
José de Alencar : O múltiplo 

 

“Os dois homens olharam-se um momento em silêncio; ambos tinham a mesma grandeza de 

alma e a mesma nobreza de sentimentos; entretanto as circunstâncias da vida haviam criado 

neles um contraste. Em Álvaro, a honra e um espírito de lealdade cavalheiresca dominavam 

as suas ações; não havia afeição ou interesse que pudesse quebrar a linha invariável, que ele 

havia traçado, e era a linha do dever. 

Em Peri a dedicação sobrepujava tudo; viver para uma senhora, criar uma espécie de 

providência humana, era a sua vida; sacrificaria o mundo se preciso fosse, contanto que 

pudesse como o Noé dos índios, salvar uma palmeira onde abrigar Cecília. Entretanto essas 

duas naturezas, uma filha da civilização, a outra filha da liberdade selvagem ( ... )”  

O Guarani  p.54 

 

Cantar os Brasis 

 

Em meados do século XIX, as mulheres da  burguesia costumavam socializar   as 

obras literárias por meio da leitura coletiva de jornais. Enquanto bordavam, em grandes 

salões,  essas mulheres se emocionavam com o simples e mágico ato de ler em voz alta .  

Por meio dessas leituras, autores românticos penetraram na sociedade através desse  

público ouvinte para quem, gradativamente, se habituavam a escrever. Esses momentos 

exalavam prazer, soluços, risos e gozo, sentimentos provocados pelos romances românticos e 

seus personagens marcantes. 

 

( Incluir a imagem de leitura  1) 

Fonte : Leitura Vespertina. Paul Fisher, 1917. Coleção Particular 

 

Um dos grandes escritores desses romances  “ caseiros e dengosos”,  segundo Antônio 

Cândido, foi José de Alencar. Neles, o escritor  desvelou as várias faces de um Brasil recém 

independente, em busca de suas singularidades para delinear e sedimentar a identidade 

nacional, escurecida e escondida no peito dos brasileiros.  

Mostrar essas faces era apresentar os índios que aqui nasceram, encararam os 

colonizadores e misturaram-se a eles em atos de violência e amor.  Era fazer brotar os heróis 

de nossa história, de norte a sul do país. Era adentrar, sem ser convidado,  na intimidade 



burguesa da cidade do Rio de Janeiro . Era iniciar os brasileiros no conhecimento da realidade 

de seu país. 

José de Alencar, contumaz leitor de autores do Romantismo europeu tais como Victor 

Hugo e Walter Scott,  imaginou, nas andanças pelo Brasil,  cantar suas belezas, riquezas, 

gentes,  terra, pátria. Cantou-as com todas as melodias. Pintou-as com todas as cores. 

Escreveu-as com todas as letras. As melodias, as cores e as letras de um Brasil que 

despontava orgulhoso e independente da metrópole portuguesa. 

 

Colocar em box os termos abaixo ( De preferência ao lado dos textos ) 

 

 

 

Romantismo 

 

( Incluir a tela romântica - imagem 2 )  

Fonte : Liberdade guiando o povo. Eugéne  Delacroix, 1830. Museu do Louvre 

 

O Romantismo nomeou  o movimento literária e as tendências artístico-culturais que 

se manifestaram primeiramente na Inglaterra e Alemanha, no final do século XVIII. 

Contrariamente ao formalismo, racionalidade e universalismo do Classicismo e 

Neoclassicismo, o movimento romântico privilegiou a imaginação, sonho, idealização, 

paisagens exóticas, nacionalismo, exaltação da natureza e emotividade .  

Na Europa, os regimes absolutistas dos séculos XVII  e XVIII oprimiam a população 

camponesa e urbana e alargavam o abismo entre os poucos privilegiados da aristocracia e o 

restante do povo que vivia em condição de injustiça social e miséria. A Revolução Francesa,  

a Declaração dos Direitos do Homem  e o Iluminismo,  respostas a essa situação, trouxeram o 

sonho de uma vida mais digna e a possibilidade da justiça almejada. Portanto, florescia o ideal 

Romance – narrativa em prosa, geralmente extensa, que conta diversos tipos de histórias.
Via de regra, congrega vários personagens que se relacionam em diferentes espaços . Não
podemos confundir romance com romântico, pois há romances românticos, realistas, de ficção, de
terror etc.  

Victor Hugo ( 1802 - 1885 ) – escritor romântico francês, autor, dentre outras obras de O
corcunda de Notre Dame  e Os Miseráveis, a obra prima da ficção romântica.  

Walter Scott ( 1771 – 1832 )  – escritor romântico escocês, autor de  Ivanhoé.  Marco do
romance histórico ocidental, exalta os cavaleiros medievais, o amor cortês, as batalhas sangrentas
e aventuras espetaculares. 
 



de liberdade :  a liberdade das nações, a liberdade do ser humano, a liberdade de escolha, a 

liberdade de criação.  

Nesse mesmo século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Industrial proporcionou,  por 

meio de adventos científicos,  como as máquinas  a vapor e novos modelos de produção, um 

grande desenvolvimento para as nações .  Emergiram, com isso,  duas novas classes sociais : a 

burguesia e o proletariado . 

