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Nacionalidade no romance oitocentista: 
O debate entre Franklin Távora e José de Alencar 

 
Cristina Betioli Ribeiro (Pós-graduanda, UNICAMP) 

 
Em minha pesquisa de Mestrado1, o trabalho de localização, organização e 

apresentação analítica das discussões sobre o folclore no século XIX, deixou evidente a 
importância desse debate para a cultura e a literatura brasileira. O volume de material 
recolhido não permitiu que fossem feitas análises da produção ficcional resultante desse 
movimento, que focalizou o Norte como a região brasileira mais caracterizada pela 
genuína nacionalidade. O objetivo atual, desenvolvido em trabalho de doutorado, é 
analisar a faceta literária daquele movimento intelectual. 

Foi possível perceber que, dentre os autores pesquisados – a maioria adepta à 
Escola de Recife – nem todos tiveram a preocupação de trazer para suas próprias 
produções, poéticas ou ficcionais, os tão comentados elementos do folclore do Norte. A 
maior parte dos primeiros folcloristas analisou o tema do ponto de vista etnográfico ou 
antropológico, apresentando coletas de cantos e contos de províncias daquela região. 

Dentre os que introduziram a cultura popular nas próprias produções literárias, 
destacaram-se Juvenal Galeno, José de Alencar e Franklin Távora. Com efeito, o 
escritor da época que aparentemente mais se engajou na proposta de aplicar as idéias do 
movimento folclorista do Norte na sua própria produção literária, foi Franklin Távora. 
Além de participar daquele movimento como importante incentivador, o romancista foi 
o único a engendrar um projeto literário explicitamente denominado de Literatura do 
Norte, que daria ao público cinco romances2 dirigidos por um programa nitidamente 
vinculado ao debate folclorista. Esse projeto seria publicado em 1876, no prefácio do 
primeiro romance da série, O Cabeleira. 

No “Prefácio do Autor” (1876), Távora faz um elogio às belezas naturais do Norte 
e diferencia a literatura produzida nesta região em relação à produzida no Sul. Os 
escritores da Corte estariam impregnados pelas idéias do estrangeiro. A partir desse 
ponto de vista, o autor cearense propõe como projeto literário autenticamente brasileiro, 
o que se voltar para a “intocada” região: 

 
As letras têm, como a política, um certo caráter geográfico; mais no Norte, porém, 

do que no Sul abundam os elementos para a formação de uma literatura propriamente 
brasileira, filha da terra. 

A razão é óbvia: o Norte ainda não foi invadido como está sendo o Sul de dia em dia 
pelo estrangeiro.
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Ainda aponta como conseqüência do fator geográfico, os aspectos que considera 

fundamentais para uma expressão cultural legitimamente brasileira: 
 
A feição primitiva, unicamente modificada pela cultura que as raças, as índoles, e os 

costumes recebem dos tempos ou do progresso, pode-se afirmar que ainda se conserva ali 
em sua pureza, em sua genuína expressão.
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A cultura e os costumes do Norte, ainda em sua “feição primitiva”, poderiam 

servir como fonte preciosa para a renovação da nacionalidade no romance brasileiro. 
Caberia aos escritores nortistas a tarefa irrevogável de usufruí- la na produção literária 
do país. 
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Távora reconhece que a produção do gênero romance é mais significativa no Sul. 
Reforça sua admiração por Joaquim Manuel de Macedo, antes mostrada nas Cartas a 
Cincinato5 (1872), bem como os méritos de outros vários romancistas:  

 
No romance, porém, já não é assim. O Sul campeia sem êmulo nesta arena, onde têm 

colhido notáveis louros: Macedo, o observador gracioso dos costumes da cidade; Bernardo 
Guimarães, o desenhista fiel dos usos rústicos; Machado de Assis, cultor estudioso do 
gênero que foi vasto campo de glórias para Balzac; Taunay que se particulariza pela 
fluência, e pelo faceto da narrativa; Almeidinha, que a todos estes se avantajou na correção 
dos desenhos, posto houvesse deixado um só quadro, um só painel, quadro brilhante, painel 
imenso, em que há vida, graça e colorido nativo. Estes talentos, além de outros que me não 
lembram no momento, não têm, ao menos por agora, competidores no Norte, onde aliás não 
há falta de talentos de igual esfera.
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Assim como expõe os nomes que admira, fá-lo também com o que rejeita. 

