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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

Este guia tem como objetivo oferecer subsídios para o enriquecimento do trabalho em sala 
de aula com a obra José de Alencar e O guarani, de Ivan Jaf. Para tanto, aponta e discute as prin-
cipais características estilísticas e temáticas do livro, oferecendo sugestões de atividades inter-
disciplinares, com base no texto. A ideia é que o professor atue como um mediador de leitura, 
levando o aluno a refletir sobre suas opiniões, e capacitando-o com instrumentos para analisar e 
interpretar o livro. Desse modo, espera-se que o aluno desenvolva autonomia para tornar-se um 
leitor crítico, capaz de argumentar e fundamentar suas impressões, gostos e ideias.

Adequação à BNCC

A leitura crítica da obra de Ivan Jaf propicia o desenvolvimento de algumas das aprendizagens 
essenciais previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No que diz respeito ao campo 
propriamente artístico-literário do componente curricular Língua Portuguesa, José de Alencar e
O guarani mobiliza habilidades como esta: 

(EM13LP52) Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e 
povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em 
ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos) ou 
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outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de 
produção (visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéti-
cos e culturais etc.) e o modo como dialogam com o presente. 

(BNCC, 2018, p. 526)

Mais especificamente, ao encontrar certos vocábulos e usos da língua relativos ao contexto do 
século XIX, os alunos deverão ser capazes de “Analisar criticamente textos de modo a com-
preender e caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso” (EM13LGG401). A conexão da obra 
de Alencar com sua época, explorada por Ivan Jaf, levará os alunos a “Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e identificar o 
processo de construção histórica dessas práticas” (EM13LGG604). Essa habilidade diz respeito 
também a um aspecto fundamental da estrutura do livro, que é a comparação entre as dife-
rentes escolas literárias e a arquitetura, e as transformações políticas na passagem do século 
XVIII para o século XIX. Finalmente, deverão “Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas 
de diferentes gêneros literários [...] para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do 
indivíduo e do mundo pela literatura” (EM13LP49). O diálogo entre obras de diferentes escolas, 
como a comparação feita por Jaf entre as epopeias clássicas e o romance moderno; ou entre 
obras de uma mesma escola, como a comparação entre o longo poema narrativo de Gonçal-
ves de Magalhães e O guarani, mobilizam as habilidades de “Analisar relações intertextuais e 
interdiscursivas entre obras de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo momento 
histórico e de momentos históricos diversos” (EM13LP50).

Além disso, as atividades de pesquisa suscitadas pelo livro mobilizarão as habilidades en-
volvidas nas práticas de estudo e pesquisa, como utilização de “fontes abertas e confiáveis” 
(EM13LP30) e “Usar procedimentos de checagem de fatos” (EM13LP39); compreensão crítica de 
textos de divulgação científica em diversos formatos e áreas do conhecimento, “problematizando 
enfoques tendenciosos ou superficiais” e descartando hipóteses (EM13LP31); seleção e compa-
ração de fontes diversas (incluindo jornais) e posicionamento crítico diante dos seus conteúdos 
(EM13LP32, EM13LP38). Por fim, os alunos trabalharão com as habilidades de resumir e resenhar 
textos (EM13LP29), produzindo “comentários apreciativos e críticos” (EM13LP53).

Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

1. Com base apenas no título da obra, peça aos alunos que levantem hipóteses sobre seu assun-
to e enredo. Pergunte se sabem quem foi José de Alencar, se já leram alguma obra do autor e 
se conseguem localizar a época em que escrevia. Peça que reflitam sobre a palavra “guarani”. 
Trata-se de um substantivo ou de um adjetivo? Qual o seu significado? Estimule-os a usarem 
o dicionário, mesmo se já conheçam a palavra, para refinar sua acepção.

2. Investigue o conhecimento prévio dos alunos sobre o autor do livro, Ivan Jaf (infor-
mações completas podem ser encontradas no site www.ivanjaf.com.br). Pergunte se já 
leram alguma obra sua. Leia em sala de aula as informações sobre Jaf contidas na quarta 
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capa. Além disso, peça que pesquisem mais informações sobre o autor e sua obra na 
internet e na biblioteca da escola a existência de outros títulos do autor. Depois das 
pesquisas, leve os alunos a estabelecer relações entre José de Alencar e O guarani e outras 
obras do autor, elaborando o que percebem em termos de recorrências (e diferenças) 
temáticas e estilísticas.

