
Mário de Alencar 

Entre os escritores brasileiros, José de Alencar é dos que 
mais se, prestam a ·esta espécie de páginas escolhidas. A sua 
obra extensa, de vário gênero e feição múltipla, se alguma di
ficuldade oferece para a ·escolha, é a da exclusão; vacila-se 
em deixar à parte qualquer dos seus livros, e ainda, nos volu
mes assinalados, os capítulos ou tre·chos em nada inferiores 
aos outros. Mas o número tem de ce·der ao li.mite das páginas 
e à combinação que apresente ·em m·iniatura a fisionomia com
pleta do escritor. E quem o seleciona conscienciosamente não 
fica insensível à responsabilida·de do encargo; parece-lhe estar 
operando antecipadamente� o ofício eliminador do tempo, o 
qual, ao revés do que faz com as obras dos primitivos es
critores exumando-as, reunindo-as e avolumando-as, ·em re
lação aos modernos, pe·la impossibilida·de de conservá-las na 
sua �multidão, enterra-as em esquecimento, mumifica-as, ou 
apenas t·hes toma uma parte que as lem·bre ou lhes permita 
ocupar um ponto de referência na memória humana. 

Que significa em verdade· o pensamento de fazer páginas 
escolhidas dos escritores, senão a certeza de que já o homem 
contemporâne·o e o vindouro não terão vagar para a leitura 
deles? E no caso ·de o tere.m para algum ou alguns dos volu
mes, porventura não acertariam com o melhor, com o livro 
do autor. 

Nas literaturas primitivas o trabalho mental participava da 

condição da natureza: era espontâneo, lento, oportuno, como 
a criação da planta, do cristal, dos animais. A transmissão me

cânica do livro multiplicou-o e, facilitando-o na aparência, per· 
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turbou-lhe a revelação. Gradativamente .mais afastado da natu
reza, artificialmente inspirado e estimulado, o escritor �moderno 
sofre em si mesmo a multiplicidade da produção alheia, não 
tem a paciência da gestação demorada e te·mporânea, e con
cebe e pro·duz à mercê das circunstâncias e dos acidentes: e 
o seu livro, raro é que· surja na forma congenial, na unidade 
da sua essência, na plenitude da sua força, senão prematuro, 
fragmentado, ensaiado e repartido em muitas obras, inconple
tas por isso mesmo, e imperfeitas cada uma de per si. 't: um 
milagre; tão pouco depende jâ da própria vontade e clarivi
dência, refazer um ·escritor as condições de criação pura e 
espontânea, qu·e os grandes autores de outros tempos logra
ram. 

Flaubert, que personificou a consciência e probidade men
tal do escritor, sentia e entendia a necessida·de· do único lfv;o, 
:mas não pôde sobrepujar as influências exteriores do momento 
e· do meio, n·em vencer os desvios ocasionais do seu próprio 
espírito; e resignou-se impotente a deixar o seu livro espalha
do em alguns volu.mes, e ainda ·por bem de·le em sós alguns 
volumes. 

Que escritor mo·derno terá sido capaz e feliz de acertar 
com o ·seu livro, imune da sedução do público, das contingên-

• 

cias das modas, do interesse da vaidade? O acaso, senão a 
adversi·dade e a desgraça, é o ocasionador desses mo�m·entos 
de ple·nitude, em que o infin·ito se deixa apreender e fixar. Só 
a prisão de Cervantes pro·porcionou a ·criação do D. Quixote, 
e ainda foi isso ·em tempo anterior à fase livresca e mecânica 
da humanidade·. 

