
Apreciação crítica do livro Iracema  

escrito por José de Alencar 

 

Escolhi esta obra pois a sua sinopse despertou-me interesse e à primeira vista o livro parecia 

não ser muito grande e ser fácil de ler. 

Iracema conta a história de uma índia, de uma tribo brasileira, chamada Iracema, que se 

apaixona por um guerreiro branco chamado Martin. Os dois viviam um amor impossível. Mais 

tarde Iracema e Martin, juntamente com Poti, um amigo de Martin, foram viver para uma zona 

afastada da sua tribo, pois Iracema estava grávida. Martin partiu em batalha em duas ocasiões, 

quando regressou pela segunda vez a casa, Iracema já tinha dado à luz o filho a que chamou 

Moacir, filho da dor, mas estava debilitada devido ao sofrimento causado pelas saudades que 

sentia pelo amado. Antes de morrer só teve forças de entregar o filho ao pai. 

José de Alencar nasceu em 1829, no Ceará. Foi um escritor e político e é considerado um dos 

maiores romantistas da literatura brasileira. Entre as suas obras mais conhecidas para além de 

Iracema, encontram-se O Guarani, Senhora e Lucíola. Faleceu em 1877, no Rio de Janeiro. 

Considero esta obra um romance trágico devido à morte de Iracema e a todo o sofrimento que 

esta passou durante a vida. Sendo que se apaixona por um homem por quem não se devia ter 

apaixonado, quando finalmente vivia com esse homem, Martin, e podia ter um final feliz, o 

amado parte para uma batalha. Passado pouco tempo de regressar, parte novamente, 

deixando-a sozinha. Quando o seu filho nasceu Iracema morreu pois estava demasiado 

debilitada.  

Martin perde repetidamente o interesse em Iracema, o que o leva a partir para as batalhas, 

quase que fugindo de Iracema, o que me dá a entender que este não a amava como ela o 

amava. Quase que se pode dizer que para Martin o fruto proibido, que era Iracema, é o mais 

apetecido. O amor, em várias ocasiões, não correspondido de Iracema por Martin faz com que 

esta história se distinga de outros romances trágicos, como Romeu e Julieta, em que as 

personagens principais morrem devido ao amor que sentem um pelo outro. 

O livro em si não é fácil de ler, pois a linguagem usada torna-se muitas vezes confusa levando a 

uma difícil compreensão do texto, para além disso a leitura torna-se cansativa com alguma 

facilidade. 

De modo geral, o livro não foi do meu agrado, sobretudo, devido à dificuldade na 

compreensão da história. 
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