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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo comparar nas obras de José de Alencar no perfil

da mulher urbana no romance Lucíola com o perfil da mulher indianista no romance Iracema.

Lucíola é o quinto romance de Alencar, é o primeiro que ele denominou de perfis de

mulheres. Está situado entre seus romances da cidade grande, cuja a sociedade é bastante

endinheirada. Alencar aborda como tema central o amor, para ser mais exato, aborda também

a situação social e familiar da personagem Lúcia.

Publicado em 1862, em um romance que tem tudo haver com romantismo, em que a

mulher se defronta com  num plano de igualdade com o homem, cuja característica central

está exatamente nesta exaltação do amor como força purificadora.

Quanto ao perfil da mulher indianista, é uma maneira de elogiar e enxergar o índio

como mito na literatura. O indianismo de Alencar foi um projeto de valorizar o passado e

mostrar o retrato do Brasil. Iracema cumpre esse objetivo de modo mais sentimental mais

romântico e mais consagrado.
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O ROMANTISMO

O Romantismo, um movimento cultural muito amplo, é fruto de uma nova atitude de

espírito diante dos problemas da vida e do pensamento, implica numa profunda metamorfose,

numa verdadeira revolução histórico-cultural que abrange a filosofia, as ciências, as religiões,

a moral, a política, os costumes, as relações sociais e às famílias.

O Romantismo, origina na Inglaterra e Alemanha foi divulgado através da França

para outros países.

O iniciador do Romantismo em Portugal foi Garret, que entrou em contato com o novo
momento literário na Inglaterra e na França, por onde esteve. Em Portugal, o Romantismo
desenvolveu-se em meio às lutas políticas entre D. Miguel e D. Pedro. Este ultimo defensor
de uma constituição liberal, reuniu um exercito para enfrentar seu irmão, partidário de um
governo absolutista. Vários escritores ingressaram no exercito de D. Pedro o que explica os
anos de exílio de muitos deles, bem como o infamado nacionalismo da produção romântica
portuguesa. (www.multirio.rj.gov.be/historia / modulo 02 p.01)

Segundo Valéry, os caracteres gerais seria necessário ter perdido todo o espírito de

rigor para querer definir o Romantismo.

E, a falta de uma definição que abrange, ao contorno de uma frase, a riqueza de

motivos e de temas do movimentos, é comum recorrer as simples elenco destes, ocultando no

mosaico da analise a impotência da síntese.

Mas aqui, como nos outros ciclos culturais, o todo é algo mais do que a soma das partes: é
gênese e explicação. O amor e a pátria, a natureza e a religião, o povo e o passado que
afloram tantas vezes na poesia romântica, seus conteúdos brutos, espalhados por toda
história das literaturas. (BOSI, 1994, p. 91)
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Veja também outros conceitos do Romantismo por outros autores:

Tieghem, ao colocar idêntico problema após exame das varias tentativas de resolver assim
verá que “esse grande movimento parece tão complexo, tão heterogêneo e mesmo tão
contraditório que desafia ao ver de muitos, toda definição, ou melhor, toda qualificação o
resumo em poucas palavras”. Parte da impossibilidade resulta da própria falta de que toda a
síntese rejeita, por definição, os dados que lhe possam afetar a coerência interna; e outra
parcela advém de o vocábulo “romantismo” e cognatos terem sidos manipulados
arbitrariamente desde o inicio do século XIX: identificado como “novo”, “insólito”, “moderno”,
o Romantismo se prestava para denominar tudo quando não cabia nos compartimentos
anteriores conhecidos, paradoxal, antitético, e a confusão se generalizou, agravado pelos
homens de letras que se dispunham a cunhar formulas breves e claras de um processo
histórico notoriamente oscilante e contraditório. (MOISÉS, 1928, p. 04)