Assunto principal das mesmas Cartas, José de Alencar é acusado de não cumprir com a 
obrigação de introduzir o Norte, sua região natal e repleta de brasilidade inexplorada, na 
literatura brasileira: 

 
Não me é lícito esquecer aqui, ainda que se trata do romance do Sul, um engenho de 

primeira grandeza, que, com ser do Norte, tem concorrido com suas mais importantes 
primícias para a formação da literatura austral. Quero referir-me ao Exmo. Sr. Conselheiro 
José Martiniano de Alencar, a quem já tive ocasião de fazer justiça nas minhas conhecidas 
Cartas a Cincinato. 

Quando, pois, está o Sul em tão favoráveis condições, que até conta entre os 
primeiros luminares das suas letras este distinto cearense, têm os escritores do Norte que 
verdadeiramente estimam seu torrão o dever de levantar ainda com luta e esforços os 
nobres foros dessa grande região, exumar seus tipos legendários, fazer conhecidos seus 
costumes, suas lendas, sua poesia, máscula, nova, vívida e louçã, tão ignorada no próprio 
templo onde se sangram as reputações, assim literárias, como políticas, que se enviam às 
províncias.
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Franklin Távora teria “feito justiça” a Alencar, especialmente a respeito dos 

romances Iracema (1865) e O Gaúcho (1870), nas cartas que remete a José Feliciano de 
Castilho, apelidado Cincinato. As principais críticas, matizadas por ataques agressivos, 
a explícito despeito ao sucesso editorial do autor d’ O Guarani, incidem especialmente 
sobre os métodos de criação que Távora propõe-se a entrever nas obras de José de 
Alencar. Provavelmente já influenciado pelas idéias de observação científica da 
natureza e dos costumes populares, Távora condena uma suposta displicência do 
conterrâneo no retrato de cenários naturais, língua e personagens regionais. Acusa-o de 
descrever o que não observou e ainda de ignorar escritos lingüísticos e literários que o 
precederam. A propósito de Iracema: 

 
“O conhecimento da língua indigena é o melhor criterio para a nacionalidade da 

litteratura,” diz-nos elle na sua carta final. Ora, como ha de conhecer essa lingua quem não 
penetrou nas tribus, quem não se achou em contacto com o povo, quem a não estudou nos 
tempos primevos, porque era impossivel fazel-o, nem mesmo nos tempos actuaes em que já 
o verdadeiro caracter indigena decahiu e se corrompeu? Ha de forçosamente estudal-a nas 
obras e diccionarios que nos deixaram os nossos predecessores. Pois bem: elle acha que “de 
quantas producções se publicaram sobre o thema indigena, nenhuma realisava a poesia 
nacional;” e quanto aos diccionarios é o primeiro a tachal-os de “imperfeitos e espúrios.” 
Ao proprio G. Dias nega o condão de realisador da poesia americana. Diga-nos quem puder 
e quizer: onde foi J. de Alencar buscar esse molde de poesia selvagem, fóra dos 



 3 

diccionarios, que “são espurios,” fóra das producções publicadas, que “não a realisam,” 
fóra dos modelos dos mestres que “só exprimem idéas proprias do homem civilisado, e que 
não é verossimil tivesse no estado de natureza?” No seu  gabinete de improvisador.

8
 [sic] 

 

Nesse excerto das Cartas a Cincinato, é possível notar alguns juízos caros ao 
período de difusão do positivismo no Brasil, mais efetiva na década de 70 do século 
XIX. O primeiro exemplo desses juízos, é o de que “o verdadeiro caráter indígena” 
estaria degradado e sua valorização recairia sobre o passado, enquanto tesouro 
arqueológico. O segundo, é o de se valorizar estudos lingüísticos e etnográficos como 
fontes preciosas para a produção literária. As críticas sobre os dois romances 
alencarinos que foram alvos das Cartas, seguem retomando, predominantemente, essas 
premissas. 

Além desses pressupostos críticos, Semprônio, pseudônimo adotado por Távora, 
refuta a concepção de que o gênio criador estaria necessariamente associado à inovação 
literária. Nesse sentido, não confere liberdade ao escritor no uso deliberado de 
vocábulos e expressões lingüísticas, recolhidos da língua indígena ou de dialetos 
regionais, como teria feito Alencar nos dois romances criticados. 

