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1. BREVE BIOGRAFIA

1829 – Nasce em 1.º de Maio, em Mecejana (cidade
cearense próxima a Fortaleza), José Martiniano
de Alencar.

1846 – Ingressa na Faculdade de Direito no Largo do
São Francisco.

1854 – Torna-se redator do Correio Mercantil do Rio
de Janeiro. 

1856 – Lança no Diário do Rio de Janeiro, na forma
de folhetim, Cinco Minutos, o que alavanca as
ven das do jornal. Também nesse ano sai no
mes mo veículo O Guarani, que alcança espan -
tosa popularidade.

1857 – Inicia sua experiência teatral com O Crédito,
Verso e Reverso e Demônio Familiar. 

1858 – Sua peça As Asas de um Anjo é censurada,
sofrendo vexatória intervenção policial. É o sufi -
cien te para Alencar praticamente abandonar o
gênero dramático.

1861 – Eleito deputado pelo Partido Conservador.
1862 – Publicação de Lucíola.
1864 – Casa-se com Georgina Cochrane.
1865 – Publicação de Iracema. É nesse ano também que

inicia as Cartas Políticas de Erasmo, com
críticas severas a D. Pedro II.

1869 – Apesar da expressiva votação que tinha recebido
para o cargo de senador, Alencar teve seu nome
vetado por D. Pedro II.

1871 – Publicação de Til.
1875 – Publicação de Senhora.
1877 – Morre em 12 de dezembro, no Rio de Janeiro,

vitimado pela tuberculose.

2. RESUMO DE TIL

No início do Primeiro Volume de Til, os jovens Berta1

e Miguel caminham alegres pela vegetação exuberante
entre os rios Piracicaba e Atibaia, em Santa Bárbara,
interior de São Paulo. É junho de 1846. No caminho veem
o bandido Jão Fera, que, com sua feição inamistosa,
parece estar planejando uma tocaia. Quando o casal chega
a um belo e tranquilo lago, chamado Tanquinho, encontra-
se com os gêmeos Afonso e Linda, filhos do fazendeiro
Luís Galvão. Estes mencionam a viagem que o pai está
fazendo em direção a Campinas e dos pressentimentos da
mãe, D. Ermelinda, aguçados ainda mais com o fato de
Jão Fera ter sido visto várias vezes nos arredores. As
suspeitas de Berta e Miguel aumentam, ainda mais por
causa do encontro recente com o bandido.

Na verdade, o narrador nos informa que um indivíduo
chamado Barroso havia contratado por quarenta mil-réis
um assassinato a Jão Fera, que de imediato aceitou. Era o
seu ofício. O problema é que só depois de ter gastado o
dinheiro o contratante procurou saber quem seria a vítima,
informação que o desagradou. Tenta arranjar dinheiro para
se livrar da obrigação, mas não consegue. Só lhe resta
cumprir sua palavra, ainda que a contragosto. O prazo
máximo era a noite de São João.

Berta, diante das declarações dos gêmeos, infere o que
está por acontecer e por isso resolve agir. Intercepta o
bandido e consegue arrancar dele a confirmação dos fatos,
o que a deixa indignada, ainda mais por se tratar de uma
mera transação comercial. A menina oferece então o reli -
cá rio de sua falecida mãe ao bandido para que este o venda
e levante a quantia que o desobrigue de tal atroci dade.
Quando o capanga reconheceu o objeto que a menina tirou
do pescoço, saiu correndo aos berros pelo mato, sumindo
de vista. Termina assim o Primeiro Volume.

O Segundo Volume inicia-se com Berta cuidando de
uma galinha e de um burro decrépitos e depois de uma
velha e louca escrava chamada Zana. São cenas que
demonstram o espírito caridoso da protagonista. 