Nesse contexto geral, fortemente marcado pela Revolução Industrial e Revolução 

Francesa que representavam, respectivamente,  inovação e liberdade, nasceu o Romantismo.  

O fortalecimento do nacionalismo, também marcante na época,  levou os autores da 

prosa romântica a buscarem em seus países lendas, histórias particulares, sonhos, fantasias e 

heroísmo. Na Europa, portanto, recuperou-se a cultura medieval, com suas brumas, castelos e 

cavaleiros .  

E no Brasil ? No Brasil não foi diferente. No século XVIII, a busca por uma identidade 

brasileira começava a despontar. Intelectuais brasileiros, influenciados pelos ideais europeus 

de liberdade e por movimentos de Independência em outros países, fizeram eclodir  

movimentos políticos contra a metrópole, como a Inconfidência Mineira, violentamente 

reprimidos por Portugal.  

Além disso, recusando-se a aderir ao Bloqueio Continental contra a Inglaterra, 

Portugal foi invadido por tropas napoleônicas, obrigando a família real portuguesa a vir em 

1808 para o Rio de Janeiro. Isso acarretou um desenvolvimento cultural para a população e 

delineou modestamente  um desenvolvimento industrial, visto que o Brasil era um país 

essencialmente agrário.   Novos hábitos “ civilizados e educados ” começaram a fazer parte 

do cotidiano de uma cidade com a maioria da população escrava. Nesse contexto e com a 

independência  política, em 1822, o Brasil viu surgir  as idéias românticas na busca de  uma 

nação independente e diferente de Portugal. 

 Para tanto, os intelectuais precisaram procurar vestígios de antigas civilizações 

brasileiras. Afinal, o que nos diferenciava dos portugueses ? Onde estavam nossas lendas ? 

Quem eram os genuínos  heróis de nossa gente ? Os índios.  

População 
“ O Brasil tinha por volta de 1822, cerca de 3 milhões de habitantes. Mais gente do que em Portugal
ou nos Estados Unidos, metade dos habitantes da Inglaterra, e um sexto da população da França, a
nação mais populosa da Europa. Mas os brasileiros tinham traços peculiares. Um terço deles era
constituído de escravos e um quarto, de índios. Do restante,  os poucos vistos como cidadãos, a
maioria  era de mulatos, mamelucos ou cafuzos. Além disso, havia os portugueses cujo destino era
incerto, pois podiam optar pela cidadania portuguesa.”  
Jorge CALDEIRA. Viagem pela História do Brasil. p.154 



José de Alencar ( Incluir uma “foto” – o ideal seria desenhá-lo) 

 

 

 

 

 

 

 

José Martiniano de Alencar nasceu no estado do Ceará, na cidade de Mecejana, em 1º 

de maio de 1829. Em 1840, mudou-se  para o Rio de Janeiro, onde realizou seus estudos 

elementares. Em 1843, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, estabelecendo-se 

nessa cidade até 1850, ano em que se formou advogado. Nesse mesmo ano, retornou ao Rio 

de Janeiro  e iniciou as atividades de jornalista. Em 1854, já  assinava uma coluna no jornal 

Correio Mercantil, denominada  Ao correr da pena .  

Transferiu-se, tempos depois,  para o  Diário do Rio de Janeiro e, a fim de aumentar 

as vendas desse jornal, escrevia  folhetins diários. Nesse mesmo jornal, José de Alencar 

travou algumas polêmicas com o imperador Dom Pedro II, criando uma inimizade entre eles , 

o que prejudicaria sua futura vida política, iniciada  em 1860, ano em que se elegeu deputado.  

Sempre se manteve na  vida política, porém foi fiel às suas atividades jornalísticas e 

literárias. Faleceu em dezembro de 1877, aos 48 de idade e nos deixou como legado “ o mapa 

completo  do Brasil ,  no correr de sua pena” .  

Manuel Bandeira, poeta modernista,  lembrou : 

 

“ Ainda hoje gosto de Diva 

-Nem posso negar 

-Peri, tão pouco índio é fato 

-Mas tão brasileiro ... Viva 

-Viva José de Alencar. 

Nome : José Martiniano de Alencar 
Apelido : Cazuza 
Filiação: José Martiniano de Alencar e Ana Josefina de

Alencar 
Data de nascimento : 1º/05/1829 – Mecejana – Ceará 
Data da morte : 12/12/1877- Rio de Janeiro 



 

Principais obras de José de Alencar 

 

Prosa de ficção : 

Romances urbanos : Cinco Minutos ( 1856 ), A viuvinha ( 1860 ), Lucíola ( 1862 ), Diva  

(1864 ), A pata da gazela ( 1870 ), Sonhos d´ouro  ( 1872 ),  Senhora ( 1875 ),  Encarnação  

( 1893 )  

Romances indianistas : O Guarani ( 1857 ),  Iracema ( 1865 ),  Ubirajara ( 1874) 

Romances históricos : As minas de prata ( 1862 ), Guerra dos mascates ( 1871 ), Alfarrábios  

