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No Romantismo, toda narrativa se constrói a partir do 
encontro de dois jovens, geralmente inexperientes no amor, 
que se apaixonam à primeira vista. As situações decorrentes 

do primeiro encontro vão ser criadas pela luta obstinada do 
par amoroso no sentido de realizar o seu amor. Os obstáculos 
a vencer são geralmente as desigualdades sociais e/ou étnicas, 
a autoridade paterna, um rival poderoso, o mistério da origem 
de um dos apaixonados, entre outros motivos. Na conclusão, 
prevalece sempre a vitória do amor ou da morte, esta sob a 
forma de loucura ou de entrada para um convento - formas de 
"morrer" para o mundo. 

O herói romântico buscará sempre o equilíbrio, lutando 
contra as forças hostis da sociedade, da família e da natureza. 
Estará sempre ao lado do Bem contra o Mal, da ordem contra 
a desordem. No que diz respeito aos enredos tradicionais - que 
têm suas origens na narrativa oral e na ficção do século XIX 

- a  situação do início geralmente corresponde a um equilíbrio. 
Com o surgimento de um motivo desequilibrador, começa um 
processo de transformações que se sucedem até o desfecho, 
conseqüência final daquele desequilíbrio. O desenlace apresen
tará então um outro equilíbrio ou uma nova forma de pacto 
entre as personagens. 

Sm Jr · .. ma, Alencar elaborou, como tema central, o amor 
entre ..:t'l.a jovem índia tabajara e um guerreiro branco, vindo 
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de além-mar. No decorrer da história, o escritor cearense des
creve, com exatidão, inúmeras tradições desse povo indígena, 
apresentando, logo no início, o ato de quebrar a flecha, como 
sinal de paz, no encontro de Iracema com Martim, depois que 
a índia o feriu; mostra, também, o ritual do cachimbo da paz, 
passado pelo pajé ao guerreiro, quando este chega à sua tenda, 
trazido pela filha; o oferecimento das mais belas mulheres da 
tribo ao jovem estrangeiro como sinônimo de boas-vindas; 
representa o ritual sagrado da bebida da jurema, destinada 
somente aos homens. Alencar elabora, portanto, a história de 
um povo que fez parte das nossas origens. 

A ação será o percurso seguido pelas personagens atra
vés das sucessivas situações. Nesse romance, por exemplo, a 
narrativa propriamente dita inicia-se no capítulo II, já que o 
capítulo I firma-se como um recurso retórico em que o narra
dor/autor "vê" a jangada de Martim com o filho e um cachorro 
no mar, e invoca as águas no sentido de conduzirem suave
mente o "frágt! lenho" até seu destino. É pretexto, também, 
para ele informar a "origem" oral da história/lenda que vai 
narrar - procedimento bem característico do auto r romântico, 
que valoriza a tradição popular. 

O capítulo II começa com a frase que situará geografi
camente o início da história: ''Além, muito além daquela .rerra, 
que ainda azula no horizonte. na.rceu Iracema". _c\ mitificação do 
espaço, remetido para muito longe, sugere tempo remoto. Em 
seguida, o narrador faz a célebre descrição da beleza física 
da índia, perfeita, dentro dos padrões estéticos românticos, 
exalta a agilidade e o modo de vida da protagonista e sua li
berdade, em total harmonia com a natureza: "Iraama .raiu do 
banho; o aijôfar d'água ainda roreja como à doce mangaba que .-orou 
em manhã de chuva. Enquanto repou.ra ( . . .  )" A situação é edênica, 
paradisíaca. Vê-se aí um motivo herdado da literatura clássica, 
o lom.r amoenu.r. O narrador descreve as atividades de Iracema, 
que nesse quadro se harmoniza plenamente com a terra, os 
pássaros, com tudo a sua volta. 

Essa harmonia, entretanto, é quebrada. Uma curta frase 
denuncia o início do desequilíbrio: "Rumor JttJpeito quebra a doce 
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harmonia da xe.rta". "Ergue a virgem os olhox que o .rol não deJiumbra; 

xua �·úta perturba-.re". Desse ponto em diante, surgido o moti
vo desequilibrador, começa a desenrolar-se a ação. O sol não 
ofusca os olhos da índia, mas sua vista perturba-se. Na verdade, 

toda sua vida vai se perturbar. 
No caso de Iracema, ela é a transgressora, pois, ao violar 

os códigos culturais e religiosos da tribo dos Tabajaras, con
denou-se à morte: esta é a inflexível pena para inverter toda a 
desarmonia que seu amor por l'vfartim prm·ocou no seu povo. 