Já Rosenfeld conceitua o Romantismo antes de tudo, um movimento de oposição vidente
ao classicismo e a época da ilustração, ou seja, aquele período do século XVIII que é tido,
em geral, como o da preponderância de um forte racionalismo. Embora o mesmo contato
temporal apresente outros aspectos não menos marcantes, está mais ou menos
estabelecido. O consenso de que se trata de um século cuja característica maior é a de
“iluminação”, do “iluminismo”, como dizem alguns, ou ainda das “luzes”, por causa do vulto
que nele tornam as idéias racionalistas. Enforcadas e defendidas por uma plêiade de
pensadores brilhantes, como Valtaire, Diderot, os Enciclopedistas, Rousseau, traduzem na
sua luta esclarecedora contra o “absolutismo”, a “ignorância”, o “atraso”, a “irracionalidade”
não só o engenho e o espírito lúcidos de seus paladinos, como as aspirações e mesmo de
uma sociedade enosgente, constituindo-se num dos principais formatos, no plano
ideológico, para a eclosão da Revolução Francesa.
(www.avanielmarinho/romantismo.com.br)

Vemos o conceito do romantismo através de alguns autores, agora vamos ver mais

detalhado o romantismo na França:

Tendência que se manifesta nas artes e na literatura do final do século XVIII até o

fim do século XIX. Já vimos que foi na França que o Romantismo ganhou força e se espalhou

por todos os paises veja a seguir:

Opõe-se ao racionalismo e ao rigor do neoclassicismo. Caracteriza-se por defender a
liberdade de criação e privilegiar a emoção. As obras valorizam o individualismo, o
sofrimento amoroso, a religiosidade crista, a natureza, os temas nacionais e o passado. A
tendência é influenciada pela tese do filosofo Jean Jacques Rousseau (1712-1778) de que o
homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Também está impregnada de idéias da
revolução Francesa (1789).

Artes Plástica – o romantismo chega a pintura no inicio do século XIX. Na França destaca-
se Eugene Delacrox (1798-1863), com obra Dante e Virgílio.

Literatura – a poesia teórica é a principal expressão. Também são freqüentes os romances.
Frases diretas, vocábulos estrangeiros, metáforas, personificação e comparação são
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características marcantes. Amores irrealizados, morte e fatos históricos são os principais
temas.

O Romantismo impõe-se na França no fim da década de 1820 com Victor Hugo (1802-
1885), autor de os Miseráveis. Outro dramaturgo e escritor francês importante é Alexandre
Dumas (1802-1870), autor de Os Três Mosqueteiros.

Música – os compositores buscam liberdade de expressão. Para isso, flexibilizam a forma e
valorizam a emoção. Exploram a potencialidade da orquestra e também cultivam a
interpretação solo. Resgatam temas populares e folclóricos, que são ao romantismo caráter
nacional.

Teatro – a renovação do teatro começa na Alemanha. Individualismo, subjetividade,
religiosidade, valorização da obra de Shakespeare (1564-1616) e situações próximas do
cotidiano são as principais características. O drama romântico em geral opõe num conflito o
herói e o vilão. Os dois grandes expoentes são os poetas e dramaturgos alemães Goethe e
Friedrich Van Schiller (1759-1805).

Victor Hugo é o grande responsável pela formulação teórica que leva os ideais românticos
ao teatro. Os franceses influenciam os espanhóis, como José Zorrila (1817-1893), autor de
Don Juans Tenório; os portugueses, como Almeida Garrett (1799-1854), de Frei Luiz de
Souza; os italianos, como Vittorio Alfieri (1749-1803), de Soul, e os ingleses, como Lord
Byron (1788-1824), de Marino Faliero. (www.artesbr.hpg.ig.com.br)

O Romantismo no Brasil, não foge muito do romantismo francês, a pesar que foi

influenciado pela independência em 1822, desde então surge o Romantismo brasileiro em

1830.

As Artes Plásticas no Romantismo Brasileiro, os artista dedicam-se a pinturas históricas,
que enaltecem o Império e o nacionalismo oficial. Exemplo são as telas A Batalha de
Quararapes, de Victor Meirelles (1832-1903), e a Batalha do Avaí, de Pedro Américo. O
romantismo também influência as obras dos pintores Araújo Porto Alegre (1806-1879) e
Rodolfo Amoedo (1857-1941).