(1873 ) 

Romances regionalistas : O Gaúcho ( 1870 ), O tronco do ipê ( 1871 ), Til (1872), O 

Sertanejo ( 1875 )  

Teatro : Verso e reverso ( 1857 ), O demônio familiar ( 1858 ), As asas de um anjo ( 1860 ), 

Mãe ( 1862 ), O jesuíta ( 1875 )  

Autobiografia : Como e porque sou romancista ( 1893 ) 

 

 

 

O folhetim foi criado na França no final do século XVIII e significava um espaço
impresso, na parte inferior ou rodapé de uma página do jornal, separada do resto da mesma por
um fio horizontal, e era chamado feuilleton ou pequena folha. (...) Passou a divulgar
posteriormente romances em prestações diárias ou semanais.  
Afrânio COUTINHO e J. Galante SOUSA. Enciclopédia de Literatura Brasileira. Vol.I.  

Diva - Romance urbano de José de Alencar, publicado em 1864 . Retrata a figura da
jovem  Emília, uma “ diva”,  ao despertar para o amor e transpor os obstáculos para concretizá-
lo. Tal como Lucíola e Aurélia, Emília é uma das personagens femininas marcantes de Alencar
que,  mais uma vez,  pintou com cores vivas a sociedade da corte do século XIX.  

 

Não só as mulheres ... 
 
“Em 1857, talvez 56, publicou O Guarani em folhetim no Diário do Rio de Janeiro, e ainda
vivamente me recordo do entusiasmo que despertou, verdadeira novidade emocional ( ... ) o Rio
de Janeiro em peso, para assim dizer, lia O Guarani ( ... ) 
Quando a São Paulo chegava o correio com muitos dias de intervalo então, reuniam-se muitos e
muitos estudantes numa república, em que houvesse qualquer feliz assinante do Diário do Rio,
para ouvirem absortos e sacudidos, de vez em quando, por elétrico frêmito, a leitura feita em voz
alta por algum deles, que tivesse órgão mais forte. E o jornal era depois disputado com
impaciência e pelas ruas se viam agrupamentos em torno dos fumegantes lampiões da iluminação
pública de outrora – ainda ouvintes a cercarem ávidos qualquer improvisado leitor.”  
Visconde de TAUNAY ( escritor romântico ) citado por Ivo BARBIERI e outros em Brasiliana .
Da Biblioteca Nacional. Guia das Fontes sobre o Brasil. p.460 



 

Linha do tempo 

 

1774 – Wolfgang Goethe ( 1778-1842 ), escritor alemão, publica o romance “ Os sofrimentos 

do jovem Werther ”, o primeiro livro a apresentar um personagem tipicamente romântico 

1776 – Independência dos Estados Unidos da América 

1789 – Revolução Francesa e Declaração dos “ Direitos do Homem e do Cidadão” 

1789 – Inconfidência Mineira  

1799-  Ascensão de Napoleão Bonaparte ao trono da França 

1808 – Transferência da família  real para o Brasil 

1808 – Publicação do primeiro jornal impresso do Brasil :  A Gazeta do Rio de Janeiro 

1811 a 1828 – Vários países da América Latina declaram independência 

1822 – Independência do Brasil 

1824 – Outorgada a primeira Constituição brasileira 

1825- Início do Romantismo em Portugal com a publicação do poema Camões de Almeida 

Garret  

1827 – Fundação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 

1829 – Nasce José de Alencar 

1831 – Dom Pedro I abdica do trono do Brasil a favor de seu filho, Dom Pedro II - Início do 

período regencial 

1835 a 1845 -  Várias revoltas e rebeliões tomam conta das províncias do Brasil, dentre elas: 

Sabinada ( Bahia ), Balaiada ( Maranhão ), Cabanagem ( Pará ) e Guerra dos Farrapos ( Rio 

Grande do Sul ) 

1836 – Publicação do livro  Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães - 

Marco do Romantismo Brasileiro 

1848- Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista 

1850 – Promulgação da lei Eusébio de Queirós, proibindo o tráfico de escravos 

1857 – Publicação de  O Guarani, escrito em folhetins de janeiro a abril  

1859- Charles Darwin publica A origem das espécies 

1865 – Guerra do Paraguai 

1870 – Apresentação da ópera  O Guarani de Carlos Gomes,  em Milão, Itália 

1871 – Lei do Ventre Livre 

1877 – Morre José de Alencar 



1881 – Início do Realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas 

de Machado de Assis 

 

Peri ,  o guarani 
 

( Imagem 4 - de um índio brasileiro )  

Chefe Cayowá. Paraná , 1875. Fotografado por Marc Ferrez 
 
( Imagem 5 - da Capa da ópera “ O Guarani ”) 
 
 
“ Um índio descerá de uma estrela 

Colorida , brilhante ( ... ) 

Virá ( ... ) apaixonadamente como Peri” 

Um Índio - Caetano Veloso 

 

“ Meu canto de morte,  

Guerreiros, ouvi: 

Sou filho das selvas, 

Nas selvas cresci; 

Guerreiros descendo 

Da tribo tupi.”  

