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Nas videoconferências realizadas anteriormente pudemos perceber que as referências aos 
textos clássicos de Fernando Pessoa, Eça de Queiroz e Machado de Assis ocorriam de forma 
direta, com citações por vezes em latim. No romance Til, porém, as alusões aos clássicos 
prendem-se aos temas tratados e não há trechos escritos em latim ou grego. Dessa forma, a 
análise da obra de José de Alencar, que realizaremos, estará voltada, sobretudo, às referências 
temáticas abordadas. 
 
É importante realizar as seguintes etapas, antes de assistir à videoconferência. 

Primeira Etapa 
 
Inicialmente, leia o Texto 1, reproduzido a seguir, e observe se você encontra nele referências  a 
alguma obra clássica.  
 
Texto 1 
 
Til, vol. 2, cap. 12 “O assalto”:  
[...] 
- Estás filado mesmo, Bugre dos trezentos; e quem t’o diz sou eu, Gonçalo Suçuarana, que jurou 
cortar-te as orelhas, e aqui está para cumprir o prometido. [...] 
 
A seguir, leia os Textos 2 e 3 e observe como o autor descreve personagens e comportamentos.  
 
Texto 2:  
 
Til, vol. 1, cap. 3 “Ela”:  
[...] 
Nesse prisma da lindeza de Inhá reflete-se a sua índole. Aquela alma tem facetas como o 
diamante; iria-se e acende uma cor ou outra, conforme o raio de luz que a fere. 
 
Contradição viva, seu gênio é o ser e o não ser. Busquem nela a graça da moça e encontrarão o 
estouvamento do menino; porém mal se apercebam da ilusão, que já a imagem da mulher 
despontará em toda sua esplêndida fascinação. A antítese banal do anjo-demônio torna-se 
realidade nela, em quem se cambiam no sorriso ou no olhar a serenidade celeste com os fulvos 
lampejos da paixão, à semelhança do firmamento onde ao radiante matiz da aurora sucedem os 
fulgores sinistros da procela. [...] 
 

(pro.ce.la) 
sf. 



1. Tempestade marítima; TORMENTA 
 [F.: Do lat. procella, ae.] 
 
Adaptado do dicionário Caldas Aulete digital 
 
Disponível em 
: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=pr
ocela#ixzz228xG4KS2 
Acesso em 30 de agosto de 2012 

 
Texto 3:  
 
Til, vol. 1, cap. 10 “Os gêmeos”:  
[...] 
Era tal a parecença dos dois irmãos, que um dia, havia tempos, Afonso lembrou-se de fazer uma 
travessura. Vestiu-se com roupas da irmã, e tomando uns ares hipócritas, saiu ao encontro de 
Berta que vinha visitar Linda, como de costume. A moça, cuidando ver a amiga, correu abraçá-la, e 
cobriu-a de uma chuva de beijos, que lhe foram pontualmente retribuídos.  
 
Foi depois de ter a seu gosto recebido as carícias da moça, e comido-lhe a beijos o saboroso 
encarnado das faces, que o brejeiro tirando a capelina da irmã, apresentou a sua cabeça de rapaz, 
desordenada da basta madeixa, que ondulava pelas espáduas de Linda, quando ela a trazia solta 
no passeio da manhã. [...] 
 
 

Capelina (originado de capelo) 
 
Espécie de touca que antigamente usavam as viúvas 
[F.: Do it. cappello.] 
 
Adaptado do dicionário Caldas Aulete digital 
Disponível em 
 http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=cap
elo#ixzz228zbUcHW Acesso em 30 de agosto de 2012. 

 
Segunda Etapa 

 

O Texto 4, que você lerá em seguida,  narra o caso curioso do marido que chega em sua casa à 
noite, da esposa que se deita com ele, e depois descobre que, na verdade, não era seu marido... A 
narração lembra alguma obra antiga?  Por quê?  
 
Para responder às questões procure se informar sobre o mito de Alcmena, Zeus e Anfitrião. 
 
 
Texto 4:  
Til, vol. 2, cap. 3 - “Bebê”: 
[...] 

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=procela#ixzz228xG4KS2
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=procela#ixzz228xG4KS2
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=capelo#ixzz228zbUcHW
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=capelo#ixzz228zbUcHW


Já todos dormiam na casa, quando ela, deixando a janela, deitou-se. Nesse instante ouviu 
sobressaltada bater à porta. Quem seria, àquela hora? 
 
Soaram os passos de Zana no corredor e logo depois a voz da preta a trocar perguntas e respostas 
com a pessoa que batia. Afinal rangeu a chave na fechadura.  
 