E, se é já inacessível a um autor o momento justo da cria
ção, ao público torna-se impossível rastreá-lo na obra volu
mosa e dispersa de tantos e tantos, quase inumeráve·is auto
res do seu mesmo país e do mundo. Daí provém a busca e 
a publicação das páginas escolhidas em todas as te·rras onde 
há leitores. ·�: um instinto e uma providência de salvação nos 
dilúvios das bibliotecas. Mas daí também a responsabilidade 
para o que se incumbe da escolha, que· não há de ser feita 
a esmo nem ao critério só do gosto individual, mas em obser 
vância do que caracteriza o escritor em suas feições e pode 
desenhar-lhe o livro, o talento e a alma. 
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Em José de Alencar houve, reveladas na sua obra d 

�oeta de ·�de�lizaçõe� extremas, e um homem prático e POSI
tivo: o pn.me1ro dom1nado pela imaginação, pelo sentimento 
e pela fantasia, o segundo pela razão, pela realidade e p81a 
prudência; no pri·meiro prevalecia o talento, no segundo 8 in-
teligência; a obra do primeiro criou-se espontaneamente, sem 
propósito; a do segundo foi o produto da vontade; unia-os u m  
traço comum: a índole, a alma brasileira. 

Definem-se na sua vida duas fases: a do poeta de ficçAo, 
de 1855 a 1868, e a do político, de 1868 a 1877. 

Com ser espontânea, não f·oi precoce a ·produção do escrl· 
tor fantasista. Não tinha ele talvez a consciência da elabora
ção interior, nem o estí·mulo da vaidade, que o levasse a re
c·orrer à imitação para surgir antes de tempo. A pre·ferência 
de seu espírito era para as obras de ficção; nesse gênero fazia 

os seus pri.me·iros ensaios; mas ele mesmo não teria previsto, 

ainda depois de formado, a obra que o sagraria escritor. Da 

1850 em que se diplomou até meados de 1854 em que inl· 

ciou a colaboração no Correio Mercantil, como folhetinista, 

foi exclusivamente a·dvogado, e alguns artigos escritos para 

jornal versavam sobre assunto jurídico. O folhetinista teve 

ê xito, e um a·no depois assumindo a direção d o  Diário do Rio 

de Janeiro, o mais antigo jornal do tempo, Alencar demons

trou possuir as qualidades primaoiais do offcio: agilidade de 

pensamento, força dialética, agudeza de inteligência, réplda 

apre·ensão dos fatos, e sobretudo a palavra fácil e brilhante. 

Todas as circunstâncias influfam para que José de Alencar 

ficasse daí em diante somente jornalista, como outros escrito

res que tivera·m aí grande renome, e com que ele já rivalizava. 

Nenhuma profissão mais adequada a satisfazer os estfmulos 

de glória imediata, nenhuma, quando sincera, mais exclusl· 

vista de outros labores, nenhuma mais absorvente, mais vicl• 

dera do esprrito para o método de trabalho e para o gozo da  

obra. Pois foi justame·nte nesse perrodo de lustre jornalista, 

em �melo de uma atividade febril, excessiva, quando todos 01 

assuntos, polftica, história, economia e admlnistraçlo, lhe 
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ocupavam a pena em artigos múltiplos; quando era o momento 
da ambição potrtica, foi ar que apontou o romancista. Pouco 
antes como um prenunciador, o crftico, ou melhor as i·mpres
sões, o senso de poeta, despe·rtados pela leitura d'A Confe

deração dos Tamoios, poema de Gonçalves de Magalhães. As 
Cartas de lg. eram a exposição da sua estética, o esboço do 
poema que ele teria feito sobre aquele assunto. Tinha-se pola
rizado a inspiração que o me·nino e o adolescente haviam sen
tido, inconscientemente, sem atinar-lhe a forma nem �mesmo 
sofrer a necessidade de· configurá-la. A gestação operara-se 
oculta. Cinco Minutos. A Viuvinha, romancetes feitos como dis
tração e repouso da tarefa do jornal, e escritos dia a dia em 
folhe·tim, sairam dois mimos de graça; foram como os primei
ros saltos de uma ave que ensaia o vôo para fora do ninho. 
Na mesma despreocupação de folhetinista, também escrito 
dia a dia e sem nome de· autor, começou logo depois a ser 
publicado O Guarani. 