“Literatura – o marco inicial do romantismo brasileiro é a publicação, em 1836, de suspiros
poéticos e Saudo des, de Golçalves de Magalhães (1811-1882)”. (www.cartografia.eng.br)

O romantismo na música brasileira, não é diferente dos franceses, a liberdade de

expressão e valorização da emoção estão presentes, resgatando temas populares e folclóricos

dando um caráter nacional.

No teatro, já é diferente da França, porque o teatro no Brasil desenvolve-se com a

chegada da corte portuguesa, em 1808. a tragédia Antônio José ou o Poeta e a Inquisição

(1838), de Gonçalves de Magalhães.
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Assim como o Romantismo na França, o Romantismo Brasileiro também procura

exprimir natureza, o gosto pelas paisagens exóticas, a valorização do passado e do

individualismo, costumes e língua dos brasileiros, o ideal da pureza amorosa.

A produção literária passou por três gerações, veja:

Primeira Geração: Essa geração é nacionalista, indianista e religiosa. O indianismo
brasileiro teve varias fases, começando por Anchieta (indianismo Barroco), Basílio da Gama
(indianismo Arcádico), ainda o indianismo exótico importado, o indianismo popular folclórico,
o indianismo português, o indianismo romântico e o indianismo cultural, até que chega o
indianismo Gonçalvino (de Gonçalves Dias).

Segunda Geração: É marcado pelo mal do século, apresenta egocentrismo exacerbado,
pessimismo, satanismo e atração pela morte. Seus principais representantes são os poetas
Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varelas e Junqueira Freire.

“Terceira Geração: Foi formado pelo grupo condoreiro, desenvolve uma poesia de cunho
político e social. A maior expressão desse grupo é Castro Alves”.
(www.cartografia.eng.br2005)

Já que conhecemos um pouco sobre a origem do Romantismo e o romantismo no

Brasil, iremos conhecer e analisar obras do nosso romantismo brasileiro.

Nações da Europa e pela América. Instalada a moda romântica, um dos

colaboradores para o romantismo brasileiro foi José de Alencar, entre as obras destacamos um

romance urbano e outro indianista. São de mulheres onde existe semelhanças e diferenças.

Para compreender as características da mulher na obra de Lucíola e Iracema, é preciso

entender o tipo de romance e o perfil na obra.

Publicado em 1862, Lucíola é um romance urbano, de amor bem ao sabor do

Romantismo muito embora uma ou outra manifestação do estilo Realista ai se faça presente.

Trata-se de um romance de primeira pessoa. Lúciola é uma personagem criada por Alencar

que retrata o perfil de uma mulher bonita, e que se transforma em uma prostituta luxuosa da

cidade do Rio de Janeiro, a conhecida maquina do prazer, vendendo seu corpo em troca de
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ouro, modas, luxuria. É a mulher que nunca admitia que ninguém adquirisse direitos sobre

ela. A personagem fascinava aos homens. Assim:

Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a veste de um fluido que
cega; quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundo idéias,
onde a matéria se depura ao hálito de Deus; quando, porém a mulher se desnuda para
cegar, mesmo vista, a concupiscência humana brutalidade de jumento ciosa que se
precipita pelo campo, mordendo os cavalos para desapertá-los o tardo apetite (ALENCAR
1962 p. 50)

Em defesa do direito de amar a ser amada Lucíola foi capaz de sacrificar-se deixar a

vida infâmia. Lucia também sofreu para salvar sua família, tendo um passado heróico e

reconhecido pelo par romântico. Visto que:

Tive força para sacrificar-lhe outrora o meu corpo virgem; hoje depois de cinco anos de
infâmia sinto que não teria coragem de profanar a castidade de minha alma. Não sei o que
sou, sei que começo a vida, que ressuscitei agora, disse Lucia após sentir a afeição de
Paulo. (ALENCAR, 1962, p. 113)

Lucia não teve um destino feliz, geralmente as prostitutas não tem um destino feliz,

quando livra-se da vida profanada é para servir de amante e nunca poderá ser uma senhora de

respeito, e nunca poderá usufruir das alegrias e gozar do amor conjugal.