 
Hoje em dia entre nós, o candidato a genio deve fazer versos escabrosos e 

horripilantes, comedias hybridas, discursos tumidos, anasarcos, romances loucos. O que se 
exige de mais peso, é certo apparente arranjo na estructura para illudir os incautos, e poder, 
impune e liberrima, cabecear á vontade a idéa mais paradoxal. Os romances, repassados de 
sabor local, adubados do mais fino sal attico, sensatos, naturaes, moralisadores, que são 
uma fiel photographia da nossa sociedade, esses com que cada dia nos dota a penna 
habilissima de Macedo, não são da iguaria, que mais gratifica o paladar. E o Brazil tem um 
patriarcha e uma literatura! O que o Brazil infelizmente tem é um baixo imperio nas lettras. 
Isto sim.

9
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Depois de demonstrar claro apreço pela “fiel fotografia da nossa sociedade” 
(TÁVORA, 1872, p.146), da qual a narrativa de Joaquim Manuel de Macedo seria 
exemplar, Távora define como se fazer bom uso da imaginação no romance: 

 
Deve-se festejar e applaudir a imaginação que reproduz com encantos novos e novas 

vivacidades os grupos, os accidentes, as attitudes, as scenas da natureza; que faz esses 
grupos interessantes, esses accidentes pittorescos, essas attitudes graciosas, essas scenas 
animadas e felizes. Isto é imaginar, no uso rigoroso e didactico da expressão. D’ahi vem 
que, quanto mais se apropria o escriptor dos matizes variados da creação, ou das sensações 
e phenomenos da vida, e tanto mais fielmente os retrata ou reproduz, impregnados do 
cunho da sua pessoal idealisação, tanto mais se diz ser elle original, tanto mais genio. 

“Abusa-se da elasticidade de linguagem, quando se ousa falar de intelligencias 
creadoras. Em definitiva não ha creação; reproduzir, imitar, eis quanto nos cabe. Se 
Homero, Cervantes, Ariosto, Byron, tivessem vivido encerrados n’um ergastulo, o que 
teriam podido imaginar? Que creação teriam dado ao mundo?” Logo, a natureza em 
primeiro logar, e depois, complexa e completa observação – eis os dois elementos, as duas 
possantes azas do genio.

10
 [sic] 

 
A concepção de originalidade de Franklin Távora apóia-se mais na idéia de 

imitação, que de inovação. O autor salienta que o matiz literário estaria na capacidade 
de o escritor conjugar imaginação e reprodução da realidade. Segundo Távora, Alencar 
teria pecado por limitar-se apenas à “fantasia”, aspecto constantemente atribuído ao 
conteúdo dos romances. 

Em 1872, mesmo ano em que as Cartas ganham publicação em volume, José de 
Alencar publica um prefácio ao romance Sonhos D’Ouro, intitulado “Benção Paterna”, 
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no qual esboça seu projeto literário. O autor define um “período orgânico” em sua obra, 
dividida em três fases: a “primitiva”, relativa às “lendas e mitos da terra selvagem e 
conquistada”11 (ALENCAR, 19--, p.10), ilustrada pelo romance Iracema; a “histórica”, 
representando “o consórcio do povo invasor com a terra americana, que dele recebia a 
cultura, e lhe retribuía nos eflúvios de sua natureza virgem e nas reverbações de um solo 
esplêndido”12 (ALENCAR, 19--, p.11), figurada pelas obras O Guarani e As Minas de 
prata; e a terceira e última fase denominada como a “infância de nossa literatura, 
começada com a independência política”13 (ALENCAR, 19--, p.11) e ainda não 
terminada. É nessa que Alencar alega encontrar-se a “pureza original, sem mescla, esse 
viver singelo de nossos pais, tradições, costumes e linguagem, com um sainete todo 
brasileiro”14 (ALENCAR, 19--, p.11). Esse Brasil estaria ilustrado nas narrativas Tronco 
do Ipê, Til e o Gaúcho. 

Observa-se que a seqüência de fases literárias do autor não está vinculada à sua 
seqüência de publicações. O Guarani (1857), por exemplo, é anterior à Iracema (1865), 
no entanto, é a segunda obra que representa a primeira fase. Pode ser que Alencar tenha 
dado uma “organicidade” à sua produção literária, a fim de responder aos pressupostos 
críticos que foram divulgados pelas Cartas de Franklin Távora. 

O Gaúcho, romance que também foi depreciado nas Cartas a Cincinato, foi 
incluído na terceira fase, que descreve o alvo das preocupações literárias de Franklin 
Távora. Com o explícito propósito de se voltar cientificamente para a cultura popular, 
evidenciado em toda a série de romances da Literatura do Norte, Távora considera 
aquela obra de Alencar defeituosa do ponto de vista da observação da natureza e dos 
costumes dos pampas. Os pressupostos críticos são semelhantes aos lançados sobre 
Iracema. 