Segundo o código sagrado dos Tabajaras, Iracema, a vestal da 
tribo, morreria se deixasse de ser virgem, uma vez que estava 

destinada a guardar o "segredo da jurema" e nào ao casamen
to . .A afronta aos deuses confere à personagem dimensão de 
herói trágico, pois só uma conseqüência terrível, o pathos da 
tragédia grega, recomporia o equilíbrio perdido . 

.A personagem Iracema vai sendo esculpida não por imi
tação a uma índia real, mas com a seleçào de informações for
necidas pela leitura dos cronistas coloniais e com um trabalho 
de criação de um romancista-poeta empenhado em resgatar, 
pela linguagem e pela imaginação, uma criatura possível de um 
mundo selvagem ainda não dominado pela civilização: 

Além, muito além daquela .rerra, que ainda azula 

no horizonte, na.rau Iracema. 
Iracema, a virgem do.r lábios de mel, que tinha os 
cabe!o.r muis negro.r que a a.ra da graúna, e maú 
lon,go.r que .reu talhe de palmeira. 
O j(u·o du )ati não era doa t"omo .reu .rorri.ro; nem 
a baunilha ruendia no boJque como .reu hálito 
perfumado. 
Alai.r rápida que a ema .re!t·agem, a morena virgem 
corria o .rertâo e a.r mata.r do Ipu, onde campeava 

.rua guerreira tribo da grande nafãO tabajara. O 
pé grácil e nu, mal rorando, aliJava apenaJ a verde 
pelúcia que ve.rtia a terra com ax primeira.r água .r. 
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Para a construção dessa personagem e de todo o romance, 
José de Alencar recorre a um processo tradutor da lenda que 
aponta não para o aportuguesamento do índio ou para a sua 
diluição através de uma ótica ocidentalizada, mas, ao contrário, 
para o que poderia ser a "tupinização" de nossa literatura. 
Todas as comparações, metáforas e imagens que vão dando 
forma à personagem, só podem ser decodificadas a partir da 
cultura indígena recuperada e reinventada pelo escritor. As
sim sendo, a consistência, a poesia e a beleza da personagem 

Iracema só podem ser julgadas por meio de uma compreensão 

dessa atitude poética radical, desses recursos tradutores de um 
mundo recriado por Alencar e articulado de forma a estabelecer 

um diálogo entre a História e suas possibilidades. O escritor 
brasileiro faz o texto falar a língua indígena numa dicção de 
um mundo possível, que só a literatura pode recuperar. 

A essa figura de mulher, construída e idealizada por uma 

adjetivação, que visa principalmente à construção de um ser de 
ficção erotizado, através do apelo que o texto faz aos sentidos 
do leitor, contrapõe-se a figura da personagem Martim: 

Diante dela e todo a contemplá-la, ntá um guerreiro 
estranho, se é guerreiro e não a{gum mau espírito da 
J!ore.rta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o 
mar; /lOS olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas 
armas e tecidos ignotos ,·obrem-lhe o corpo. 

Enquanto Iracema é semelhante à natureza, Martim 
constitui a diferença, a ruptura, que, de início, ameaça, causa 
medo e hostilidade: pode ser "algum mal espírito da floresta". 
É branco, suas roupas são esquisitas, e possui nos olhos o 
azul triste das águas profundas. Surgindo a descontinuidade, 
aparecem os fios significativos que se entrelaçam ao longo da 
narrativa através das oposições entre branco e índio, civiliza
ção e natureza, paz e guerra, amor e ódio. Marcada a diferença 
inicial do encontro, a narrativa se desenvolve através de uma 
trajetória que, ao mesmo tempo em que aprofunda a relação 
amorosa, também reduz a oposição inicial e dilui a diferença. 
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Nesse processo de conjunção, o discurso apela às faculdades 
sensona1s que conduzirão as personagens ao envolvimento 
sexual pleno: 

