simão. 

 

13. COSTA, DR.  

Tio rico de Ricardo que custeou seus estudos em Direito. 

 

14. PAULINA, DN. 

Mãe de Guida e esposa do Soares, mulher boa mas sem talento para cuidar da casa. 



 

15. NOGUEIRA, DR. 

Amigo de Soares e pretendente de Guida. Tem 36 anos é advogado e político. 

16. BASTOS. DR. 

Rico corretor de 34 anos apaixonado por Guida e pretendente a sua mão. 

 

17. SAÍ, BARÃO. 

Homem pobre que enriqueceu com trabalho, amigo de Soares. 

 

18. BARROS, CONSELHEIRO. 

Homem rico e poderoso, mas que vive à sombra da mulher e dela era totalmente 

dependente. 

 

19. GUILHERMINA, D. 

Esposa do Conselheiro Barros. 

 

20. TORRES, LEONARDA. 

Avó materna de Guida, tem 60 anos e sofre de reumatismo. 

 

21. CLARINHA. 

Filha do Barão de Saí e amiga de Guida. 

 

22. LOPES, ISABEL. (BELA). 

Prima de Ricardo e sua noiva. 

 

23. BENVINDA, D. 

Mãe de Ricardo, viúva, que vive as custas do filho. 

 

24. LEMOS, FELICIO. 

Primo de Ricardo e futuro esposo de Bela. 

 

 



 

 

A PATA DA GAZELA 

 
1. SALES, AMÉLIA. 

Um mimo da natureza, moça rica, fina e bela, apaixona-se por Leopoldo, mas se 

encanta com Horácio. Sua única angustia é o pé tamanho 29. Ela é a Pata da Gazela 

 

2. LAURA. 

Prima e amiga de Amélia, guarda um grande segredo, tem um aleijão no pé. 

 

3. ALMEIDA, HORÁCIO. 

O Leão da Moda, moço rico acostumado a ter tudo que deseja, vive de gastar a 

fortuna da família. Conhece os luxos da Corte e interessasse pelo pé de Amélia, 

devido a uma aposta. 

 

4. CASTRO, LEOPOLDO. 

Moço simples de condição humilde e coração nobre, apaixona-se por Amélia e sofre 

por não se achar digno desse amor e acreditar ter sua amada um aleijão no pé. 

 

5. MATOS. 

Sapateiro fluminense de renome, contratado por Amélia para ajudar Laura com seu 

problema nos pés. 

  

6. SALES, SR. PEREIRA. 

Rico consignatário do café, pai amoroso de Amélia. 

 

7. CLEMENTINA. D. 

Senhora no declínio da idade e formosura. Apaixonada por dança, reuni a sociedade 

em bailes em sua casa as quintas-feiras á noite. Ocorre em sua casa o primeiro 

encontro de Amélia e Leopoldo. 

 



8. CAMPOS, SR. 

Marido de D. Clementina. Paciente sempre aceita suas festas. 

 

9. ALFREDO. 

Filho de D. Clementina e Sr. Campos. 

 

10 AZEVEDO. 

Homem rico e de posição social, responsável por vários bailes de gala nos quais 

estão o casal Amélia e Horácio. 

 

11. SALES, D. LEONOR. 

Mãe de Amélia e esposa do Sr. Sales. 

 

CINCO MINUTOS 

 
1. CARLOTA. 

Moça linda e na flor da idade, acabara de completar 16 quando se descobre doente e 

desenganada pelos médicos. Não fica claro sua doença, mas parece ser tuberculose. 

Apaixona-se pelo Amigo e renúncia a esse amor para evitar sofrimento 

 

2. VALADÃO. DR. 

Médico de Carlota, aconselha a jovem a partir para a Europa a fim de se tratar nos ares 

europeus. 

  

3. AMIGO. 

Não há referencia a seu nome. Entre todos os personagens de Alencar é o único que não 

tem referencias de sua origem, família, nome ou sobrenome. Sempre é chamado por 

Carlota de �amigo�. 

 

4. D. 

Prima do protagonista da história que é também o narrador e escreve o romance como 

se fosse uma carta a D. contando como está e como conheceu sua esposa. 

 



 

 

A VIUVINHA 

 
1. D. 

Prima do narrador protagonista de Cinco Minutos, o �Amigo�, que agora escreve 

contando a vida do casal de amigos Carolina e Jorge. 

 

2. CAROLINA 

Jovem pura e apaixonada que vê seus sonhos destruídos após seu casamento e suicídio 

de seu marido Jorge, passa a usar somente preto, por achar uma cor alegre. 

 

3. DA SILVA, JORGE-CARLOS. 

Noivo de Carolina que descobre na véspera do casamento estar pobre e ter desonrado o 

nome de seu pai. Para se redimir, casa-se e simula seu suicídio passando a adotar o 

nome Carlos com o objetivo de resgatar sua honra. 

 

4. ALMEIDA. SR. 

Antigo amigo do pai de Jorge e seu tutor após sua morte. Responsável por dar a noticia 

da pobreza do rapaz e ajuda-lo no seu intento de resgatar sua honra. 

 

5. HENRIQUE 

Amigo de Jorge em sua nova vida como Carlos. 

 
 
 
 
 
 
 