O curioso é que toda vez que a menina ficava na
tapera da anciã, vê-la repetir um ritual que parecia ser a
origem de sua insanidade: atendia a um chamado
imaginário, voltava-se para a janela, parecia ver alguma
coisa no mato, espantava-se, pegava algo no colo,
aproximava-se do que tinha sido um fogão, de lá pegava
o que parecia esfarinhar na palma da mão e depois passar
na suposta criança; então ia para a frente da casa, ninava
o que carregava, até que voltava para a tapera, olhava para
dentro dela e terminava por, dominada pelo terror, cair
dura como uma pedra.

O narrador desloca sua atenção para a pousada de
Chico Tinguá. Lá está o falastrão Gonçalo, que se arrogou
o valente apelido de Suçuarana (um tipo de onça), mas
que o povo da região zombeteiramente chamava de Pinta,
numa referência às manchas que tem no rosto. Surge então
um grupo de caipiras comandados por Filipe. Estão à caça
de Jão Fera, cuja cabeça foi dada a prêmio por ter
assassinado o pai de um fazendeiro. Gonçalo, dominado
pela inveja que sente do capanga, alia-se a esse povo.
Tinguá escorraça um bacorinho (filhote de leitão). Pouco
depois se ausenta do estabelecimento. Disfarçadamente
vai seguir o animalzinho, que o guiará ao bandido.

O narrador passa seu foco para a casa humilde de nhá
Tudinha, mãe adotiva de Berta. Enquanto a senhora estava
ocupada em fazer doces para a festa de São João, a menina
apareceu com Brás, o sobrinho órfão de Luís Galvão. Era
um epiléptico e doente mental que não aprendia quase

2 –

1 – Berta é o nome de batismo da protagonista. As pessoas com quem tem familiaridade chamam-na de Inhá. Somente Brás se refere a ela como Til.
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nada do trato social. A única pessoa que obtinha influência
em sua alma era Berta, por quem ele nutria adoração
ciumenta e possessiva. A menina conseguira triunfante -
mente ensinar-lhe o abecedário, a Ave-Maria e a Salve-
Rainha.

Volta-se a história para a pousada de Chico Tinguá. É
quando aparece Barroso. Quer tomar satisfações com o
vendeiro, pois fora este que havia indicado Fera para um
serviço que não se concretizara – e que o leitor já tem
noção do que se trata: o assassinato de Luís Galvão. Pinta
intromete-se no assunto e oferece seus préstimos. Tudo na
venda fora acompanhado às ocultas por um escravo de
idade avançadíssima: Pai Quicé.

A narrativa transfere-se para o drama dos esforços
inúteis de Jão Fera na captação de dinheiro para se livrar
da obrigação assumida com Barroso. Logo depois,
acompanhamos as ações de Brás, que inicia um plano
maligno. Pega uma cobra, sobe em uma árvore e atira a
serpente no quarto de Linda. Fica na sádica espreita. Mas
ele não contava que enquanto isso Pai Quicé se encontrara
com Berta, a quem contara a caçada que estavam armando
contra Jão Fera. A menina, preocupada, resolve avisar o
perseguido. Antes precisa pegar um chapéu que está no
quarto de Linda. Quando entra no cômodo, vê o réptil e dá
um grito. Brás, diante dessa cena, tem uma convulsão e
cai da árvore. Termina aqui o Segundo Volume.

O Terceiro Volume interrompe o fluxo narrativo
fazendo um flashback para 1826. Fala-se do misterioso
aparecimento, alguns anos antes, nas terras de Afonso
Galvão (pai de Luís Galvão), de uma criança de pouco
mais de um ano. Adotam-na e dão-lhe o nome de Jão
Bugre2

. Torna-se então companheiro de infância e
juventude de Luís Galvão, servindo-lhe como guarda-
costas, já que o filho do fazendeiro tinha, quando jovem,
um comportamento inconsequente, arranjando sempre
confusão, que o amigo tinha de resolver.