E a.r.rim di::::_endo, Iracema tinha o lábio trêmulo, e úmida 
a pálpebra. O cristão adormeceu OltTJindo suspirar, entre 
o.r murmúrios da floresta, o canto ma11ioso da virgem 
indiana. 
Martim pou.rou brandos olhos na fare da virgem: (. . .) 
A 11irgem redinava num trom·o áspero do ar�;oredo: tinha 
o.r olho.r no chão; o .rancgue Jit,gira da.r faus; o t'Orapão 
lhe fremia nos lábios, como gotaJ de on;alho daJ folhas 
do bambu. 
Não tinha sorri.ros, nem t'ores, a 11irgem indiana. 
Martim estreitou a virgem ao seio; mas logo a repeliu. 
O toque do seu corpo era dou t·omo a açucena da mata, 
e maáo como o ninho do beija-jlor (. . .) 
Toda.r as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem 
tabajara, ele sente t'orrer-lhe pelas 11eias, uma onda de 
ardente thama. 
Agora podia vir;er com Iracema, e t'olher em seu.r lábioJ 
o beijo que ali 11içatJa entre .rorrisos, t'omo o fruto na 
t'Orola da jlor. Podia amá-la, e .rugar desse amor o mel e 
o perjitme, sem deixar veneno no seio da virgem. 

Da visão inicial que lhe acarretou um ferimento no 
rosto, Martim ouve o "canto mavioso" de Iracema na oca de 
Araquém, deitado na rede trançada pela virgem. Sente, em se
guida, o gosto dos seus lábios de mel, toca o seu corpo, para 
finalmente transfor1ná-la, através do ato sexual, em "esposa", 
isto é, de índia virgem em esposa civilizada: conjunção final, 
desconhecimento da diferença. Para Iracema, objeto do desejo 
de Martim, a entrega inevitável acarreta-lhe a morte, prevale
cendo Tanatos em lugar de Eros. Para Martim, sua realização 
erótica suprime uma necessidade, uma carência, só possível 
através dos "sonhos da jurema". 

Braga Montenegro comenta, no prefácio da edição fac
similar de Iracema, publicada pela Coleçào Alagadiço Novo 
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de 1985, que o capítulo XV termina com a entrega da virgem 
tabajara ao guerreiro branco, e que tudo acontece em estado 
onírico e, tal como no Éden, por ardilosa iniciativa da mulher. 
Nada, entretanto, é explícito; antes, tudo se comunica simbo
licamente, desde o gesto arrebatado de Martin, bebendo, das 
mãos da virgem, "o verde e amargo licor" de Tupã, até a fuga da 
jandaia, que, ao romper d'alva, deixou a cabana para não mais 

voltar. Ignorante do que acontecera, Martim se prepara para 
deixar os campos do lpu e a hospitalidade de Araquém. lrapuã 
tem planos para lhe impedir a retirada, mas vem a lua nova e 
os guerreiros se entregam ao festim religioso. Agora toda a 
nação tabajara está presa do letargo e dos sonhos conseqüentes 
dos vinhos ingeridos. No episódio seguinte, Iracema e Martim 
saem ao encontro de Poti. Ao alcançar o território pitiguara, 
Martim pede-lhe que retorne, mas ela se recusa. Confessa, 
então, que traíra os segredos da jurema e que o acompanhará 
porque já é sua esposa. Ante o espanto do guerreiro, Iracema 
confessa que ele sonhava quando Tupã abandonou sua virgem. 

E Braga Montenegro conclui: "estamos no capítulo XVII, e 
acabamos de conhecer uma das mais belas páginas idílicas da 
literatura do mundo". 

Em Irauma, Alencar focaliza o par amoroso "para além 
do casamento", quando vários sentimentos se confundem no 
interior de Martim - como o desejo de liberdade, de lutas glo
riosas, a saudade da terra distante- dando início ao afastamento 
do casal, para grande tristeza de Iracema que começa a definhar 
e morre logo após o nascimento do seu filho. Uma leitura dos 
elementos implícitos do texto revelará o jogo existente entre 
o sujeito lírico e Eros humanizado - o desejo se explicita 
nos sujeitos, a partir do interrelltcionamento dos corpos em 
movimento - e apenas termina com a morte de Eros, isto é, a 
supressão do desejo, com a vitória de Tanatos. 