3. Leia com os alunos o texto de quarta capa. Peça que falem um pouco sobre o que é uma 
biografia e se já leram alguma. Assinale que o livro é uma biografia romanceada, ou seja, 
que envolve dados factuais, mas também elaboração ficcional. O que se pode esperar des-
sa confluência? Finalmente, considerando que a biografia trata “ao mesmo tempo do autor, 
de suas obras e do meio em que viveu”, explore as ideias preliminares dos alunos sobre as 
relações entre literatura e sociedade, levando-os a refletir em que medida essas duas ins-
tâncias estão implicadas no texto literário.

Depois da leitura

O texto e o contexto

1. Após a leitura, organize uma roda de conversa para que os alunos exponham livremente 
suas primeiras impressões sobre a obra de Ivan Jaf. Estimule-os a traçar considerações sobre 
o estilo e o enredo. Prepare antecipadamente algumas questões problematizadoras como: 
O livro de Ivan Jaf correspondeu a suas expectativas prévias sobre a leitura? O que você 
aprendeu de novo? O que você achou do estilo de escrita de Ivan Jaf? Consegue descrever 
alguns de seus traços? Que informações importantes a história traz sobre o escritor José de 
Alencar e seu romance O guarani? Você ficou com vontade de lê-lo? Que outras curiosida-
des o livro despertou em você, tanto sobre a vida como sobre a obra de Alencar? Como era 
o Brasil (e mais especificamente o Rio de Janeiro) da época? O que você aprendeu sobre o 
Romantismo (europeu e brasileiro) com a leitura? Você consegue separar, na obra de Jaf, 
o que corresponde à realidade dos fatos históricos e o que é pura criação ficcional do autor?

 À medida que os alunos expõem suas ideias, registre na lousa os comentários, observações 
e hipóteses mais relevantes. Os dados recolhidos devem ser anotados pelos alunos em seus 
cadernos, para serem analisados e verificados nas próximas etapas do trabalho com a obra.

2. Simultaneamente ao primeiro momento de debate após a leitura, é importante já frisar a 
importância de calcar os juízos sobre a obra na materialidade do texto. Consecutivamente 
a esse primeiro momento, peça aos alunos que fundamentem e aprofundem suas hipóte-
ses com trechos do livro. Depois de discutir a seleção trazida, destaque e analise outros tre-
chos representativos da obra, estabelecendo as relações entre texto e contexto. Sugerimos 
aqui alguns temas e possibilidades de exploração:

a) “A afronta por meio da imprensa era quase um gênero literário. Quanto mais agressivo o de-
bate, melhor. Os leitores adoravam. Compravam o jornal por isso” (p. 6). Reconstitua com os 
alunos os detalhes sobre a polêmica literária envolvendo Alencar, Gonçalves de Magalhães 
e dom Pedro II, que se inicia no capítulo 1 e se estende até o capítulo 5. Analise o papel das 
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polêmicas e dos polemistas na vida literária e cultural do Rio de Janeiro no século XIX. Leve 
os alunos a refletirem sobre o modo como o Romantismo, ainda incipiente no Brasil, se 
insere na dinâmica da polêmica e da crítica jornalística.

b) “Enquanto o Classicismo pregava razão, contenção, respeito às regras e às formas bem 
definidas, o Romantismo queria exaltação, emoção, paixão, entusiasmo, exotismo, sel-
vageria, alucinação, fuga da realidade para lugares distantes e fantasiosos, liberdade 
total para viver e se expressar” (p. 29). Nesse trecho, e nos parágrafos que o seguem, 
o narrador enumera aspectos centrais do Classicismo (e do Neoclassicismo), contra-
pondo-os à estética romântica. Analise esses aspectos com os alunos, procurando 
outros exemplos na obra de Jaf que tratem da diferença entre as escolas literárias e 
foquem nas características românticas.

c) “Essa palavra definia o espírito romântico: imaginação. Só se podia conhecer a rea-
lidade profundamente por meio da imaginação” (p. 29). Falando do ponto de vista 
do personagem, por meio do discurso indireto livre, o narrador leva às últimas con-
sequências esse raciocínio: “A realidade era só um senso comum. Ela nem existia. 
A realidade era o mundo visto através da personalidade do artista! [...] Única regra: 
inspiração individual. Métodos: espontaneidade, arrebatamento e entusiasmo. Anseios: 
revolução, luta, novas aspirações” (p. 29).