Nesse tempo residia nas imediações uma jovem que
encantava todos os homens: Besita. Bugre e Afonso
interessaram-se por ela, o primeiro, de forma submissa; o
segundo, de maneira aventuresca apenas. Jão, apesar de
extremamente triste ao saber da concorrência do amigo,
que imagina superior, insiste para que o companheiro
assuma algo sério com a moça, o que é recusado. Pouco
depois a menina torna-se noiva de Ribeiro, um sujeito que
passava por ali. Bugre fica tão decepcionado que
abandona a casa dos Galvão.

Ribeiro, assim que se casa, parte em viagem para
salvar a fortuna de sua família. Deixa a esposa por meses
abandonada em uma fazendola, tendo a coitada apenas
como companhia a escrava Zana. Esta uma noite abre a
casa para um homem, crendo ser o patrão que finalmente
retornava. Quando o sujeito foge, a jovem declara à negra

que havia acontecido uma desgraça: o invasor era Luís
Galvão. Para agravar a situação, daquela conjuração
carnal havia ficado como consequência uma gravidez.
Nascia Berta. 

Muitos meses depois, Besita imagina ter visto no
meio do mato o rosto de Ribeiro. Chama Zana, a qual,
para tentar salvar a reputação de sua patroa, pega Berta
no colo, vai até o fogão, passa pó de carvão no bebê e
coloca-se na frente da casa, ninando a criança – quer que
o patrão pense que a menina é filha da escrava. Trabalho
inútil: o marido desonrado havia esganado a esposa com
os próprios cabelos dela. 

Justo naquele dia o sempre protetor Jão Bugre estava
ausente. Tinha ido buscar uma encomenda para a amada.
Mas chega a tempo de ver os últimos momentos de vida
de Besita. Zana enlouquece diante disso. Berta acaba
sendo adotada por Nhá Tudinha. O ódio do Bugre
aumenta, ainda mais porque o assassino conseguira
escapar. Infeliz no amor e no desejo de vingança, entrega-
se ao banditismo, tornando-se Jão Fera. Quinze anos
depois Ribeiro volta ao Brasil. Assume como nome um
apelido que lhe haviam dado por causa de uma irrupção
que tinha tomado o seu rosto: Barroso.

Terminado esse recuo no tempo, a narrativa retorna
ao ponto em que havia sido interrompida: Berta diante de
uma cascavel. A moça consegue surpreendentemente
hipnotizar a cobra, que, mansa, sobe em seu braço e acaba
repousando no colo da garota. O transe só é desfeito
quando Brás, recuperado, invade o quarto e some com o
réptil. 

Retirada do seu transe, Berta não quer mais perder
tempo. Junta-se a Pai Quicé e vai à procura de Jão Fera
para avisá-lo do risco que corre. Entretanto, acaba se
vendo mergulhada numa sequência vertiginosa de perigos:
um bando de ferozes queixadas, o cerco dos homens de
Filipe e Gonçalo, a sanha sexual de Fera e até o assédio de
Afonso, que insiste em roubar um beijo. Por fim, ela acaba
por dá-lo no rosto do rapaz, o qual acaba enciumando
Miguel, que os estava espreitando. Berta consegue provar
que não havia motivo para amuo do magoado rapaz, pois
arranca dele a confissão de que gosta de Linda, declaração
que é providencialmente ouvida por esta, que estava
oculta no mato. Termina assim o Terceiro Volume.

O Quarto Volume inicia-se relatando a tão esperada
festa de São João, em que a paixão entre Linda e Miguel
se fortalece. Entretanto, D. Ermelinda, já chateada por ter
ouvido uma ironia sobre o passado nebuloso de Luís
Galvão com Besita, flagra o casal recém-formado e decide
dar um fim àquela união que considerava inadequada. 