É curiosa a relação ente o comportamento amoroso sexual da personagem Lucia. Ela

é contraditória, ama e odeia, atira-se ao vicio. As prostitutas tem em si o vicio de se prostituir,

vender o seu corpo e cada vez mais entra sem perceber em um profundo abismo da

depravação. Mas apesar de tudo isso, são humanas, tem coração, tem sentimentos. Para

muitos, a prostituição é um tormento constante. Mas a um mundo do romantismo que gira em

torno do seu “eu”, é amor cheio de sacrifícios. Em defesa do direito de amar e ser amado.

Apesar que tanto nas obras, ou seja, na realidade, a sociedade não aceita que uma

prostituta se transforme em uma senhora sincera.
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Lucíola, história de uma espécie de Margarida Gautier fluminense focalizada em

pleno delírio de bacante, constitui honrosa exceção. Faltam-lhe o delíquios teatrais da

francesa, a qualidade de agonizante a inspirar compaixão, o trágico destino de meretriz

irrecuperável. Lucíola, ao contrario, entrega-se conscientemente a “profissão” e dela não pode

escapar.

Alencar, situa-se na prosa de ficção dama das Camélias do escritor Alexandre Dumas

Filho. Se nota ainda o império das conveniências de classe, exaltadas e definidas no conservar

longe do ideal burguês. Até no exagero no acentuar do caso de Lucia, que principio na

inocência e finaliza na depravação, decorre desse intento discurso de defesa das virtudes

burguesas.

Contudo, Alencar criou uma das mais densas e complexas heroínas, única em sua

galeria feminina: suas “mulheres-anjos” resistem menos ao desgaste do tempo que essa

mulher-demônio.

Antonio Candido descreve em Lucíola, a mais complexa situação:

A pureza da infância; o sacrifício da honra à saúde do pai; a brutalidade fria com que é
violada, condicionam toda a vida de Lucia. A lembrança de uma inocência perdida é não
apenas possibilidades permanentes duma pureza, futura, (que desabrocha ao toque do
amor), mais a própria razão do seu asco à prostituição. A vigorosa luxuria com que
subjugava os amantes é um recurso de ajustamento por assim dizer profissional, que
consegue desenvolver, uma espécie de auto-atordoamento; quase de imposição, a si
mesma duma personalidade de consciência que se amoldasse a lei de prostituição,
preservando intacta, a pureza que hibernava sob o estardalhaço da mundoro. Por outras
palavras, a sua sensualidade desenfreada nos aparece como técnica masoquista do reforço
do sentimento de culpa, renovando incessantemente as oportunidades de autopunição.
(CANDIDO, 1985 p. 207)

Quanto ao perfil de Iracema, é a heroína idealizada, é a perfeita das maravilhas na

natureza. A índia descrevida como símbolo de ternura e amor. É uma personagem selvagem,

acolhedora, protetora, deixando as emoções agitarem a alma. Mais apesar dessas qualidades, é
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de um tipo de mulher que trai a família em si, para viver um grande amor. É a mulher que

desconhece a luxuria, e que encontra a paz na vida e no ambiente natural.

Não se vê, na figura de Iracema, uma perfeita combinação do sentimento humano

com a educação selvagem.

Para Alencar, sua obra; não escolhe belezas, onde as belezas sobram, trazendo ao

papel este traços que parecem caracterizar a sua heroína. O autor chama os índios de

selvagens, mas ao descrever o cuidado de uma mãe indígena com seu filho, constata-se o grau

de civilidade que às vezes, é maior do que aquelas que se chamam de civilizados, mas

abandonam seus filho a própria sorte.