 Mas, ao mesmo tempo em que reconhece o primado da imaginação e seu poder de 
determinar a própria realidade da ficção, criando mundos, Alencar reivindica o princí-
pio da verossimilhança ao criticar exageros de Gonçalves de Magalhães, como o tacape 
que sobe aos céus sem explicação. Por isso, é questionado pelo jornalista Souza Ferreira 
sobre a falta de verossimilhança do final de seu romance Cinco minutos, em que a he-
roína, Carlota, sobrevive à tuberculose, por amor. Alencar então explica o que entende 
por verossimilhança: “O que eu considero verossimilhante não é a normalidade, o dia a 
dia, a realidade, a verdade. Ora, meu amigo, é só o sujeito andar pelas ruas aqui do Rio 
de Janeiro para concluir que tudo é inverossímil! [...]”. (p. 76)

 Vê-se que, para Alencar, trata-se de um problema de coerência interna, e não de corres-
pondência com a realidade factual. Além disso, ele lembra que, muitas vezes, a realidade 
é mais surpreendente e ilógica do que a própria ficção. Por fim, acaba cedendo e acres-
centa um parágrafo de explicação científica para a cura de Carlota. Aproveite os trechos 
levantados, entre outros, para trabalhar as relações entre realidade e ficção, o conceito de 
verossimilhança e seus usos por diferentes correntes literárias.

d) Ainda no capítulo 7, o narrador fala sobre a situação da cultura no Brasil do século XIX, 
relacionada à nossa formação, e sobre como o Romantismo se inseria nesse contexto. 
Leia o trecho a seguir e o parágrafo posterior:

O que fazer com toda aquela nova atitude literária exaltada num lugar como 
o Brasil? O que adiantava ser um escritor revolucionário e criador de realidades, 
expressar todo seu arrebatamento, entusiasmo e imaginação delirante e visioná-
ria, lançar raios sagrados... se não havia leitores? Qual era o sentido de criar uma 
realidade diferente se ninguém tomaria conhecimento dela?

(p. 29)
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 Investigue as condições históricas do processo social brasileiro que influenciaram o 
nosso Romantismo ou que estavam em seu pano de fundo (por exemplo, a vinda 
da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, trazendo todo um aparato 
cultural que não havia ainda por aqui). A ideia de formação da nação, e da literatura 
como expressão de um caráter nacional, são fundamentais para essa compreensão 
(CANDIDO, 1993). Como afirma o narrador, era preciso “Afirmar a alma nacional 
brasileira. Ela era jovem e carecia de autoafirmação e autoconsciência” (p. 85).

e) Por conta das dificuldades materiais, como falta de tipografias, o preço dos livros, os leitores 
escassos (graças ao “analfabetismo da imensa maioria” (p. 31), os escritores dependiam mui-
to da boa vontade de quem os patrocinasse. Assim, são estabelecidas relações de apadri-
nhamento e subserviência. O personagem mais eminente que exerce essa função no livro 
(e na história) é dom Pedro II, como mostra o trecho a seguir e o parágrafo posterior a ele:

Ele apreciava sinceramente a arte, porém não escondia a preferência por quem 
se mostrava submisso e reverente. Usava o poder para influenciar a cultura e o 
gosto, cooptar os intelectuais e afastá-los das ‘más influências’ estrangeiras, do 
Romantismo exaltado de Byron, da república, do federalismo. 

(p. 7)

 Mais adiante, o narrador lembra que “Romancista e poeta não eram profissões no Brasil. 
Apenas caprichos. Quem quisesse escrever e não morrer de fome tinha de ter um emprego 
– público, de preferência. Mas os empregos públicos eram ofertados por dom Pedro II a seus 
apadrinhados” (p. 33).