Desde os primeiros folhetins fez esse romance uma im
pressão nova e forte·, e em breve empolgante de todo o pú
blico na Corte e até onde chegava o jornal nas províncias. 
Havia ansiedade e entusiasmo pela sua leitura. Por que? Não 
era um romance de aventuras nem de análise· de paixões; não 
reproduzia os costumes do te·mpo nem figuras da atualidade, 
nem na exposição se afastava do processo das narrativas 
comuns. 

Sem dúvida pela sua estrutura era, o que não tinham sido 
os romances que se escreviam no Brasil, uma composição ar
tfstica, de plano definido e proporcionado, com personage·ns, 

que, dentro da lógica da sua concepção, eram figuras huma
nas inteiras e vivas, não puros manequins ou só aspectos de 

pessoas. 

Mas o público leitor daquele te,mpo conhecia por tradução 
ou no mesmo original grandes romances de autores estrangei
ros, entre· os quais os de Walter Scott, que haviam servido de 
modelo do gênero ao autor do Guarani. Não viria pois dar, 
apesar de sua primazia em praticar com sucesso a técnica d.o 
romance, o entusiasmo produzido por essa obra de ingênua 
feição no público brasileiro. Nem seria por ter uma indfgena 
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como u�ma das figuras centrais; j á Bazrlio da Gama, Durão, 
Gonçalves Dias e G. de Magalhães tinham introduzido o sel
vagem na poesia épica e lírica. O e·ntrecho do Guarani era 
singelo; o tempo da ação remoto, o lugar dela distante. o que 
no Guarani o público achou, diferente dos outros romances 
daqui e de fora, foi a inspiração fundamental, a sinceridade e 
a espontaneida·de da expressão, a poesia descuidada de si 
mesma, instintiva, fragrante do aroma da nossa terra; era em 
suma ·a alma brasileira do livro, da qual ele vivia e· tirava o 
próprio corpo, e a for,ma da linguagem que o vestia. 

Ao passo que para o público O Guarani revelou o senti
mento poético da terra brasile·ira, para José de Alencar foi a 
revelação dele próprio. Foi a sua primeira produção genial, 
e por isso mesmo inconsciente. Continuou-a em parte· As Minas 

de Prata, que se relaciona com O Guarani em um dos perso
nagens, ·e num dos motivos do e·nredo; desenrolam-se e com
plicam-se ali as faculdades artísticas do ro�mancista, no poder 
de dramatização e na multiplicidade e variedade dos perso
nagens. Mas o que· era só espontâneo é agora refletido e pre
parado; a arte descai às vezes em artifício; o gosto de aven
tura prevalece sobre a unidade da fantasia, e· atinge o fantás
tico. A ficção entretanto, co.m todos os seus excessos roma
nescos, vive; o talento de· narrar ·e descrever domina o leitor 
e arrasta-o entre o impossível e o inverossí.mil, interessado pelas 
figuras c·entrais do livro, cada uma de·las típica, evidente e 
palpável, na sua configuração. E ressaltam em vivacidade não 
so·mente os protagonistas do dra·ma complexo; todos os per
sonagens. até os meros episódicos, têm rele·vo próprio. Não 
há no romance análise de caráter, mas cada caráter se define, 
se ace·ntua dramaticamente ao cho·que dos sentimentos. 

Nesse sentido As Minas de Prata constitui uma comédia 
humana em que se exibe.m as principais modalidades de caré

ter e temperamento: a ambição, a austeridade, a piedade, a 

abnegação, o amor místico, o amor ingênuo, o amor sensual, 
a religiosidade, a resignação, o fanatismo, o orgulho, a bra

vura, o cavalheirismo, a nobreza, a perversidade, a lealdade, 

a avare·za, o patriotismo, a amizade; e todos manifestados in· 
dividualmente na própria ação de cada figura. '!: o romance 
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·mais representativo do engenho dramático de José de Alencar; 
o qual pouco antes já se· demonstrara no teatro, desde a co
média leve e faceta e de costumes, ao mais intenso drama 
em Mãe. 