I-Juca Pirama – Gonçalves Dias 

 

Peri, protagonista de O Guarani, desceu de uma estrela . Surgiu valoroso e nobre 

como símbolo do nacionalismo romântico de um novo  Brasil que surgia .  

Para além de um maniqueísmo ingênuo, Peri representava  um herói catalisador da 

identidade almejada pelo recém-independente país. Embora idealizado e europeizado em 

intenções, gestos e ações, ainda assim manteve em si as lendas e tradições dos povos 

indígenas. Como diz Antônio Cândido, “Alencar foi o único escritor brasileiro de nossa 

literatura a criar um mito heróico, o de Peri  ( ... ) Assim como Walter Scott fascinou a 

imaginação da Europa com os seus castelos e cavaleiros, Alencar fixou um dos mais caros 

modelos da sensibilidade brasileira : O do índio ideal, elaborado por Gonçalves Dias, mas 

lançado por ele na própria vida quotidiana.”  

Além do protagonista, José de Alencar buscava  um tema para seu romance; ou pelo 

menos, “uma cena e uma época.” Encontrou . A época : 1604. A cena : um paraíso natural  : 



Serra dos Órgãos- Sertão do Estado do Rio de Janeiro,  às margens do rio Paquequer, afluente 

do Paraíba. 

 A história de “ O Guarani” retrata o período da colonização do Brasil e as peripécias 

dos desbravadores para povoar o interior. Dom Antônio de Mariz, fidalgo português, 

construiu, nesse paraíso natural, uma casa luxuosa, ao estilo dos nobres portugueses,  às 

margens do Paquequer. Morava com sua esposa, Lauriana; filha, Cecília; filho, Diogo e sua 

sobrinha, Isabel. Ao núcleo familiar, juntavam-se  aventureiros, escudeiros e fidalgos.  

Álvaro, fidalgo e honrado jovem , cortejava Cecília. Loredano, um frade disfarçado de 

aventureiro , traiçoeiro,  buscava um tesouro que não lhe pertencia. E Peri ... Peri, da tribo dos 

goitacás, deixara para trás sua gente para viver com a família dos Mariz, depois de ter salvo 

sua Ceci.  

 Em meio a traições, (Loredano traiu D. Antônio ),  amores não correspondidos ( Isabel 

amava Álvaro que amava Cecília ), grandes lutas  ( batalha contra os Aimorés ), feitos 

heróicos ( Peri  dispôs de sua vida várias vezes para salvar Cecília) e todos os ingredientes 

para um grande romance romântico,  a obra de José de Alencar está aí. Para ser lida, contada e 

recontada. Professor ( a ), não deixe de lê-la na íntegra.  Encontre o prazer nessa leitura e  

incentive os alunos a fazerem o mesmo.  O vídeo complementa essa leitura. 

 

Como usar o vídeo ?  

 

Indicaremos algumas sugestões  de trabalho,  dentre inúmeras possíveis, a partir do 

vídeo e da leitura da obra. Temos certeza de que, a partir  delas, outras surgirão de você. O 

conhecimento é uma teia de hipertextos entrelaçados. Lembre-se disso. Para cada palavra, 

afirmação, imagem, texto há uma infinidade de possibilidades de trabalho. Portanto, faça suas 

opções. 

 

 

Atividades de Língua Portuguesa 

 

1. Toque para os alunos a música de Caetano Veloso : Um Índio . Transcreva na lousa o 

trecho que faz alusão a Peri e pergunte aos alunos se eles o conhecem. Continue levantando 

algumas questões, tais como :  O que sabem desse personagem ? O que sabem sobre os índios 

no Brasil, já que o título da música é  Um Índio?  



A partir das considerações levantadas pelos alunos, podemos chegar à seguinte afirmação: 

Houve uma época na História do Brasil e na História da Literatura em que o índio foi 

considerado herói. Esse é só um exemplo de como podemos começar. O importante é 

ressaltar que o trabalho de levantamento prévio de conhecimentos é um elemento facilitador 

da aprendizagem. A partir dessas discussões, passe o vídeo e comece a trabalhá-lo do ponto 

que  achar mais conveniente para sua classe.  

 

2. Poderá ser interessante e proveitoso trabalhar os folhetins com os alunos. Há vários 

caminhos para isso, dentre eles :  

• Peça aos alunos  que, em grupo,  elaborem uma narrativa romântica  que seja divulgada 

em folhetins no mural da escola. Partindo do estudo do romance romântico  O Guarani, 

ressalte os personagens, o tempo, os conflitos, o espaço ou espaços, o enredo.  Trabalhe  o 

romance e o Romantismo, mostrando algumas de suas características marcantes. Isso pode 

levar até um semestre, pois o objetivo maior é desenvolver as habilidades de escrita nos 

alunos, sua criatividade e o gosto pela leitura e escrita. Você poderá implantar uma aula 

por semana em que o grupo , além de colar no mural parte da história, lerá o folhetim para 

a classe.  