Terminada a festa, Barroso, Gonçalo e dois empre ga -
dos de Luís Galvão aparecem para pôr o plano maligno
em ação. Trancam escravos e empregados, incendeiam o
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2 – Bugre é a maneira depreciativa com a qual se fazia referência aos indivíduos de origem indígena.
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canavial, o que é suficiente para atrair o proprietário, que,
enquanto tenta salvar suas posses, recebe um golpe na
cabeça que o deixa desacordado. Entretanto, Jão Fera
surge para impedir que o crime se concretize. Mata os
malfeitores, menos Ribeiro, que consegue escapar.

A narrativa passa por uma série de desvios que servem
para aumentar a expectativa sobre o clímax que está por
ocor rer. Jão Fera se entrega ao fazendeiro que tinha posto
sua cabeça a prêmio. Só assim conseguiu o dinheiro para
se desobrigar do trato acertado com Barroso. Mas, como
os capangas tentam amarrar o facínora, o que não estava
no trato da rendição, sente-se livre de mais esse compro -
mis so. Volta a Santa Bárbara a tempo de flagrar o obsti -
nado e vingativo Ribeiro quase pondo a mão sobre Berta,
vista por este como o fruto do adultério de Besita. É o
momento em que o capanga reconhece a verdadeira
identidade de Barroso. Mata-o com suas próprias mãos, o
que deixa a menina tão desgostosa que o expulsa de sua
presença.

Decepcionado, Fera entrega-se à polícia em
Piracicaba, na época Vila da Constituição. É lá que
reencontra a protagonista, que já o perdoara. Por isso
escapa da prisão, disfarçado em caiapó. Antes de sumir,
faz questão de separar Afonso de Berta, aludindo de
maneira enigmática ao passado de Luís Galvão e Besita,
o que D. Ermelinda ouve. E já no caminho de volta, Zana
toca também nesse passado, confundindo filho com o pai.
O fazendeiro sente a obrigação de confessar à esposa essa
parte nefasta de seu histórico. A mulher mergulha em uma
silenciosa crise que dura uma noite. No dia seguinte,
declara a necessidade de assumir Berta como filha deles.

Entretanto, a menina recusa, ainda mais depois que
consegue que Jão Fera conte tudo o que ocorrera naquela
tapera. Ciente de toda a verdade, a menina diz que a mãe
dela estava no céu e seu pai era o capanga. Exige, porém,
que, no lugar do convite dos Galvão para morar com eles,
seja admitido o casamento de Linda com Miguel. É
atendida.

Por fim, a família do fazendeiro se muda para São
Paulo, para onde vai também Miguel. Lá ele estudará para
poder se unir a Linda. Berta prefere ficar no interior,
cuidando dos desvalidos Brás, Zana e Jão Fera.

3. BREVE ANÁLISE 

Publicado primeiramente em folhetim no jornal A
República entre 1871 e 1872, Til obteve bastante sucesso.
Sua linguagem idealizada, a descrição rebuscada da
paisagem, os relacionamentos amorosos leves e inocentes,
além do ritmo ágil das aventuras foram alguns dos
ingredientes que conquistaram de imediato os leitores. De

fato, Alencar demonstra um valioso domínio da técnica
narrativa, pois construiu sua trama em 62 capítulos, os 31
primeiros apresentando fatos que vão se tornando cada
vez mais complicados, o que prende a curiosidade,
seduzida pelos mistérios que se lhe vão apresentado; os
31 seguintes dedicando-se a desenrolar os nós da primeira
metade do romance, o que atrai ainda mais a atenção, que
vai vendo todos os mistérios sendo desvendados.

Pelo fato de sua história se passar no interior de São
Paulo, Til é reconhecidamente rotulado como romance
regionalista, tendo, portanto, como preocupação a
descrição dos costumes daquela localidade, o que acaba
por contribuir com mais uma faceta do painel de nossa
nacionalidade que Alencar pretendia erigir.