Iracema, que apare·ceu depois dos perfis de mulher Diva 

e Luc/ola, foi, como tinha sido o Guarani, para o público e 
para o autor, o imprevisto; e ainda aí foi posta em prova a 
força do gênio. Parecia acabada a fase do indianismo literário: 
acerca dos selvagens tudo que· pudesse interessar estava con
tado e cantado em Gonçalves Dias e outros poetas, e no 
Guarani e no fundo do quadro selvático ·e·m Minas de Prata, 

Ale·ncar ocupava-se das cenas da atualidade, e começara, 
com a sua obra áuste·ra de político, a aplicação mais assídua 
à obra de jurista. Uma viagem à província natal fez o milagre. 
A terra cearense, os seus tabuleiros sertanejos, as suas dunas 
e carnaubais e o seu .mar bravio e verde, acordaram a infância 
do escritor: e a saudade se lhe expandiu em rítmo, não de 
verso culto e medido, mas de um boleia de berço, inter·mitên
cia de onda, palpite de coração. A saudade refluiu confun
dindo a infância do escritor e a da terra natal; e vestiu-se na 
forma de lenda selvagem, em que a palavra traduziu a imagi
nação primitiva e concreta dos índios. E foi um poema, de 
saudade para o poeta, de pe·rpetuação para o povo, da sua 
própria te-rra, que lhe ressurgiu vírgem, na sua floresta, na sua 
singeleza, nos seus horizontes marinhos, e· no seu encanto. 
Os outros romances, ainda o selvagem Ubirajara, como os do 
sertão e da cidade, foram criações do talento de artista; mas 
já não re·produziam totalmente as faculda·des ·essenciais do 
poeta, épico, dramático, ou idílico, que concebera e realizara 
Guarani, Minas de Prata, Mãe e Iracema. Estes formam o seu 
livro de poeta de ficção; os outros são a obra múltipla, aces
uória, do escritor de talento, são como irradiações das face
tas do seu ·engenho, brilhantes, mas desiguais e inferiores à 
sua potência genial. 

O escritor de talento e de vontade· que já se demonstrara 

no jornalista do Diário do Rio, volveu a sua principal atenção 

para a poUtica. O panfletário revelou-se pujante em: A Corte 

do Leão, O juizo de Deus, Os partidos, A festa macarrôn}ca e 

Cartas de Erasmo. No administra·dor, ministro desde· 16 de fu-
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lho de 1868 a 10 de janeiro de 1870, laborioso e esclarecido, 
vacila-se em qual admirar mais, se o fulgor de espfrito, se a 
força do caráter. Ouviu-lhe então o parlamento a palavra de 
defesa e de ataque·; o ora·dor, que não parecia feito para os 
grandes debates da tribuna, surgiu u.m dos maiores do seu 
tempo, dos mais denodados, temidos e respeitados, porque a 
sua eloqüência inspirava-se da consciência e da sabedoria. 
Não ch·egou a vencer, mas não foi vencido. Morreu e·m meio 
da luta, aos 48 anos de idade, quando repartia o seu esforço 
entre a tribuna e o jornal, sozinho, já fora do partido que· o 

não comportava. 
Entretanto, não esquecera as letras jurfdicas, e as obras,. 

que compunha, só foram publicadas três anos depois de sua 
morte. A fama do romancista não de·ixou que as lesse.m, e vis
s·em o que ainda ali antecipara o seu engenho naturalmente 
criador. A sua morte eliminou para os jnquietos de ambição 
um alvo de ataque ruidoso. Desaparecida a pessoa, cuja pre
sença podia fazer sombra a outros, e cujas possibilidades de 
esforço irritariam os menos esforçados, era inútil hostilizar a 
memória do escritor. Ficava-lhe a obra para o julgamento dos 
séculos. Como todas as obras humanas, sobretudo as dos 
grandes, ela havia de sofrer o fluxo e o refluxo da op·inião, 
que alterna entre o aplauso e a indiferença, entre o entusiasmo 

. 