 
Em face de taes cousas, pergunto-te, sem a menor intenção hostil para com o autor, 

que posso dizer estimo, admiro e respeito: será um romance de costumes o Gaúcho? 
Romance brazileiro – diz o frontispicio da obra; logo não ha duvida de que o autor o deu 
como tal. 

Tudo quanto conheço, por leitura de viagens e por informações pessoaes, 
concernente a esta face ainda tão pouco explorada da America Austral, importa a negação 
mais completa do que nos dá Senio. Peza-me dizel-o, mas força-me ao sacrificio a 
consciencia. 

E ainda bem que temos em opposição au Gaúcho autoridades que nos evitarão no 
estrangeiro o ridiculo que attrahe esta obra sobre os costumes da campanha do Rio Grande 
do Sul, tão interessantes e romanescos, mas não tão arredados da decencia e da razão 
publica. 

Ha ahi um drama de autor portuguez, que não deixa de encerrar muita exactidão sob 
este aspecto. O drama intitula-se – O Monarcha das Coxilhas – e é original de Cesar de 
Lacerda, que esteve no Rio Grande e estudou os costumes. Quanto a mim, tem um grande 
defeito o trabalho de Lacerda: é personalisar o typo do gaúcho em um portuguez, o que só 
explica o excessivo espitiro de nacionalidade do autor. Além deste defeito de essencia, 
contém outros que entendem meramente com a fórma litteraria; em todo caso porém o 
trabalho é plausivel. 

Como se explica pois, a anthitese? 
O autor nacional afasta-se, em quanto os estrangeiros se aproximam da verdade das 

cousas.
15

 [sic]  
 
Esse trecho ilustra a tentativa de o autor desconstruir os objetivos nacionalistas de 

Alencar, n’ O Gaúcho. Nesse processo, Távora acaba sendo vítima da “antítese” que 
anuncia. Diante do dilema de ter que recusar o influxo português na literatura brasileira 
e ao mesmo tempo depreciar a obra de Alencar, o autor opta por elogiar os pressupostos 
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nacionalistas de Cesar de Lacerda, à revelia do resultado insatisfatório da obra, que 
personalizaria “o tipo gaúcho em um português” (TÁVORA, 1872, p.63). A rivalidade 
com o seu conterrâneo brasileiro prevalece à necessidade de denegar o exemplo 
português, apesar das ressalvas. 

O itinerário de críticas e reflexões de Franklin Távora, acerca do fazer literário, 
leva a crer que o autor perseguiu o caminho percorrido por José de Alencar, talvez o 
maior exemplo de escritor nortista bem sucedido na vida literária da Corte, no período. 
Amostras disso, são a elaboração do projeto literário da Literatura do Norte, também na 
forma de prefácio (como o “Benção Paterna”), e os comentários epistolares que 
sinalizam o seu fracasso editorial. Em carta de 1878, dois anos depois do prefácio 
programático de Távora, Rangel de S. Paio alenta o romancista: 

 
 O silêncio sobre seus livros é filho unico e exclusivo da ignavia. Dê o apreço que 
elle merece. 
 Sei que a impressão aqui é cara; publique em folhetins seus romances. Serão 
mais lidos. 
 Seja tenaz e vencerá. 
 Um Casamento no Arrabalde, pequenino como é, está no caso de ser o primeiro 
a encetar publicação.

16
  

 
Dois anos depois desta carta, Távora escreve a José Veríssimo trazendo notícias 

que reforçam a impressão de seu insucesso editorial: 
 

 Tenho-lhe roubado muito tempo, mas ainda direi, para completar esta ordem de 
idéias, que o meu Lourenço, conclusão de O Matuto, há quase três anos, dorme no 
pó da minha gaveta por não ter um editor, e eu ainda não me haver desembaraçado 
das despesas feitas com a publicação de O Matuto. Eis o que são as letras no 
Brasil.
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Não há dúvida de que o romancista tenha encontrado razões para se ressentir da 

aclamação de crítica e público de José de Alencar. Ele mesmo chama a atenção para 
esse fato nas Cartas a Cincinato, refutando os elogios ao seu rival, irritando-se com sua 
excessiva aceitação e esmiuçando os supostos defeitos de seus romances. 