Machado de Assis, em bela çrônica que escreveu em 1866, 
chama a atenção do leitor para a beleza do episódio em que 
Iracema conta a Martim que concebeu um filho. Esse episódio é 
comparado pelo autor à cena dos Natchez em Chateaubriand: 
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"Quando René, diz o poeta dos Natchez, teve certeza 
de que Ce!uta trazia um filho no seio, acercou-se dela 
com santo respeito e abraçou-a delicadamente para não 
machucá-la. "EJpoJa, diSJe ele, o céu abençoou as tuas 
entranhas". A cena é bela, decerto, é Chateaubriand 
quem fala; mas a cena de Iracema aos noJJos olhos é 
mais feliz. A selvagem cearenJe aparece aos olhos de 
lvfartim, adornada de flores de maniva, trava da mão 
dele e diz-lhe: - Teu sangue já. vive no seio de Iratema. 
E la será mãe de teu filho. 
-Filho, dizu tu? E.,·clamou o cristão em júbilo. 
"Ajoelhou ali, e cingindo-a com os braços, beijou o ventre 

fecundo da esposa". 
Vê-se a beleza desse movimento, no meio da natureza 
viva, diante de uma filha da floresta. O autor conhe
ce os segredos de despertar a noJJa comoção por utes 
meios Jimples, naturaÍJ e belos. Que melhor adoração 
queria a maternidade feliz, do que aquele beijo casto e 
e!oqüente?" 

Essa imagem de fecundidade é atribuída a Iracema 
- dentre as outras moças dos romances de José de Alencar 
porque ela simboliza a potencialidade da mãe natureza com a 
qual essa personagem se confunde. O mito alencariano reúne, 
assim, sob a imagem da heroína, o colonizador tido como 
generoso feudatário, e o colonizado, visto, ao mesmo tempo, 
como súdito fiel e bom selvagem. Essas observações buscam 
distinguir, no reconhecimento da situação ideológica, o juízo 
de valor artístico dos textos literários em que as expressões 
mitopoéticas regem a linha narrativa do discurso amoroso: "A 
boca do guerreiro pouJou na boca mimo.ra da virgem. Ficaram ambo.r 
aJJim unidos como doiJ JrutoJ gêmeos do arará, que saíram do seio da 
mnma flor ". 

A poesia da ficção alencariana reverbera nas teclas sen
síveis do discurso amoroso, quando há uma adesão de toda a 
natureza, festejando o encontro idílico entre o branco Martim 
e a índia Iracema: 
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A floresta de.fti!ava Juave fragrância e exalava harmo
niOJ'OJ' arpejoi; OJ' mspiros do coração J'e difundiram nos 
miÍrmuroJ' do de.rerto. Foi a feita e o canto do himeneu. 
As água.r do rio banharam o corpo caJ·to da recente 
espoJa. (..) Tupã já não tinha sua virgem na terra dos 
tabajaras. 

A erotização da personagem na passagem dos ritu
ais de sedução envolve a atmosfera da entrega amorosa, 
revelando a espontaneidade de Iracema com relação ao ato 
do amor - o que não ocorre com as moças urbanas, sempre 
em conflito com as situações de intimidade: ''TodaJ aJ noiteJ a 
eJpoJa perfumava Jeu forpo e a alva rede, para que o amor do guerreiro 
Je deleitaJJe nela". 

Alencar modelou a figura do índio - belo, forte e livre 
- em um regime de combinação com a franca apologia do co

lonizador. Essa conciliação contradiz a história da ocupação 
portuguesa, de acordo com as crônicas escritas nesse período. 
Iracema, no belo poema em prosa que traz o seu nome, apai
xona-se por Martins Soares Moreno, o colonizador do Ceará, 
e, por amor, rompe com a sua nação tabajara depois de violar o 
segredo da jurema. A entrega do índio ao branco é incondicio
nal, faz-se de corpo e alma, implicando sacrifício e abandono 
da sua pertença à tribo de origem. 

Sobre a virgem dos lábios de mel, Machado de Assis 
ainda acrescenta: "Não resiste, nem indaga: desde que os olhos 
de Martim se trocaram com os seus, a moça curvou a cabeça 
àquela doce escravidão". 