Nisso seu filho chorou. Iracema correu a cabana. A jovem mãe suspendeu o filho à tela,
mas a boca infantil não emudeceu o leite escasso não apojava o peito. Então ela dissolveu
a alva carimã e preparou ao fogo o mingau para nutrir o filho. A jovem mãe sabe que, se
nada dizer seu filho morrerá de fome. Então levando-o ao colo a criança adormecida, vai ao
bosque em busca dos filhos da irara. Pega e faz com que chupem seus álvaros secos até
que endureçam e esguichem o leite escorrido. Ele é agora duas vezes filho de sua dor,
nascido dela e também nutrido. (ALENCAR, 1985, p. 84)

Apesar de Iracema ta traindo sua família para viver seu amor com um homem

branco, ela teve momentos felizes, até ter sido praticamente abandonada.

Alencar, não descreve inteiramente o perfil da mulher na obra de Iracema. Alencar

valoriza a fonética e reconhece o índio como um mito. A obra em si foi intencionada a dar um

retrato fiel do Brasil, utilizando uma linguagem inata e rica das línguas indígenas,

caracterizando personagens de uma riqueza inigualável, captando a essência do índio no que

ele tem de mais belo a humanidade e a inocência.

Na esteira de Gonçalves Dias, concebeu uma triologia que abarcasse os modus vivendo o
básico do indígena brasileiro. O guarani retrata o encontro dum índio, Peri, com a civilização
branca e portuguesa. Em Iracema arquitetou-se a equação gramática oposta: um europeu,
Martim Soares Moreno, descobre nossa vida primitiva por meio da heroína que confere
nome ao romance. (MOISES, 1995, p. 92)
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Se mítico, o indígena alencariano é pleno de qualidades, em flagrante contraste com os
brancos, não raro primários e vigorosos. Para os silvicolos vão todas as simpatias; aos
brancos fica reservado sempre a pior parte no concerto geral: batem-se em lutas fraticidas
ou desconhecem os bons sentimentos dos nativos. A explicação para o idealizado retrato do
índio reside na possível influencia do pensamento rouisseauniano, filtrado pela poesia de
Gonçalves Dias, conjugada a outros fatores:

“Alencar não conhecia de visu os heróis de suas narrativas; quando muito, convivera na
infância com pessoas que poderiam ter contado lendas a respeito”. (MOISES, 1995 p. 93)

A permanência de Iracema no universo cultural brasileiro é incontestável.Uma das

manifestações artísticas que pertuam a imagem da virgem dos lábios de mel, mesmo que nem

sempre tão virgem ou idealizada, é a música popular brasileira contemporânea.

Veja dois exemplos de compositores populares que recorrem à imagem alencariana

de Iracema para compor suas canções.

Iracema voou

Iracema voou

Para a América

Leva roupa de lã

E anda lépida

Vê um filme de quando em vez

Não dorme o indiano inglês

Lava chão numa casa de chá

Tem saído ao luar

Com um mímico

Ambiciona estudar

Canto lírico

Não dá mole pra policia

Se puder, vai ficando por lá
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Tem saudade do Ceará

Mas não muita

Uns dias, afoita

Me liga a cobrar:

- É Iracema da América.

(Chico Buarque, 1998)

Nessa canção, Chico Buarque de Holanda atualiza a lenda do Ceará apresentando

Iracema como uma imigrante que vai para a América (lembrando o anagrama de Alencar),

seguindo assim, ao sina do primeiro cearense, Moacir (filho de Iracema).

Já Eduardo Dusek e Luiz Carlos Góes, na canção abaixo, vão desmontar a figura

idealizada de Alencar na obra de Iracema, transportando a Índia para o mundo atual, em que

prevalecem a corrupção e a marginalidade nada romântica.

A Índia e o Traficante

Noite malandra, um luar de espelho,

No meio da terra a índia colhe o brilho,

Som de suor, cheirado musical,

Palmeira que se verga em meio ao vendaval.

Sentia macia floresta,

Bolívia, montanha, seresta...

Índia guagira já colheu sua noite
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Volta para a tribo meio injuriada,

Uma figueira numa encruzilhada

Felina, um olho de paixão danada,

Era leão, famoso traficante,

Um outdoor, bandido elegante,

Que a levou para apart. Hotel

Que tem em Cuiabá.