Sinal de que Alencar estava atento às críticas que vinha recebendo e nem um 
pouco passivo, são as respostas que atirou aos oponentes, transcritas pelo próprio 
Franklin Távora numa das cartas a Castilho: 

 
“Tomo, para começar, a 1ª carta em que Cincinato, á laia de amigo, se dirige a um 

Sempronio, AMBO FLORENTES, não na edade, poisque o de lá ainda está na espiga e o 
de cá já chegou ao sabugo, mas com certeza ARCADES AMBO; e bom será que se saiba 
que ha diversas especies de ARCADIOS, sendo estes dous d’aquelles de que trata Juvenal 
sat. VII v. 160: QUOD LAEVA PARTE MAMILLOE SALIT JUVENI ARCADICO, 
quando faz allusão a certos ORELHUDOS de bom volume, que pastavam a relva da 
Arcadia.”
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O tom da resposta combina com o tom predominante das críticas. É provável que 

a atenção de Alencar para com os cáusticos comentários proferidos sobre a sua obra, 
levassem-no a tentar corrigir os defeitos indicados. 

Além do mencionado prefácio que teria dado “organicidade” à obra alencarina em 
1872, o romancista publica, em 1874, as cartas sobre O Nosso Cancioneiro. 
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Endereçadas a Joaquim Serra, nelas Alencar declara estar investigando a “alma da 
nação” (ALENCAR, 1960, p.963) nas trovas populares de sua terra natal, o Ceará. 

Refere-se, nostalgicamente, aos costumes tradicionais cearenses e ao movimento 
das vaquejadas no inverno, destacando o papel consagrado ao barbatão, boi selvagem 
personificado pela mitificação popular cearense. Descrições como essa, por sua vez, 
remontam passagens do romance O Sertanejo (1876), que retrata o mesmo costume e a 
relação do protagonista Arnaldo com o animal. 

Anunciado como uma obra em processo de facção n’ O Nosso Cancioneiro, o 
romance O Sertanejo é publicado dois anos depois das cartas e no mesmo ano em que 
vem à luz O Cabeleira (1876). Se recordarmos que o prefácio de Franklin Távora faz 
alusão direta à suposta displicência de Alencar para com os assuntos do Norte, 
poderíamos supor que a obra alencarina representou mais uma resposta ao rival. 

O Sertanejo, além de trazer elementos dos costumes e tradição populares do 
Ceará, apresenta trechos dos cantos Boi Espácio e Rabicho da Geralda, recolhidos pelo 
autor. 

Se por um lado Alencar ainda é acusado pela crítica folclorista da época de ter 
adulterado as versões originais das cantigas coletadas,  por outro, o romancista consegue 
inserir-se nos novos parâmetros nacionalistas de produção literária e tornar-se uma das 
referências oficiais de recolha da cultura popular do Norte.19 

Franklin Távora, por sua vez, seguiu com seu programa literário, aprofundando-se 
nos estudos e idéias naturalistas, a ponto de confidenciar suas principais influências ao 
fiel destinatário de sua correspondência particular, José Veríssimo: 

 
 Não tenho grande leitura de Balzac nem de Zola; mas sinto que estes dois analystas do 
coração e da vida humana são os que me devem servir de guias, feitas as restrições que o 
meu ideal artístico exige. Por isso, agradeço ao collega, como já agradeci ao Rangel de S. 
Paio o terem-me aconselhado os estudos delles. 
 Com a sua carta de ..... posterior áquella, recebi o folheto que dedicou ao estudo de Em. 
Littré. 
 Muito me agradou a leitura desse folheto pelo estylo em que está escripto, pelas suas 
reflexões, e pelas notícias sobre o biographado. 
 A ser-se positivista, deve-se pertencer ao grupo Littreista, cuja philosophia é sã, natural 
e congruente. 
 Apreciei também muito o ensino que deu á Boa Nova, que conq.

to
 se diga nova, não 

passa de muito velha. 
 Eu não sou verdadeiramente um positivista; mas tudo me diz que para lá me encaminho; 
e folgo de ver que é o primeiro collega a promover ahi o desenvolvimento da philosophia 
positiva, segundo Littré.  
 Beijo-lhe as mãos pela offerta, e aguardo o seu promettido escripto para a Revista.

20
[sic] 

 
 Como os escritos do próprio romancista atestam, sua trajetória literária teve 

fortes balizas naturalistas. Embora tenha buscado a contestação do ideário nacionalista 
vigente, o itinerário literário de Franklin Távora reproduz muitos paradigmas 
românticos. Há uma evidente substituição do índio pelo folclore do norte, como 
elemento de idealização do nacional, bem como a manutenção das preocupações com 
os efeitos pragmáticos da narrativa ficcional, tais como o de instruir e edificar. 
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