 Analise e discuta esses trechos. Peça que identifiquem outras passagens da obra que façam 
menção ao status que a carreira literária tinha naquela época. O capítulo 10 oferece um bom 
panorama da vida do escritor de então e dos preconceitos e dificuldades enfrentados.

 Sobre o apadrinhamento, amplie a discussão lembrando que não era apenas o imperador 
que exercia esse poder; políticos, capitalistas, latifundiários eram também pródigos em re-
compensas para quem os bajulasse e servisse. Um bom tema de debate envolve relacionar 
esse aspecto da vida literária e pública às relações familiares e sociais no Brasil de um modo 
mais amplo. Para ajudar a entender e destrinchar essas relações e seus efeitos ainda no Brasil 
atual, ver a análise de Roberto Schwarz (2000).

f) No livro, Jaf mostra como Alencar refletirá de modo mais específico sobre a necessi-
dade de se adaptar às características do Romantismo europeu ao contexto brasileiro. 
Um aspecto central para a escola romântica é a afirmação da nacionalidade por meio 
de seu passado, de suas glórias, seu folclore e seus mitos, seus heróis e sua língua. 
Os autores europeus se voltam, então, para os romances medievais de cavalaria, em 
busca da “verdadeira alma de seu povo”, o que significava também recusar o imagi-
nário neoclássico, assentado sobre a antiguidade greco-romana (cap. 22). Como ele 
reflete no trecho a seguir e nos dois parágrafos posteriores: “Na Idade Média, estavam 
os esteios e os alicerces das nações europeias. Na Idade Média, viviam os heróis que os 
escritores de romances históricos queriam exaltar” (p. 107). 
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 Alencar busca então inventar essa tradição para um país que acaba de nascer e mal 
começa a formar sua ideia de nação (como vemos com Antonio Candido). Qual seria, 
então, nossa epopeia de fundação nacional? Quem são nossos heróis? Essas são pergun-
tas que atormentam Alencar e entram na elaboração que Jaf faz de sua psique, de suas 
angústias e aspirações intelectuais e criativas. O que Alencar deseja é ser bem-sucedido 
na tarefa em que Gonçalves de Magalhães falhou: escrever o grande épico nacional.

 Oriente os alunos a procurarem outras passagens do romance que mostram essa an-
gústia e essa busca, e que tipo de reflexão Alencar estava fazendo. Além da discussão 
sobre a adaptação do Romantismo ao contexto brasileiro, pode-se discutir aspectos 
mais formais sobre a teoria dos gêneros. Afinal, está em questão, para Alencar, qual 
gênero seria o mais adequado a seu propósito: “Por onde começar? Que assunto tratar? 
Que forma dar? Um poema longo? Didático? Lírico? Épico? Um romance? Que estilo?” 
(p. 23). Note que Alencar decide escrever um romance de conteúdo épico, inicialmente 
em folhetins, e não um longo poema épico, como fez Magalhães, o que mostra como 
estava mais em sintonia com os gostos de seu tempo (além de preocupado com a po-
pularidade): “A forma como Homero cantou os gregos não servia para cantar os nossos 
índios. Haveria um novo metro de verso para expressar esse Novo Mundo. E não seria 
o decassílabo” (p. 24).

g) “A estratégia de publicar um capítulo diário, com o desfecho da trama no dia 25, mos-
trou-se perfeita. Nos dias que antecediam o Natal, as famílias estavam unidas, o folhe-
tim era lido em voz alta para muito mais gente, de uma vez só. [...]”(p. 68).

 Nesse trecho, e ao longo de todo o capítulo 18, o narrador fala sobre as estratégias de 
publicação do romance em folhetins, seguidos pela publicação do livro todo reunido 
em uma brochura. Além do romance de Alencar, fala sobre Memórias de um sargento 
de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Peça aos alunos que comentem as estra-
tégias envolvidas na publicação do romance em folhetins, e o modo como as notícias 
circulavam. No capítulo 17, Sousa Fernandes diz: “Cheguei agora de um giro pelas ruas. 
É um sucesso o nosso rodapé.” (p. 66). Ou seja, no restrito ambiente letrado da capital, 
“todo mundo” eram os homens e mulheres livres que circulavam no centro da cidade e 
liam jornal. Proponha que comparem os modos de publicação e a circulação de notícias 
com os veículos atuais, como internet e televisão; novelas, sites de notícias e redes sociais. 
Apesar das gritantes diferenças, haveria semelhanças? A comparação pode se estender 
à questão do mercado literário no Brasil hoje, o qual, guardadas as proporções, conti-
nua restrito: somos um país de poucos leitores, com poucas livrarias, onde o livro é um 
produto caro. Leve os alunos a questionar como o mercado pode delimitar aspectos 
da criação e da carreira literária e vice-versa. Em seguida, voltando ao romance, assinale 
a angústia criativa de Alencar diante da demanda do formato folhetinesco do romance 
no trecho a seguir e parágrafo posterior a ele:

Escrever um capítulo por dia levava o escritor a um ritmo de trabalho muito 
diferente daquele de um escritor clássico, anos escrevendo seu grande épico, em al-
gum castelo, sossegado em seu gabinete, ao pé da lareira, cercado por uma imensa 
biblioteca e atendido por uma legião de serviçais solícitos e silenciosos. [...]. 

(p. 82)
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 O narrador segue citando autores como Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de 
Macedo e Gonçalves Dias, assinalando como as condições materiais, históricas e sociais im-
portam na constituição de uma escola literária – embora não a determinem.

3. Um aspecto que merece destaque na análise e interpretação do romance é o modo como 
Jaf estabelece um paralelo entre o trabalho do escritor e a reforma de uma casa. Essa ana-
logia percorre todo o livro; não é por acaso, portanto, que Jaf coloca Alencar para escrever 
em um sobrado que estava em obras – assim como ele escrevia sua obra-prima. As com-
parações, paralelismos, alegorias e simbologias vão desde o capítulo 1, com uma ironia 
(“Morrer assim seria bem simbólico. Um escritor querendo realizar uma obra e terminar 
entre escombros” (p. 5), até os parágrafos finais do livro, que introduzem a escrita de o 
O guarani: 

As palavras do mestre de cantaria Joaquim... A imagem da parede que estava bem 
à sua frente... Escrever um folhetim era como erguer uma parede de pau a pique. 

Cada capítulo seria um punhado de barro atirado à estrutura já armada. [...]. 
(p. 119)

 Oriente os alunos a procurarem e destacarem os trechos em que o narrador fala da cons-
trução, pedindo que comentem e interpretem a analogia com a criação literária – que 
pode estar mais ou menos explícita. Por exemplo, no capítulo 7, em que estabelece um 
paralelismo entre alicerces e sonhos; paredes e imagens, emoções, símbolos; argamassa e 
imaginação. Ou no capítulo 27, em que o escritor compreende sua tarefa.

A fantasia também precisava de alicerces de pedra. Para a imaginação subir ver-
tiginosamente até as nuvens tinha de partir do chão sólido da pesquisa, da leitura, 
do estudo da língua, dos grandiosos feitos literários do passado.

Só num alicerce consistente Alencar poderia assentar com segurança o vigamento 
da trama, as conveniências dos personagens, os tabiques dos capítulos e os enfeites 
do estilo. 

(p. 105)

 Finalmente, observe que essa analogia serve de estruturação para a própria narrativa de 
Jaf, que também ergue as paredes de seu livro sobre ela. Trata-se, pois, de um excelente 
exemplo de metalinguagem, sendo, por isso, o aspecto propriamente ficcional mais rele-
vante do livro.