- Nhazinha, é sinhô!Ia Besita levantar-se precipitadamente para receber o marido, quando sentiu 
no escuro que dois braços a cingiam e uma carícia atalhava-lhe a palavra nos lábios. Ao bruxulear 
da madrugada, Zana acudindo ao chamado da moça foi achá-la debulhada em pranto, na maior 
consternação.  
 
- Tu me perdeste, Zana! Não era meu marido!  
 
- Quem era então, Nhazinha? perguntou a preta espantada.  
 
- Olha! disse a moça mostrando-lhe o vulto de Luís Galvão que se afastava. 
 
 - Meu Jesus do céu! exclamou Zana caindo de joelhos aos pés da senhora. [...] 
 

Terceira Etapa – Sugestões de Atividades Extras   

As obras de José de Alencar Ubirajara e Iracema, também possuem referências clássicas, as quais 
trataremos a seguir: 
 

UBIRAJARA (1874) 
 

No Texto 6, Alencar fala da hospitalidade praticada entre araguaias e tocantins. Trata-se de uma 
lei sagrada, imposta pelo deus Tupã, segundo a qual o estrangeiro deve ser recebido sem que lhe 
perguntem o nome nem a origem ou destino. Observemos como o tema se desenvolve no 
romance. 
 
Texto 6:  
 
Ubirajara, cap. 4 “A hospitalidade”:  
[...] 
Os guerreiros que tinham acudido ao som da inúbia, deixaram passar o estrangeiro sem inquirir 
donde vinha, nem o que trouxera.  
Era este o costume herdado de seus maiores; que o hóspede mandava na taba aonde Tupã o 
conduzia. [...] 
 

IRACEMA (1865) 
 
 
No Texto 14, Alencar narra o episódio terrível, em que Iracema se lança ao combate para matar 
seu próprio irmão. Por que o combate? Esse episódio lembra o relatado nos clássicos?  
Texto 14:  
 
Iracema, cap. 18:  



 
[...] 
O irmão de Iracema veio direito ao estrangeiro, que arrancara a filha de Araquém à cabana 
hospitaleira; o faro da vingança o guia; a vista da irmã assanha a raiva em seu peito. O guerreiro 
Caubi assalta com furor o inimigo.  
Iracema, unida ao flanco de seu guerreiro e esposo, viu de longe Caubi e falou assim:  
 
- Senhor de Iracema, ouve o rogo de tua escrava; não derrama o sangue do filho de Araquém. Se o 
guerreiro Caubi tem de morrer, morra ele por esta mão, não pela tua.  
 
Martim pôs no rosto da virgem olhos de horror:  
 
- Iracema matará seu irmão?  
 
- Iracema antes quer que o sangue de Caubi tinja sua mão que a tua; porque os olhos de Iracema 
vêem a ti, e a ela não. [...] 
 
Iracema silvou como a boicininga; e arrojou-se contra a fúria do guerreiro tabajara. A arma rígida 
tremeu na destra possante do chefe e o braço caiu-lhe desfalecido.  
Soava a pocema da vitória. Os guerreiros pitiguaras conduzidos por Jacaúna e Poti varriam a 
floresta. Fugindo, os tabajaras arrebataram seu chefe ao ódio da filha de Araquém que o podia 
abater, como a jandaia abate o prócero coqueiro roendo-lhe o cerne. [...] 
 

Sugestões de referências para o estudo da obra de José de Alencar 
 
1. Sobre referências a autores clássicos em Alencar: 
 
- para o nosso propósito imediato, que é estudar as referências de Alencar a autores antigos, 
acreditamos que é dos mais úteis um texto do próprio Alencar: Como e por que sou romancista, 
em que repassa os autores que leu, e que lhe serviram de modelo. 
 
- outro texto que pode servir de apoio ao estudo das fontes de Alencar é este: 
 
Câmara Cascudo, L. O folclore na obra de José de Alencar. Rio de Janeiro: 1957. 
 
2. Sobre Til e romance regionalista: 
 
Araripe Júnior, T. A. “Realidade, encenação e fantasia”. In: ___. José de Alencar. Rio de Janeiro: 

1958. 
Pimentel, O. “Um inventor de Novo Mundo”. In: Alencar, J. Til. Rio de Janeiro: 1957. 
 
3. Sobre Iracema e romance indianista: 
 
A crítica de Machado de Assis a Iracema foi qualificada (auto?) elogiosamente por Alencar como 
“uma de suas mais elegantes revistas bibliográficas”...: 
 
Machado de Assis. José de Alencar: Iracema. Rio de Janeiro: 1959. 
___. José de Alencar: O Guarani. Rio de Janeiro: 1959. 



4. Sobre José de Alencar: 
 
Araripe Júnior, T. A. “José de Alencar”. In: Bosi, A. (org.). Araripe Júnior: teoria, crítica e história 

literária. Rio de Janeiro / São Paulo: 1978 
 
 
 

 