Índia, na estrada, largou a tribo

Comprou um vestido, aprendeu a atirar,

Índia virada, alucinada pelo cara-palida do pantanal,

Índia guajira e o traficante

Loucos de amor, trocavam o seu mel,

Era um amor tipo 45,

E tiroteios rasgando o vestido,

Em quarto de motel.

Explode o amor, adios para o pudor,

Guajira e o traficante passam a escancarar,

Rolam papeis, nos bares, nos bordeis

Os dois de Bonie and Clyde, assunto dos cordéis,

Maíra, pivete, amazônia,

Esqueceu tupã, a sem-vergonha...

Dentro de uma cessna bebendo champagne

Leão e seu bando a fazem chefona,

Índia fichava, retrato falado,

A loto esperada pelos federais
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E vira capa dos jornais do dia,

Enquanto espera uma tonelada de pura alegria

Índia, sujeita foi dedurada

Por um sertanista que era amigo seu,

Índia traída – “mim to passado” –

Ela lamentava num mal português,

A índia deu um ganho, num Landau negro,

Chapa oficial, que era da Funai,

Passou batida pela fronteira,

Uma rajada de metralhadora...

Morta no Paraguai!

(Eduardo Dusek/ Luiz Carlos Góes, 1986)

Entre o perfil dessas mulheres, Iracema e Lucíola existe diferenças e semelhanças.

Entre as diferenças encontramos a regional idade, enquanto Lucíola é da cidade, Iracema é da

zona Rural, seguem a vida diferente uma da outra. A mulher em Lucíola não sente o gosto de

conviver junto com seu amado, em quanto Iracema consegue sentir o prazer de convivência a

dois, o que é ser uma esposa, mesmo não havendo casamento de acordo com sua religião, sua

cultura e seus costumes.

Quanto as semelhanças, a um mundo do romântico que gira em torno do seu “eu” do

que elas sentem. E amor cheio de sacrifícios. Em defesa do direito de amar e serem amadas.

Essas mulheres foram capazes de impossibilidade da concretização desse amor, forte,

injunções da sociedade ou da família.



12

A atitude mais comum entre elas foi o desejo da morte, e morreram nos braços do

amado. Nas duas obras o sentimento melancólico está presente, o amor acima de tudo. As

personagens se deixam guiar pelo sentimento. Há ainda outras manifestações semelhantes nos

dois romances, tais como, imaginação e fantasia, culto da natureza, exagero no perfil da

mulher, ou seja, a idealização está presente em todos os momentos, a perfeição física, a beleza

externa.

Mas há também uma realidade no sentido de visão, a graça, a delicadeza e a

sensibilidade delas. Seus estados de alma em seus atributos morais. São amor verdadeiros

porem impossível.

Vimos no presente artigo, a origem do romantismo, ou seja, o surgimento do

romantismo e suas características.  A obra Lucíola e Iracema estão dentro do perfil da mulher

no movimento romântico brasileiro.

Mulheres da terra, mulheres que o amor domina, mulheres que tem como solução a

morte, mulheres sofredoras, mulheres guerreiras.

Essas são as a mulheres que os autores do romantismo brasileiro descreve em suas

obras, principalmente José de Alencar, não esquecendo que a melancolia está sempre

presente.

A figura dessas mulheres continuam presentes no romantismo contemporâneo,

principalmente as prostitutas, a maioria compara-se com Lucíola, quando se trata da luxuria.

Umas vivem na prostituição por prazer e outras por não terem outro meio para sobrevivência.

Exemplo dessas mulheres encontramos nas grandes cidades.

Já a mulher que nasceu para o casamento está presente em Iracema, mulher dedicada

aos filhos, ao marido e as tarefas domésticas. São fieis aos companheiros. Não abandonam,

estão sempre juntas na alegria, na dor e na morte exemplo dessas mulheres encontramos hoje
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nos interiores, nos sertões. Além de cuidarem dos afazeres domésticos ainda ajudam os

maridos na rosa.

Veja que a presença de Lucíola e Iracema ainda atuam nas mulheres de hoje, e

sempre irá está presente em cada geração que surgir. Apesar das diferenças são mulheres que

sempre farão parte do nosso romantismo brasileiro.
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