4. É importante destacar que toda a alegoria da construção/reforma do sobrado só se sustenta 
historicamente por uma presença que não é tematizada nem problematizada, mas compa-
rece na obra de Jaf: “Foi até a janela e viu, na calçada, um homem escravizado forte banhado 
em suor batendo com o enxó em um tronco de mais de 4 metros de comprimento” (p. 
5). Assim, o trabalho com as palavras é feito pelo homem branco livre, e o trabalho braçal 
forçado é realizado pelo negro escravizado. Ao longo do livro, este aparecerá ainda algu-
mas vezes, sempre visto ou ouvido de longe (“A algaravia dos negros escravizados”, p. 23).  
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Além disso, há a menção às mucamas (cap. 9) e aos pajens (cap. 24). O narrador comenta 
também a abolição do tráfico de escravos, ao falar do processo de industrialização de mo-
dernização (cap. 10). O fato de Jaf não tematizar a escravidão, mas assinalar obliquamente 
sua existência, é um indicador da lateralidade do tema na própria obra de Alencar. No pla-
no biográfico, Alencar foi um político “saquarema” (membro do Partido Conservador, che-
gou a ser deputado pelo Ceará e Ministro da Justiça), ao contrário do pai, o senador José 
Martiniano de Alencar, um importante líder do Partido Liberal. A certa altura, o narrador 
diz, evocando a voz da própria subjetividade do autor romântico: “O sangue revolucionário 
corria em suas veias. Não lutava pela República, como o pai e a avó, mas pela literatura. 
Por um ideal de arte. Pelo Romantismo. Pelo Indianismo” (p. 19). Apesar dessa “luta” pela 
literatura, Alencar foi politicamente um conservador e um ferrenho antiabolicionista. Fez 
uma defesa tardia e radical da escravidão como “instituição social” e argumentou que a es-
cravidão estava fadada a desaparecer de forma espontânea, pela própria expansão do tra-
balho livre no Brasil, sem necessidade de intervenção política do parlamento ou da Coroa. 
Apesar da resistência conservadora à abolição, Alencar deu voz a personagens escravos em 
seu teatro e em alguns de seus romances. Embora caracterizados de forma preconceituosa 
e condescendente, esses personagens, sobretudo nas peças de teatro que tratam da escra-
vidão doméstica e urbana, não deixam de mostrar a contradição entre as formas sociais da 
modernidade burguesa e uma ordem político-econômica baseada na redução forçada de 
seres humanos à condição de mercadoria.

 O tema é polêmico e interessante, podendo gerar um bom debate entre os alunos. Apro-
veite também para falar da representação do negro na obra de outros autores românticos, 
como Castro Alves. É possível ainda comentar a leitura crítica que Machado de Assis (um 
admirador de Alencar, que aparece, aos 17 anos, como figurante da história de Jaf) fará da 
escravidão em seus livros propriamente realistas.

 No livro, Ivan Jaf menciona autores europeus que influenciaram José de Alencar, e assinala 
o mais importante deles nesse ponto: “O maior escritor de todos foi Walter Scott. Procurar 
nas ruínas medievais a verdadeira alma de seu povo” (p. 85). No capítulo 27, vemos como 
Alencar fica obcecado pela obra-prima Ivanhoé e a elege como:

Ivanhoé era um bom modelo a ser copiado. Tinha dado muito certo, um sucesso 
tremendo. Por causa dele, o autor recebera o título de barão, ficara amigo dos reis 
da França e da Bélgica, ganhara mais de 10 000 libras por ano de direitos autorais 
e fora traduzido em várias línguas. Mesmo com a morte do autor, em 1832, o livro 
continuava vendendo bastante. [...] Um Ivanhoé brasileiro. Sem tanto rigor históri-
co, privilegiando a imaginação, mas alicerçado em fatos reais, que Alencar tiraria de 
algum episódio ali dos Anais do Baltasar da Silva.

(p. 106)

 Aqui, vemos a preocupação de Alencar não só com os princípios de criação do seu épi-
co nacional, mas também com a popularidade e sua sobrevivência, imediata e póstera. 
O paralelo Alencar/Scott é tecido, ponto a ponto, nos capítulos de 27 a 30. Analise-os, pro-
curando mostrar as adaptações que Alencar faz do modelo europeu ao contexto nacional, 
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e ressaltando as ambiguidades e contradições implicadas em seu projeto, como vemos no 
trecho a seguir:

Apesar de todo o seu ideal nacionalista, queria escrever um folhetim e não fabri-
car um cocar, plantar uma roça de mandioca ou fazer um ritual para Tupã. Pretendia 
construir um prédio, e não uma oca. Os leitores não eram índios. Não contaria com 
um castelo medieval, mas a trama também não podia girar em volta de uma oca. 
Como fazer uma heroína branca conhecer o herói dentro de uma aldeia tupi? Só se 
tiver fugido ou sido raptada. 