• Outra maneira  é escolher uma outra  obra do Romantismo brasileiro e ler trechos para os 

alunos, no início de cada aula. Levante uma reflexão sobre as novelas da televisão 

brasileira e sobre o fato de terem adentrado, tal como os autores românticos, a privacidade 

das famílias brasileiras sem pedir licença.  

 

 3. O ato de ler em voz alta para crianças e jovens é fundamental para a formação de leitores. 

Sem sombra de dúvida, é uma das ações responsáveis pelo incentivo à leitura. Constatamos 

que, infelizmente, no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série e Ensino Médio, isso não faz mais 

parte das aulas em geral e nem mesmo das aulas de Língua Portuguesa. Podemos implantar 

novamente esse hábito, não só lendo  capítulos para os alunos como sugerido no item 2, mas 

trabalhando trechos da obra  O Guarani de maneira mais profunda. Não há dúvida de que 

saber a história da Literatura brasileira e seus autores e obras é fundamental,  porém tão ou 

mais importante é o aluno tornar-se um leitor competente para entender o que lê. Isso só 

acontece  com um trabalho intencional de nossa parte.  

Leia, portanto, com bastante atenção, alguns trechos do livro e interprete-os com os 

alunos. Você pode transcrevê-los em uma transparência e projetar para a classe. Por exemplo, 

trabalhar o amor romântico , a partir do trecho : 



 

 “ Assim o amor se transformava tão completamente nessas organizações, que apresentava 

três sentimentos bem distintos : um era uma loucura, o outro uma paixão, o último uma 

religião. Loredano desejava; Álvaro amava; Peri adorava. O aventureiro daria a vida para 

gozar; o cavalheiro arrostaria a morte  para merecer um olhar; o selvagem se mataria, se 

preciso fosse, só para fazer Cecília sorrir.” O Guarani. p.52 

 

 

4.Os trechos a seguir foram transcritos do livro de Michel Pastoreau : No tempo dos 

cavaleiros da Távola Redonda. Transcreva  os trechos e discuta com os alunos algumas 

questões que os levarão a desenvolver as habilidades de relacionar e comparar  :  

 

• Peri pode ser comparado aos heróis medievais, tão ressaltados na literatura romântica 

européia ?  Ele possui algumas características dos cavaleiros europeus ?  

• O trecho 1  pode ser relacionado a Peri ? 

•  Pesquise na obra  O Guarani ou relembre algumas cenas da reconstituição  da história de 

Peri, feitas no vídeo que podem sustentar sua semelhança aos cavaleiros medievais. 

• A idealização da figura de Cecília ( loira, angelical, à semelhanças das virgens de Murilo, 

comparada até a Nossa Senhora)  configura-se tipicamente romântica  e vem da 

idealização feminina da Idade Média, conforme o trecho 2 ? 

• Encontre na obra  O Guarani a descrição de Cecília.  

 

Trecho 1 “ O amante, totalmente submisso à sua dama, deve-lhe um longo e total serviço 

amoroso sem esperar recompensa. Deve consagrar suas forças a viver dessa incerteza, 

progredindo moralmente em função da temperança que se impõe e dos obstáculos que 

enfrenta. Inversamente, essa ética só se justifica e se fundamenta pelos méritos da dama, 

sempre celebrada como a mais bela e a mais nobre.” 

 

Trecho 2 “As heroínas dos romances têm sempre pele clara, o rosto alongado, os cabelos 

louros, a boca pequena, os olhos azuis e as sobrancelhas bem desenhadas.” 

No tempo dos cavaleiros da Távola Redonda. pp.145 e 147 

 

 



5. “Peri domina a natureza. Ele tem o outro saber.” Diz o vídeo. Traga aos alunos algumas 

narrativas indígenas que demonstram uma nova forma de interpretar e conceber o mundo. Por 

exemplo, a lenda do Tamandaré, o Noé indígena que é ressaltada na obra.  Encontra-se aí 

uma boa oportunidade para trabalhar as lendas indígenas e  mostrar aos alunos que existem 

várias lendas, porque não existe o índio, mas vários índios de diferentes etnias. Pode-se 

discutir dessa forma, a diversidade e respeito às crenças do outro. Trabalhe, também,  a 

narrativa bíblica sobre o dilúvio. 

 

 

6. Comente os outros livros indianistas de José de Alencar : Ubirajara e Iracema. Como bem é 

colocado no vídeo, representam os três estágios da relação da colonização  : o não contato 

com o branco em Ubirajara,  o contato casual em Iracema e  o contato intencional,  

civilizatório em O Guarani.  

 

7. O excesso descritivo na obra de José de Alencar é lugar comum em críticas feitas a sua 

obra e que,  muitas vezes,  a reduzem a histórias enfadonhas. Podemos trabalhar o movimento 

da descrição , a partir de alguns trechos. Enfatize com os alunos a escolha lexical, a 

quantidade de metáforas, os adjetivos e seu significado  para a idealização da paisagem, a  

plasticidade da imagem etc. Esse trabalho os ajudará a aprimorar os próprios textos. 