O risco de sofrimento e morte pela selvagem é aceito sem 
qualquer hesitação, como se a sua atitude devota para com o 
branco representasse o cumprimento de um destino, que Alen
car apresenta em termos heróicos ou idílicos. Alfredo Bosi, em 
seu livro Dialética da Colonização, apontou a existência de um 
"complexo sacrificial" na mitologia romântica de Alencar. São 
todas obras cujas tramas narrativas ou dramáticas se resolvem 
pela imolação voluntária dos protagonistas: o índio, a índia, a 
mulher prostituída, a mãe negra. 
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Os romances O G11arani e Ira<"ema fundaram o romance 
nacional. É importante observar como a figura do índio mo
delou-se em um regime de combinação com a franca apologia 
do colonizador. Essa conciliação, dada como espontânea em 

Alencar, viola abertamente a história da ocupação portugue
sa, principalmente no primeiro século, levando Alfredo Bosi 
a considerá-la "pesadamente ideológica" como interpretação 
do processo colonial, embora divise, no projeto utópico de 
José de Alencar, uma linguagem narrativa que se transfigura, 
deixando-se embalar pela tecla da poesia. 

Essa interpretação "pesadamente ideológica" de Alencar 
encontra ecos em críticas recentes, como a de Flávio K.othe 
no livro O cânone imperial. Segundo esse crítico, o escritor 
cearense, ao procurar criar uma alegoria, fabricou um clichê, 

perpetrando uma mistificação da personagem Iracema, quando 
a realidade deveria ser inteiramente diversa: 

Irac·ema, .-omo índia da região do Ceará, delJeria ser bai
xinha, barriguda, banguela e de ,·abeça chata. Exalo na 
des.-rifão, Alencar a compara a uma palmeira e procura 
.fazer dela uma .figura mítica, .fabulosa, que se .funde t·om 
aflores ta: ela é a própria natureza corporifit·ada de modo 
a parecer bela e atraente. 

Devido a esses desvios de interpretação é que o crítico 

literário e sociólogo Antonio Candido, ao analisar os momen

tos decisivos do romantismo no Brasil, aconselha o leitor a 

afastar-se de todo preconceito rasteiro e pedestre e a fixar-se 
no que a imaginação tem de mais verde e exuberante, a fim 
de poder entender e apreciar a dimensão da obra ficcional de 
José de Alencar. 

Ainda em sua crônica, Machado de Assis emite preciosa 
avaliação final sobre o livro Iracema: "O livro do Sr. José de 
Alencar, que é um poema em prosa, não é destinado a cantar 
lutas heróicas, nem cabos de guerra; se há aí algum episódio, 
nesse sentido, se alguma vez troa nos vales do Ceará o poema 
da guerra, nem por isso o livro deixa de ser exclusivamente 
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votado à história tocante de uma vugem indiana, dos seus 

amores e dos seus sofrimentos". 
Roberto Schwarz, no ensaio A impor!afãO do romance e .rua.r 

contradirõe.r em Alenc·ar, considera que a obra desse escritor é 

uma das minas da Literatura Brasileira e, embora não pareça, 
tem continuidades no Modernismo. De Iracema, alguma coisa 
veio até Macunaima: as andanças que entrelaçam as aventuras, 
o corpo geográfico do país, a matéria mitológica, a toponímia 
índia e a História branca; nossa iconografia imaginária das 
mocinhas, dos índios e das florestas deve aos seus livros mui
to da sua fixação social. Schwarz conclui, afirmando que, de 

modo geral, a desenvoltura inventiva e brasileirizante da prosa 

alencariana ainda hoje é capaz de inspirar grandes obras. 

Sânzio de Azevedo, no prefácio que elaborou para a 
reprodução fac-similar da primeira edição (1865) do romance 
Iracema, tece a seguinte reflexão: "O certo é que o e.rcritor tudo 
fez, .rabiamente, para dar à .rua hi.rtória foro.r de lenda, e com tanta 
arte o fez que a virgem do.r lábio.r de mel, .re não era um mito ante.r da 
apari(ão do romance-poema, tornou-.re mito e hoje a idéia que temo.r é a 
de que ela exúte mai.r do que .re houvera realmente t'ivido ". 