(p. 110)

 Então, vemos que, por um lado, Alencar critica a artificialidade da escrita de Gonçalves 
de Magalhães e reivindica para si a tarefa de escrever a autêntica epopeia nacional: “Para 
Ig, um poeta brasileiro deveria arrancar do fundo da alma algo nunca sonhado pela velha 
literatura do Velho Mundo. Se quisesse cantar o Brasil e nossas belezas, teria de esquecer as 
ideias do homem civilizado europeu” (p. 23). Por outro lado, contudo, o escritor orienta-se 
pela sensibilidade europeia/portuguesa dos seus leitores – que é, no fundo, a sua própria 
sensibilidade, de acordo com seu tempo. Alencar certamente elege uma nova forma; o 
conteúdo, porém, ainda está muito colado ao ponto de vista do homem civilizado euro-
peu, que vê a mata de fora – embora, no caso brasileiro, ela esteja “logo ali”, nas montanhas 
da Tijuca (cap. 23). Além disso, Alencar cria o mito do indígena como brasileiro “puro”, que 
deve ser respeitado, admirado e, no limite, idealizado, o que assume sem medo sob o pseu-
dônimo de Ig (na crítica a Magalhães). Ele ainda é, portanto, um “’civilizado’ escrevendo 
sobre ‘selvagens’” embora não mais em decassílabos, como no “Romantismo de fachada” 
de seu rival (p. 89).

5. Depois da análise e interpretação dos pontos principais de José de Alencar e O guarani, organize 
uma roda de conversa sobre o modo como os estudantes avaliam sua percepção sobre o livro 
antes e depois do estudo. A ideia é que sejam levados a perceber como a análise e interpretação 
de um texto pode aprofundar e modificar ideias, além de oferecer elementos para que eles 
mesmos construam uma crítica bem embasada e fundamentada, o que está um passo adiante 
da expressão imediata de uma opinião pura e simples.

 Seguindo esse raciocínio, proponha a leitura de O guarani, para que conheçam finalmente a 
obra-prima de José de Alencar de perto. Escolha alguns trechos de A confederação dos tamoios 
e leia em sala de aula. Peça que comentem e analisem as diferenças e semelhanças entre os tex-
tos. Finalmente, quais seriam os principais méritos da obra-prima de Alencar? O autor pretendia 
escrever uma verdadeira epopeia de fundação da nacionalidade; ele conseguiu realizar seu in-
tento? Isso é de fato relevante, ou o livro tem seu lugar e valor independente dessa realização?

6. Extrapolando a leitura de Jaf e Alencar, leve os alunos a uma reflexão sobre o legado român-
tico para o Modernismo e a literatura contemporânea. No caso do Modernismo, parece 
haver uma apropriação mais radical, e por isso mesmo impura, do princípio de buscar a nossa 
identidade nacional; inclusive por meio do questionamento dessa suposta identidade. Assim, 
Oswald de Andrade escreve o Manifesto antropófago (1928) e o Manifesto da poesia pau-
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-brasil (1924). Em ambos, está em jogo a mistura dos elementos primitivos e originais do 
Brasil com o melhor das influências europeias. O índio de Oswald anda nu e devora seus 
inimigos, aproveitando suas qualidades e jogando fora o que não presta. Ele não é “bom e 
puro” como o de Alencar, que julgava que “Os leitores ainda não estavam preparados para 
um romance só com índios pelados” (p. 88).

 Já Mário de Andrade cria Macunaíma (1928); não um romance histórico, épico, mas uma 
“rapsódia”, em cuja composição entram os elementos mais heterogêneos, e é protagoni-
zada por um anti-herói, muito diferente do Peri de Alencar. Mário, assim como outros 
modernistas, estava também empenhado no uso brasileiro da língua portuguesa. A ideia 
romântica de “inaugurar a ‘língua portuguesa brasileira’” (cap. 3), de usar novas palavras 
para expressar novas ideias, só ganhará forma de fato na literatura modernista, que leva o 
português falado para o texto literário, e vice-versa.