Reproduzimos  o início da obra. Transcreva para os alunos e aproveite também para compará-

la com o início da obra  Ivanhoé de Walter  Scott. Ambas iniciam com o local do sonho, 

idealizado para a narrativa romântica .   

 

“ De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e 

engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de dez léguas, torna-se o rio caudal.  

É o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois 

se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. 

Tamandaré  - Noé indígena que foi lembrado por Peri quando sua vida e a de Cecília estavam
em perigo. Conta a lenda que o herói mítico, Tamandaré,  quando um dilúvio cobriria toda a
terra e mataria todos os homens, foi alertado por Tupã, o grande deus do trovão. O deus
escolheu Tamandaré para sobreviver e  perpetuar a espécie  . Aconselhou-o a subir em uma
palmeira com sua mulher. A palmeira,  embora tenha sido arrancada com violência  da terra,
boiou e os dois se salvaram, tal como Peri e Ceci, que podem representar para Alencar o casal
mítico que povoaria o Brasil.  



Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro 

contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suserano.” O Guarani p.15 

 

“ Naquela região agradável da alegre Inglaterra que é banhada pelo rio Don, estendia-se em 

época remota, uma grande floresta, cobrindo a maior parte das belas colinas e vales que jazem 

entre Sheffield e a prazível localidade de Doncaster. Os restos dessa extensa floresta podem 

ainda ser vistos nas nobres paragens de Wentworth, em Warncliffe Park e ao derredor de 

Rotherdam. Lá aparecia antigamente o fabuloso dragão de Wanthley, lá se travavam muitas 

das mais desesperadas batalhas, durante as Guerras Civis de Rosas! E lá também floresceram, 

em tempos distantes, aqueles bandos de proscritos galantes, cujas façanhas se tornaram tão 

populares nas canções inglesas.” Ivanhoé p. 23 

 

 

Atividades interdisciplinares 

 

1. “Filha de duas raças inimigas devia amar a ambas; entretanto minha mãe desgraçada fez-

me odiar a uma, o desdém com que me tratam fez-me desprezar a outra.”  O Guarani p.146 

“ Tua mãe não diz que um índio é um animal como um cavalo ou um cão?” Idem  p.35 

Os dois trechos acima mostram como os colonizadores enxergavam os índios. O 

primeiro refere-se a Isabel : mestiça de branco e indígena. Foi desprezada por essa 

ascendência. Nas aulas de História e Geografia, discuta com os alunos essa discriminação, 

trazendo à tona o lugar do índio na sociedade dos séculos XX e XXI.  Relembre alguns fatos :  

o número de indígenas no Brasil  hoje, a pauperização que vêm sofrendo, a morte do índio 

pataxó,   Galdino Jesus dos Santos  e o recém julgamento dos jovens que o mataram em 

Brasília . 

 

  

2. Em História e Geografia, pode-se  trabalhar com os dados populacionais de 1822 e fazer 

um estudo da população do Brasil de hoje, levando-se em conta o processo  de colonização, 

imigratório, formação do povo. Faça uma comparação com os números populacionais dos 

outros países citados.  

 

 



3. Muito pouco é estudado de História da Ciência no mundo e no Brasil. Proponha aos alunos 

uma pesquisa da produção científica no mundo e no Brasil do século XIX.  

 

4. A linha do tempo  deste caderno pode e deve ser  trabalhada com mais profundidade em 

outras disciplinas. Aproveite e desenvolva alguns temas estruturantes para estudar José de 

Alencar, o Romantismo e a época que abrange a linha do tempo. Desenvolva, também, os 

conceitos de Absolutismo e Aristocracia, na aula de História.  

 

5. Explore algumas telas românticas e inicie as aulas com a leitura dessas telas. Reproduza-as 

em transparências. O uso de imagens é um recurso didático valioso.  

 

6. Trabalhe, em Matemática,  um trecho, escrito pelo próprio Alencar, quando fala da venda 

de   O Guarani . O texto é muito curioso e interessante,  além de possibilitar um trabalho de 

pesquisa com as diferentes  moedas do Brasil.  

 

( Texto com imitação de letra manuscrita )  

 

“ Era essa edição  de mil exemplares, porém, trezentos estavam truncados, com a venda de 

volumes que se faziam a formiga na tipografia. Restavam pois, setecentos, saindo o exemplar 

a 2$000.Foi isso em 1857. Dois anos depois comprava-se o exemplar a 5$000, nos belchiores 

que o tinham a cavalo do cordel, embaixo dos arcos do Paço, donde os tirou o Xavier Pinto 

para a sua livraria da Rua dos ciganos.”  

 

José de ALENCAR  em Como e por que sou romancista citado por Ivo BARBIERI e outros 

em Brasiliana . Da Biblioteca Nacional. Guia das Fontes sobre o Brasil. p.460 

 

7. Proponha um debate na aula de História, Geografia, Ciências ou Biologia, a partir do tema 

polêmico da apropriação de recursos e saberes tradicionais de populações indígenas por 

multinacionais, por exemplo. Para embasar a discussão, leia ou reproduza para os alunos o 

artigo abaixo  de Manuela Carneiro da Cunha. : Saber tradicional. 
Saber tradicional – Folha de São Paulo 
19/12/2001 
Autor: MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
 
 Saber tradicional  



 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
 
O BRASIL vai entregar à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi) um documento assinado há 
pouco em São Luís (MA) por representantes e pajés indígenas e que trata da proteção dos direitos intelectuais 
das populações tradicionais: a Carta de São Luís, que resultou de uma reunião convocada pelo Inpi e pela Funai. 
 
