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Nota do organizador

Os textos deste livro certificam algo que, não faz muito tempo,
mais precisamente coisa de uns seis anos, fundamentou o
pensamento analítico em torno das obras de José de Alencar:
a revisitação crítica. Assim, pois, concentraram-se esforços
para que esse processo fosse verificado com plena força e pertinência. E o autor de Iracema foi pouco a pouco redescoberto,
ou melhor, descoberto, porque encarado sob nova perspectiva
analítica. Muita luz havia em regiões hoje reconhecidamente
cediças: seu paisagismo mágico, sua prosa colorida e sonora,
seu nacionalismo e sentimentalismo, sua mensagem civilizadora. Mas luz demais cega, e as regiões pouco iluminadas,
com efeito, passaram a reclamar o “privilégio”.
Produto das pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos
José de Alencar, criado em setembro de 2007 na Universidade
Federal do Ceará (UFC), Fator Alencar: ensaios surge, portanto,
imbuído desse novo sentimento: o de deitar luz sobre essas
regiões pouco iluminadas e fazê-las reverberar, de pleno direito,
a partir de um silêncio de décadas. Daí o motivo para as abordagens corajosas deste livro, marcadas pelo ineditismo ou
aprofundamento de alguns temas, a saber: o do historiador à
frente de seu tempo, ou ainda o do psicólogo pouco prestigiado
e mesmo o do filósofo panteísta sob o disfarce do principal
representante da escola indianista, entre outros.
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Que o leitor reconheça, no material que aqui reunimos,
esse esforço sincero para a divulgação dessas novas visões
sobre a obra de José de Alencar, isto é, não mais sob a perspectiva do nacionalista ingênuo e sonhador, mas, acima de tudo,
longe das “regiões azuis”, daquele que foi o primeiro a pensar
o Brasil de fato, e isso com coragem, beleza e profundidade.
Marcelo Peloggio
UFC
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