 Em todo caso, somos ainda herdeiros do Romantismo, no sentido de que o princípio de liber-
dade criativa individual e o primado da imaginação sobre as regras seguem vigentes na arte con-
temporânea. Proponha aos alunos que pensem em artistas que admiram, sejam eles escritores, 
poetas, músicos, fotógrafos etc., e tragam trechos/amostras de suas obras para compartilhar em 
sala de aula. A partir das obras, discuta com eles essa presença do individualismo e do gênio ro-
mântico nos pressupostos da arte contemporânea. Os alunos devem ser levados a refletir sobre 
suas escolhas; por quais motivos e com quais critérios elegem seus artistas favoritos. 

Jornal Virtual

Nesta atividade interdisciplinar, os alunos vão recriar um jornal do século XIX em formato 
virtual, e mantê-lo atualizado durante um período de tempo a ser determinado com a turma 
– podem ser algumas semanas ou alguns meses, dependendo do fôlego do trabalho. Pode-se 
sugerir uma pesquisa no arquivo digital da Biblioteca Nacional para ver os jornais da época. 
O ano / mês do século XIX a ser escolhido vai depender do que os alunos querem tratar no 
jornal. Não é necessário que seja uma data extremamente precisa, mas ao redor da qual os as-
suntos se aglutinem. Como o jornal deverá recriar uma época e seus assuntos específicos, serão 
necessárias as participações dos professores de História, Sociologia, Geografia, Artes e Ciências. 
Além das habilidades envolvidas na pesquisa (EM13LP30; EM13LP39; EM13LP31; EM13LP32, 
EM13LP38), na escrita de resenhas (EM13LP29, EM13LP53) e na contextualização da obra 
(EM13LGG604), comentadas na seção Adequação à BNCC, os alunos deverão mobilizar habi-
lidades relacionadas às tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), como des-
critas em EM13LGG703 e EM13LGG704. No que diz respeito à elaboração dos textos do jornal, 
sobretudo das crônicas e rodapés, os alunos trabalharão as habilidades específicas relativas à 
escrita, avaliação, revisão, adequação linguística, temática e estilística ao veículo e contexto fic-
cional da escrita (EM13LP15). A seguir, indicamos os assuntos ou seções preferenciais a serem 
trabalhadas por cada área do conhecimento: 

História: notícias do Brasil e do mundo, com fatos importantes que marcaram a data 
em questão.

Geografia: notas sobre a cidade (Rio de Janeiro, ou a cidade em que moram os alunos), 
relativas à urbanização e demografia.
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Ciências: no livro de Jaf, Alencar menciona a epidemia de cólera-morbo do ano anterior. 
Pesquisar e escrever um artigo científico sobre suas causas, efeitos, prevenção, tratamento. Po-
de-se também escolher alguma outra doença ou epidemia de algum outro ano.

Sociologia: a área pode explorar os anúncios, que traziam um pouco de tudo, “espetá-
culos, festividades, fugas e comércio de negros escravizados, compra e venda de todo tipo 
de coisa, casas para alugar e vender, achados e perdidos...” (cap. 13). Discutir especialmente a 
objetificação dos negros escravizados, tratados como mercadoria.

Artes: trabalhar com as charges e caricaturas, uma forma de crítica bem-humorada muito 
comum na imprensa da época, presente ainda hoje. No capítulo 5, temos o seguinte exemplo: 
“A revista O Charivari publicou uma caricatura em que dom Pedro II analisava o poema mon-
tado em um burro” (p. 20). 

Literatura: no capítulo 10, a crônica social é descrita como “A arte de dizer tudo não dizendo 
nada” (p. 41). Alencar exercerá essa atividade no rodapé intitulado “Ao correr da pena”, em que 
falava de diversos assuntos, sem aprofundá-los nem polemizar. Assim, por necessidade financeira, 
Alencar é “obrigado a mergulhar de cabeça na vida em sociedade, frequentar saraus, festas e 
bailes, assistir a todas as peças de teatro em cartaz [...]” (p. 41). Como os assuntos são os mais 
variados, o professor de literatura trabalhará as características do gênero, com eventual auxílio 
dos professores de História, Geografia e Sociologia para questões específicas.

Finalmente, pode-se simular a atividade dos polemistas com intervenções diárias na página do 
jornal – que deverá ser hospedado em algum site ou plataforma para blogues. Os alunos escolhe-
rão um tema, uma notícia, um poema ou outra peça literária para fazer críticas sob pseudônimo.

Leia também
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