Como deve ser estimulado e protegido o conhecimento tradicional? Como garantir equidade e assegurar a 
continuidade do saber tradicional? Não há respostas simples. Quanto à equidade, é injusto o sistema atual: 
empresas sobretudo, mas não exclusivamente estrangeiras apropriam-se de conhecimentos tradicionais sem que 
os grupos que os produziram participem adequadamente dos eventuais benefícios. Engana-se quem acha que 
basta reconhecer propriedade intelectual coletiva de grupos tradicionais sobre seus saberes. 
 
O saber tradicional, descrito na Convenção da Diversidade Biológica (CDB) como incluindo conhecimentos, 
práticas e inovações, não é um simples repositório de conhecimentos do passado. É um modo de produzir 
inovações e transmitir conhecimentos por meio de práticas específicas. "O que é tradicional no saber tradicional 
não é sua antiguidade, mas a maneira como ele é adquirido e usado", diz a CDB. 
 
Mesmo para quem não queira admitir que o saber tradicional seja um valor em si, resta a escolha: recolher em 
uma safra única (supondo que a coisa seja possível) os conhecimentos acumulados até agora ou pensar também 
no que se pode produzir e inovar daqui para a frente. Um problema é, portanto, o da equidade. Como garantir 
que populações tradicionais participem dos benefícios eventuais que podem resultar dos seus conhecimentos? 
 
Há uma disparidade flagrante entre o respeito internacional à propriedade intelectual que a OMC impõe a todos 
os seus membros e a ausência de respeito pelo domínio público alheio. Vigoram dois pesos e duas medidas nos 
EUA a respeito do que deve ser considerado conhecimento de domínio público. Se interno aos EUA, basta 
testemunho oral. Mas, se externo, é necessário o registro escrito. Embora as razões apresentadas pelo Serviço de 
Patenteamento dos EUA sejam simplesmente de ordem prática, de fato, coloca-se o ônus da prova na vítima da 
espoliação, quem menos tem condições de satisfazê-la. 
 
Ora, os EUA, que souberam impor a internacionalização do seu sistema de propriedade intelectual (aqui vale 
lembrar que, até 1891, os EUA pirateavam direitos autorais ingleses), recusam-se a internacionalizar o domínio 
público. Os registros de conhecimentos que estão sendo feitos em alguns países, como no Peru e na Índia, e que 
têm suas virtudes, atendem a essa exigência esdrúxula. Mas há outras maneiras de a combater. 
Para reverter o ônus da prova, uma exigência importante é que cada invenção ou produto para os quais se 
solicitem direitos intelectuais em qualquer parte do mundo exiba a sua história. Caso tenha utilizado 
conhecimento tradicional, deverá mostrar como o adquiriu e exibir a prova do consentimento informado da  
população que o cedeu. 
Muitas indústrias não vão diretamente às populações, e sim aos bancos de dados que já existem ou à literatura 
científica; outras recolhem plantas medicinais nos mercados das cidades da região e, assim, dissociam os 
conhecimentos de sua origem. 
 
Os registros em si, que são instrumentos importantes, devem ser manejados com cuidado. Certamente não 
podem ser a única prova. Ninguém _nem nenhum grupo_ deve ser obrigado a registrar conhecimentos para ter 
seus direitos intelectuais reconhecidos. Tão ou mais efetiva do que qualquer outra medida é a de pôr à disposição 
das populações tradicionais contratos-padrão e um grupo de advogados que as ajudem a negociar contratos. No 
Peru, o sucesso dos aguaruna em sua negociação com a Monsanto-Searle se deveu a isso. Na Carta de São Luís, 
reivindica-se o treinamento de advogados indígenas. 
 
Outro dado importante para uma negociação equitativa é conhecer a participação real do saber tradicional na 
indústria farmacêutica, de cosméticos, de defensivos agrícolas e de sementes, ou seja, saber quanto essas 
indústrias economizam usando pistas fornecidas por conhecimentos tradicionais. Esse é um segredo bem 
guardado, mas que países como o nosso deveriam se empenhar em investigar, pois a indústria farmacêutica 
movimenta, com produtos derivados de recursos genéticos, pelo menos US$ 75 bilhões anuais; a indústria de 
sementes, uns US$ 30 bilhões; e uns US$ 60 bilhões anuais são movimentados por produtos derivados de 
recursos genéticos em outros campos. Essas estimativas provêm de pesquisadores de um dos maiores bancos 
genéticos do mundo, o Jardim Botânico de Londres. 
 
