


 
 

José de Alencar escreveu romances das mais diversas temáticas. 

Há que se ressaltar que, além dessa atividade jornalística, José de 

Alencar também atuou, assim como o pai, no meio político. Filiado ao 

Partido Conservador, elegeu-se para mais de um mandato 

de deputado pelo estado do Ceará, e, de 1868 a 1870, ocupou o cargo 

executivo de ministro da justiça. 

No meio literário, seu reconhecimento deu-se a partir da publicação, 

em 1856, das Cartas sobre A confederação dos Tamoios, no Diário do 

Rio de Janeiro, nas quais criticava o poema épico A confederação dos 

Tamoios (1856), obra do escritor Domingos Gonçalves de Magalhães, 

considerado o introdutor do romantismo no Brasil. Faleceu, vítima de 
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tuberculose, na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 

1877, aos 48 anos de idade. 

 

Características das obras de José de Alencar 

A vasta produção literária de José de Alencar, a qual é constituída por 

romances indianistas, urbanos e regionalistas, além de crônicas, 

críticas literárias e peças teatrais, tem como característica geral 

a tentativa de construção de uma cultura genuinamente brasileira, 

desvinculada, portanto, das características estéticas que vigoravam em 

Portugal. 

Esse projeto de construção de uma identidade cultural brasileira era a 

principal bandeira do romantismo, e José de Alencar foi seu principal 

entusiasta. Ele procurou, assim, em suas narrativas, principalmente 

nas indianistas, retratar, em uma linguagem mais próxima possível do 

português falado no país, temáticas intimamente ligadas ao Brasil, 

como a questão indígena, presente em obras como Iracema (1865), O 

guarani (1857) e Ubirajara (1874). 

Além dos romances de temática indígena, a tentativa de construção de 

uma produção literária, voltada à temática nacional e à reprodução da 

língua portuguesa brasileira, deu-se também por meio de romances 

ligados à temática rural e interiorana, como se nota em O 

gaúcho (1870), em Til (1871), em O tronco do ipê (1871) e em O 

sertanejo (1875). 

 A temática histórica também não foi negligenciada, e, assim, no 

plano ficcional, passagens da história do Brasil, como as ligadas à 

colonização exploratória, foram transpostas para obras como As minas 

de prata (volume 1 e 2, respectivamente publicados em 1865 e 1866) 

e Guerra dos mascates (volume 1 e 2, respectivamente publicados em 

1871 e 1873). 

O meio urbano não teve menos destaque, sendo cenário de romances 

como Lucíola (1862), Diva (1864) e Senhora (1875). Nessas obras, 

a sociedade burguesa carioca do Segundo Reinado (1840-1889) é o 

cenário de enredos que têm como protagonistas fortes mulheres. 
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 Essa pluralidade de obras, com temáticas e cenários variados, 

cumpriu um propósito estético e político de consolidação de uma 

literatura genuinamente brasileira, porém, há que se ressaltar que o 

teor idealista, também característica do romantismo, permeou essas e 

outras obras de José de Alencar. Não obstante, elas são, sem dúvida, 

essenciais para a compreensão da literatura brasileira e constituem 

a base do romance moderno e contemporâneo. 

Principais obras de José de Alencar 

José de Alencar publicou uma extensa obra, segmentada em gêneros 

e temáticas variadas, o que confirma sua tentativa de consolidar uma 

literatura genuinamente brasileira, propósito principal do romantismo. 

Veja quais são elas: 

→ Teatro 

 Verso e reverso (1857) 

 O crédito (1857) 

 O demônio familiar (1857) 

 As asas de um anjo (1858) 

 Mãe (1860) 

 A expiação (1867) 

 O jesuíta (1875) 

→ Romances 

 Cinco minutos (1856) 

 A viuvinha (1857) 

 O guarani (1857) 

 Lucíola (1862) 

 Diva (1864) 

 Iracema (1865) 

 As minas de prata - 1º vol. (1865) 

 As minas de prata - 2º vol. (1866) 

 O gaúcho (1870) 

 A pata da gazela (1870) 

 O tronco do ipê (1871) 

 Guerra dos mascates - 1º vol. (1871) 

 Til (1871) 



 Sonhos d'ouro (1872) 

 Alfarrábios (1873) 

 Guerra dos mascates - 2º vol. (1873) 

 Ubirajara (1874) 

 O sertanejo (1875) 

 Senhora (1875) 

 Encarnação (1893) 
 