Angela Gutiérrez, na apresentação do romance Iracema 
publicado pela Editora ABC, avalia: "Tanta.r e tão freqüente.r .rão 
a.r referência.r a e.r.re romance em no.r.ro dia a dia que, por .reu acúmulo, 

podem até paJJ·ar de.rpercebida.r. Surgem, no entanto, em nome.r de pe.r

soas (Iracema, Caubi, Poti, Araquém, Irapuã, Jacaúna); em nomes de 
entidades (TV Verdes Mares, Rádio Iracema), em nomeJ de lugares 
(Praia de Iracema); em nome.r de caJa.r comerciais (Pontal de Iracema, 
Ca.ra Iracema); em expreJJÕe.r do falar wloquial ("mai.r rápida que a 
e ma .relvagem ", "mai.r negro.r que a a.ra da graúna ", "virgem do.r lábios 
de mel", "cabana de Araquém ", "tudo pa.r.ra .robre a terra''). 

Iracema é um livro de saudade e de amor à terra natal, 
escrito por um filho ausente, exilado de suas reminiscências 
da infância, quando "o.r menino.r brim·avam na sombra do outão, com 
pequeno.r o.r.ro.r de re.res, quefiguram a boiada". Alencar acrescenta: 
"Era aJSim que eu brincava, há quanto.r ano.r, em outro .ritio, não mui 

di.rtante do Jeu. A dona da caJa, terna e incan.rável, manda abrir o 
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coco verde, ou prepara o .raboro.ro creme do buriti para refrigerar o e.r

po.ro, que há pouco recolheu de .rua e.·>a·unão pelo .rítio, e agora repou.ra 

emba!ando-.re na ma à a e cómoda rede". Mais adiante, o escritor 
reafirma: O livro é cearen.1e. Foi imaginado aí, na limpidez de.r.re céu 

de cri.rtalino azul, e depoi.r vazado no coração cheio da.r recordações 
vivaceJ de uma imaginação virgem. En·revi-o para .rer !ido lá, na va

randa da ca.ra rústica ou na freJw .rombra do pomar, ao doa embalo 

da rede, entre os murmúrios do vento que crepita na areia, ou jà1jà!ha 
na.r pa!ma.r doJ coqueiro.r. 

Luís Filipe Ribeiro, no livro MulhereJ de papel: um e.rtudo 

do imaginário em Jo.ré de Alencar e Mat·hado ele AJJiJ, considera 
que o romance Iracema está construído sobre um discurso de 
dupla entrada. De um lado, o texto de Iraama, o enredo pro

priamente dito; do outro, o texto das Notas. Neste, Alencar irá 
apresentar a sua argumentação histórica, filológica, etnológica 
e mesmo literária. 

Ao cercá-lo de notas, constantes e insistentes, o escritor 
exerce uma forma de censura prévia à livre leitura. Se o livro 
for lido, ignorando-as, haverá um tipo de produção de sentido. 
Lendo-o, fragmentado pelas repetidas intervenções do autor, 
que disputa espaço com o narrador, as possibilidades de signi
ficação daí resultantes serão necessariamente outras. Para Luís 
Filipe Ribeiro, este é apenas mais um sintoma de que o projeto 
da pátria brasileira, anterior ao texto, deveria sobrepor-se a 

ele, na leitura. A lenda,lida isoladamente, poderia conduzir o 
leitor a um imaginário totalmente desligado de um projeto de 
identidade nacional. 

Agreguem-se a isto as duas cartas, endereçadas ao Dr. 
Jaguaribe, primo e conterrâneo do autor, colocadas uma no 
frontispício, a título de Prólogo, e outra, no final do livro. 
Ambas comentam o texto, sua feitura e desenvolvem pro
blemas teóricos relativos aos poemas indígenas e à literatura 
nacional. E, mais do que isso, funcionam como introdução e 
conclusão do ato de leitura. O autor interfere antes, durante 
e depois do texto, participando exaustivamente na produção 
de seus sentidos. 
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Iracema, expressão de um dos maiores escritores brasilei

ros, chega à marca dos 140 anos de sua primeira publicação. 
O romance, um dos mais populares de Alencar, abrasileirou a 
nossa literatura, ansiosa mudança por ele desejada. A odisséia 
combina o encontro do colonizador português com os nativos 
da terra, e do guerreiro português, Martim, com a musa indígena 
Iracema. Para o Ceará de hoje, representa bem mais que um 
livro: é um ícone que perpassa os anos e se firma como uma 
marca de nosso povo, de Dossa terra e de nossa cultura. 
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