Por outro lado, a continuidade da produção do saber é uma questão ainda mais vasta. Tem razão a Carta de São 
Luís ao declarar: "Nossos conhecimentos da biodiversidade não se separam de nossas identidades, leis, 
instituições, sistemas de valores e da nossa visão cosmológica como povos indígenas". 



 
O saber tradicional se exerce e enriquece a partir de um habitat. Direitos sobre a terra são, portanto, condição 
"sine qua non" de sua continuidade. Eles são exercidos por meio de instituições próprias a cada grupo, 
fundamentalmente diferentes daquelas do mundo industrial contemporâneo. Não é forçoso nem conveniente que 
se adaptem ao regime de direitos intelectuais de hoje. 
 
A figura da propriedade intelectual se firmou no século 18 e é também específica de uma organização social e de 
uma época. É "sui generis". O problema é como articular com ela (sem que tenham de se fundir nela) todas essas 
outras formas igualmente "sui generis". 
 
A Carta de São Luís defende as idéias da livre circulação de conhecimentos e de uma política de ciência 
tradicional com estímulo à pesquisa indígena, a programas de preservação de diversidade genética "in situ" e 
com outras sugestões inovadoras. O Brasil toma iniciativas importantes na esfera internacional, mas deixa no 
limbo as leis domésticas, como a do acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e o novo estatuto 
das sociedades indígenas. O Brasil saiu atrasado nesse assunto, mas dá mostras de querer se recuperar. 
 
Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga, doutora pela Unicamp, é professora da Universidade de Chicago 
(EUA). 
 
8. Sugestão de alguns temas para projetos interdisciplinares.  

 

• Brasil e  brasileiros : afinal quem somos ?  

• Imagens do Brasil no exterior. 

• Mapear o Brasil :  regiões,  costumes, geografia, clima, alimentação, população, IDH, 

analfabetismo , lendas.  

• Censo 2000. Como estamos ?  

 
 

Para assistir  

 

• Carlota Joaquina. Princesa do Brasil  – Carla Camurati, 1994.  

Pesquisa. Atenção para essa proposta. 
 
O papel do professor como orientador  das pesquisas e projetos dos alunos é uma das chaves
para o sucesso dos trabalhos. Há alguns passos básicos  a seguir :  
 
• Escolher um tema significativo.  
• Definir o cronograma, etapas do trabalho e acompanhá-las. 
• Delimitar os objetivos e explicitar sua finalidade. 
• Definir junto aos alunos a metodologia, ou seja, os melhores  métodos de obtenção dos

dados. ( entrevista, fichamento, visitas a museus, pesquisa bibliográfica etc )  
• Definir o produto final, a veiculação da pesquisa e seu público alvo. ( texto, apresentação

oral, cartazes, feiras etc )  
• Indicar aos alunos algumas  fontes de pesquisa .( livros, museus, sites, artigos de opinião

etc  )  
• Lembrar os alunos para indicarem, com precisão,  as fontes  consultadas. 
 



•  Guerra do Brasil – Sylvio Back – Documentário sobre a Guerra do Paraguai , 1987. 

•  Ivanhoé - Richard Thorpe ,1952. 

• Guarani –Norma Bengel , 1996. 

• Os Miseráveis –Bille August, 1998. 

•  Yndio – Sylvio Back- Sobreposição de dezenas de filmes nacionais e estrangeiros, revela 

como o cinema vê o índio brasileiro desde 1912. 1995. 

 

Para ouvir 
 
• CDs  produzidos pelo Núcleo de Cultura Indígena 
 
• Um Índio – Música de Caetano Veloso 

• O Guarani – Ópera de Carlos Gomes  

• Ludwig Van Bethoven, Franz Shubert, Frédéric Chopin 
 

O site de www.artemusical.com/martinsferreira traz informações preciosas sobre o uso da 
música como instrumento didático. 
 

 

Para consultar, ler  , apreciar e pesquisar 

 

• Cadernos da TV Escola : Índios no Brasil. Volumes 1, 2 e 3 .Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação a Distância, 1999. 

 
• Como usar a música em sala de aula. Martins Ferreira. Editora Contexto, 2001. 
 
• História da Literatura Brasileira. Romantismo. Massaud Moisés. Editora  Cultix, 1985. 
 
• História dos índios no Brasil. Organização de Manuela Carneiro da Cunha. Editora 

Companhia das Letras, 1998. 
 
• Identidade Nacional em Debate. Organização de Marcia Kupstas. Editora Moderna, 1997. 
 
• José de Alencar. O Poeta Armado do século XIX. Coleção : Os que fazem a História. 

Antonio Rodrigues. Editora FGV, 2001. 
 
• Livro da Arte. Editora Martins Fontes, 1999. 
 
• Parâmetros Curriculares Nacionais . Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. 

MEC 

• Telas de Cândido Portinari sobre o Império.   



• Telas de Pedro Américo, pintor romântico brasileiro. 

• Telas de Delacroix, Goya e Constable, pintores românticos europeus.  

 

www.ibge.net   ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ) 

www.ibama.gov.br ( Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis )  

www.arteplastica.com ( Artes plásticas na rede) 

www.museuvirtual.com.br ( Dedicado  aos artistas nacionais) 
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