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Escrito e publicado sob a forma de folhetins para o Diário do
Rio de Janeiro entre 1º de janeiro e 20 de abril de 1857, o
romance O Guarani obedece a um ritmo de trabalho
frenético que marcou a escrita da obra.
Aos 27 anos José de Alencar vê seu trabalho reconhecido
pelo público. O seu primeiro romance de fôlego dá início ao
projeto de fundação de uma literatura brasileira autônoma. A
obra enuncia o advento da brasilidade, "encarnada na
submissão do índio aos desígnios do colonizador europeu".
No primeiro momento, o romance aborda a descrição da
civilização representada pelos domínios de D. Antônio de
Mariz, fidalgo português que nos fins do século XVI, fiel ao
projeto colonizador da coroa portuguesa - submetida naquele
período ao domínio espanhol, instala uma fazenda às margens
do rio Paquequer. O segundo momento, marcado pelo ataque
dos Aimorés lança por terra a esperança de uma sociedade
portuguesa no solo brasileiro: a ordem da civilização
portuguesa deve ser destruída, para que renasça a nação
brasileira. Por fim, o terceiro momento, o renascimento, a união de Ceci e Peri. Sozinha no mundo,
Ceci se recusa a ir para o Rio de Janeiro, após a destruição dos domínios de seu pai, preferindo ficar
com Peri. O final é aberto, sugerindo a fusão de europeus e índios cristianizados e submissos como a
fundação da nacionalidade brasileira: "O hálito ardente de Peri bafejou-lhe a face. Fez-se no
semblante da virgem um ninho de castos rubores e lânguidos sorrisos: os lábios abriram como as
asas purpúreas de um beijo soltando o vôo. A palmeira arrastada pela torrente impetuosa fugia...E
sumiu-se no horizonte".
Classificado geralmente em romance-histórico, tem 54 capítulos divididos em 4 partes: Os
Aventureiros, Peri, Os Aimorés e A Catástrofe. Tem como personagens principais D. Antônio de
Mariz, sua mulher D. Lauriana, seus filhos D. Diogo e D. Cecília (Ceci) e sua sobrinha D. Isabel (que
na verdade é sua filha com uma índia), Loredano, Aires Gomes, Alvaro de Sá e o índio Peri.
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