Mas há de se observar também que se encontra no
presente romance o arquétipo da Bela e a Fera. Berta, que
encarnaria o primeiro elemento desse par, possui uma
força extraordinária de amor e bondade, sendo capaz de
melhorar a vida de todos que a cercam. Ela apura o caráter
de Miguel, fazendo-o merecedor de Linda. É responsável
também pela criação do amor desse casal. É também
quem apazigua os desvalidos Brás e Zana. Por fim, resgata
da criminalidade Jão Fera, o segundo elemento do par
arquetípico e que mergulhara no banditismo não por
maldade natural, mas por ser vítima das circunstâncias
amorosas.

Deve-se ainda dar atenção em Til às manifestações do
grotesco, da maldade. Por um lado essa exibição de taras,
anomalias, perversões pode revelar um desencantado
Alencar utilizando-se de um expediente comum entre os
românticos. É o que, por exemplo, também ocorreu
quando Victor Hugo, um dos escritores prediletos de
Alencar, criou O Corcunda de Notre-Dame. Por outro
lado, essa malignidade assombrosa pode também ser uma
alegoria das forças negativas que precisavam ser domadas
para que finalmente aquele recanto brasileiro encontrasse
a elevação para se integrar à civilização.

Por fim, é importante observar como a escravidão é
abordada em Til. Sabe-se que Alencar assumira a postura
conservadora de defesa do regime forçado de servidão,
que considerava um mal necessário, mas temporário, para
o desenvolvimento de nossa economia. Seu romance vai-
se tornar, portanto, um libelo escravista, corroborando o
argumento de que os cativos brasileiros viviam em uma
situação melhor que a do livre operariado inglês. É por
isso que vemos nas terras de Luís Galvão a mão de obra
negra realizando suas tarefas em meio ao canto e outras
benesses, numa tentativa do prosador de passar ao leitor a
ideia de que a relação entre senhores e escravos seria
harmoniosa e benéfica.

4 –
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4. EXERCÍCIOS

1. Em Til vemos como a maldade se encontra em toda
parte, muitas vezes em manifestações extremamente
cruéis. Além disso, esse elemento é que impede que a
protagonista tenha um final feliz, pois se vê obrigada
a ficar presa a sua atrasada cidade natal para cuidar
de desvalidos. Pode-se então imputar a esse romance
o mérito de ser uma antecipação do Realismo no
Brasil?

RESOLUÇÃO:
A literatura realista não defende o maniqueísmo, o que
invalida a ideia de que a presença do mal em um romance seja
ingrediente que o vincule a esse estilo literário. Além disso, em
Til a malignidade é uma provação pela qual as personagens
precisam passar para encontrar sua elevação. Trata-se,
portanto, de um expediente tipicamente romântico.

Texto para o teste 2

Eram dois, ele e ela, ambos na flor da beleza e da
mocidade.

O viço da saúde rebentava-lhes no encarnado das
faces, mais aveludadas que a açucena escarlate
recém aberta ali com os orvalhos da noite. No fresco
sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e
brilhantes, brotava-lhes a seiva d’alma.

Ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava
sobre a relva, gárrula e cintilante do prazer de pular
e correr; saciando-se na delícia inefável de se difundir
pela criação e sentir-se flor no regaço daquela
natureza luxuriante.

Ele, alto, ágil, de talhe robusto e bem conformado,
calcando o chão sob o grosseiro soco da bota com a
bizarria de um príncipe que pisa as ricas alfombras,
seguia de perto a gentil companheira, que folgava
pelo campo, a volutear e fazendo-lhe mil negaças,
como a borboleta que zomba dos esforços inúteis da
criança para a colher.

Caminhavam por uma recha, bordada de ilhas de
mato, que emergiam aqui e ali do verde gramado. Pela
ramagem frondente das árvores e renovos que abrolha -
vam, percebia-se a proximidade de uma grande
manancial, e entre as crepitações da brisa nas folhas,
como um tom opaco desse arpejo da solidão, ouvia-
se o múrmure soturno do Piracicaba, que leva ao
Tietê o tributo caudal de suas águas.