e o ·Cansaço de louvar. 
Outros ·escritores surgiam e impunham-se à admiração e� 

ao apreço, e entre eles alguns grandes e geniais, a que· a idade 
ajudou para completarem vagarosamente a sua obra. Aponta
ram os confrontos, afirmaram-se preferências, e, à mercê do 
gosto ou dos estudos de cada geração, vai-se fazendo a hie
rarquia efêmera dos que têm no entanto pela natureza e pe·r
sonalidade de seu engenho, o privilégio de não serem subor
dinados à hierarquia. A respeito de José de Alencar, os que 
tê.m tido te.mpo de ler-lhe a obra e possuem a perspicácia e a 
rsenção de juizo, admiram-na e·m seus livros caracterfsticos: 
Guarani, Iracema, Minas de Prata e Mãe, co�mo uma das ex
pressões maiores da poesia de ficção, na qual a imaginação 
e a fantasia, o sentimento ·e a força ideal, puros, nativos, sem 
mescla de filosofias, que ele· não tinha e não precisava de ter, 
como poeta que era, se conjugam numa forma pessoal, que 
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ele não Imitou a outros, e que· outros não puderam imitar-lhe . 
Esse é o cunho do criador genial; e esse é o valor absoluto 
da sua obra de escritor. Da que produziu como polrtico e como 
jurista, dirão os competentes, quando o tiverem lido e medi
tado, se não revela também a impressão do seu gênio. 

Mas há na sua obra ainda um valor relativo e grande, se 
a comparam com a dos seus antecessores e contemporâneos 
no Brasil. Avulta então a diferença entre o que havia ·e o que 

. ele inovou, principalmente a qualidade da sua inspiração ingê
nuamente brasileira, não da superfície das cousas, .mas da es
sência da terra e do povo pátrios. Sem propósito e sem pre
conício, a sua obra firmou e completou a distinção nacional 
da literatura brasileira. Quando no decurso de sua vida lite
rária argüira.m-lhe a expressão para depreciá-lo e feri-lo, ele 
assumiu com orgulho e coragem .menta' a responsabilidade de 
uma missão, que lhe parecia dever ser some·nte U·m exercício 
de natureza. Morreu antes de poder assistir à realização desse 
predestino, e se ainda vivesse te·ria de arrostar os que perti
nazmente confiam na parada das forças naturais, em meio da 
mutação dos fenômenos. As verdades que os eruditos paralí
ticamente não vêem são mais sensíveis o povo e os espíritos 
claros que o tratam e estuda�m. E foi nesses espíritos, foi no 
povo brasileiro, que mais fundo calou a obra de Al·encar; sob 
o encanto abstrato qne nela gosavam, alguma cousa mais in
tensa e se·creta lhes fazia repercutir o sentimento e vibrar as 
fontes da vida. 

Eis por que na sua morte e por dez anos sucessivos no 

aniversário dela, a saudade dos que em artigos ou discursos 
a re·cordavam traduzia em unanimida·de de expressão o pen
samento de que na literatura brasileira se abrira um hiato 
ainda não preenchido. Outros grandes escritores, e bastava 
citar Machado de Assis, tão grande· co·mo ·ele, parecia não 
continuarem nem poderem substituir a obra de José de Alen
car. Eram diferentes, e não falavam como ele· a alma do povo. 
E ainda hoje o povo lhe sente e busca a obra, intacta e viva, 
sob a passagem dos anos a que não re·siste o postiço e arti
ficioso. E há sinais de que o refluxo de opinião dos letrados 
se inclina ao juizo, que independenteme·nte deles se havia de 
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firmar definitivo na perpetuidade da Hngua. A palavra de Ma

chado de Assis, em ple·na glória, já tinha em 1891 lavrado 1 

lnscriçlo de ouro para a estátua em bronze de José de Alencar: 

.. 0 grande escritor, o robusto e vivaz repre·sentante da lite

ratura brasllel r a." 

(De Páginas Escolhidas, 29 de julho de 1920.) 
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