2. O trecho é o início de Til, de José de Alencar. Da
leitura atenta dele só não se pode afirmar que
a) a natureza exuberante é vista de maneira

idealizada.
b) a linguagem do romance é declamatória e

carregada de adjetivos.
c) o fato de as personagens viverem em meio natural

torna-as bestializadas.
d) Berta e Miguel são caracterizados positivamente

como jovens.
e) a comparação das personagens com a natureza

serve para enaltecê-los.

RESOLUÇÃO:
Não há, nesse trecho, bestialização das personagens. Tais são
apresentadas de forma positiva, idealizada, enaltecedora.
Resposta: C

3. De que maneira Til pode ser entendido como um
romance em que há a defesa da escravidão?

RESOLUÇÃO:
Alencar escreveu Til logo após o debate político em que
participou como deputado, colocando-se contra a Lei do
Ventre Livre. Para ele, a escravidão era um mal necessário,
mas temporário, que seria naturalmente extinto. Qualquer
intervenção governamental poderia comprometer o equilíbrio
do sistema social, já que a autoridade dos proprietários rurais
estaria comprometida, podendo levar a insurreições. Além
disso, defende que nossos escravos tinham uma situação de
vida melhor do que a do operariado da Inglaterra, país que
pressionava o Brasil pelo término do regime servil. Assim,
quando no presente romance se veem cenas em que os negros
trabalham para seus proprietários em harmonia, até mesmo
cantando, percebemos o autor divulgando a ideia de que a
escravidão não seria tão prejudicial nem mesmo ao elemento
cativo.

– 5
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6 –

4. Til, de José de Alencar, é uma obra em que se manifes -
ta um amplo conjunto de maldades e perversões.
Dentre elas, só não se pode apontar o fato de 
a) Afonso estar interessado em Berta, o que

constituiria incesto.
b) Ribeiro esganar a esposa com os próprios cabelos

dela.
c) Jão Fera violentar sexualmente Berta.
d) Brás constantemente espalhar armadilhas pelo

mato.
e) Luís Galvão passar-se por Ribeiro para ter uma

noite de amor com Besita.

RESOLUÇÃO
Jão Fera tem a misoginia típica dos heróis alencarianos, por
isso, em nenhum momento manteve relação sexual com
qualquer mulher, mantendo-se sempre fiel ao amor submisso
e puro a Besita, até mesmo depois de ela estar morta.

5. José de Alencar utilizou em Til uma série de alegorias,
muitas delas ligadas ao universo religioso cristão.
Assinale a alternativa em que se identifica um
exemplo desse procedimento.
a) Berta assemelha-se à Virgem Maria, pois teria a

função de expurgar o mal representando na serpen -
te, animal com o qual Brás é fortemente identifi ca -
do.

b) Luís Galvão é responsável pelo caráter nobre de 
D. Ermelinda. Assemelha-se, portanto, a Adão, de
cuja costela foi feita Eva.

c) A relação conflituosa entre os gêmeos Afonso e
Linda encontra ecos ancestrais nos constantes
desentendimentos entre Caim e Abel, filhos de
Adão e Eva.

d) A revolta de Berta contra o seu destino faz lembrar
o desespero em que se encontra Jó ao perder tudo
o que lhe era mais caro.

e) Jão Fera revolta-se contra Luís Galvão ao saber que
Besita aceita a proposta de casamento deste. Sua
traição é semelhante à de Judas.

RESOLUÇÃO
Berta tem a função na narrativa de Til de provocar a elevação
das demais personagens, entre elas Brás, que é constante -
mente apresentado arrastando-se diante da protagonista,
gesto semelhante ao da serpente. Configura-se aqui a
representação do mito cristão de Maria, o “vaso divino” (mãe
de Cristo), como a responsável por expurgar o pecado em que
o homem se viu mergulhado desde o momento em que foi
tentado pela serpente no Éden.
Resposta: A
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