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JOSÉ DE ALENCAR: ENTRE A RUPTURA E A MANUTENÇÃO DA ORDEM 

 

Carla Hauer Grivicich (UERJ) 

 

RESUMO: José de Alencar escreveu quatro obras ficcionais em que tratava da questão 
escravista: dois dramas e dois romances. Os dramas estão localizados temporalmente entre suas 
primeiras obras, nos anos 1850, enquanto os romances foram publicados nos anos 1870. Mãe, 
escrita em 1859 e encenada em março de 1860, foi uma obra que à época causou muita comoção 
entre o público que a assistiu, entre os quais se encontravam Machado de Assis e Quintino 
Bocaiúva. Trata-se de um drama cuja personagem é uma escrava, mãe de seu senhor. A pesquisa 
versou sobre a recepção crítica da encenação e a variação entre o drama encenado e a obra 
publicada, dois anos após a encenação, contendo uma dedicatória à sua mãe. Também foi 
discutida a militância política de Alencar, oriundo de uma família ligada ao Partido Liberal e 
sua eleição em 1860 pelo Partido Conservador, levando com isso a uma mudança de rumo 
ideológico que pode ter refletido em sua obra ficcional, sobretudo a que versava sobre esse 
assunto: a questão escravista. Por fim a pesquisa procurou comparar as visões de Alencar em 
relação ao indígena, nosso herói-símbolo, e a representação do negro na literatura alencariana.  
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O presente trabalho faz parte dos capítulos 2 e 3 da dissertação intitulada Mãe: 

o drama da escravidão na obra de José de Alencar, defendida em 31 de março de 2016 

e que trata das posições políticas do escritor diante da questão escravista, cotejada com 

sua produção literária, principalmente em quatro de suas obras: O demônio familiar, 

Mãe, O tronco do ipê e Til.  

No decorrer da pesquisa buscou-se compreender a obra de Alencar sob a ótica 

da, podemos dizer, militância literária do escritor no sentido de se criar uma literatura 

eminentemente nacional naquele momento de ruptura política e literária em que vivia o 

Brasil pós-independência, juntamente com sua militância política pelo Partido 

Conservador. 

A França sempre foi o referencial mais forte entre os primeiros românticos 

brasileiros, desde Gonçalves de Magalhães e os demais intelectuais que compuseram a 
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Revista Niterói, publicada em 1836, primeira grande manifestação a favor de um 

pensamento brasileiro e de uma literatura militante. Também foi de lá da própria França 

onde residiam, que esses intelectuais se propuseram a organizar e compor, uma 

literatura fortemente nacional, que para eles significava uma literatura não-lusitana. 

Não podemos esquecer que foram os escritos de Ferdinand Denis que mais 

fortemente sugeriram aos primeiros românticos a temática a ser buscada por nossos 

poetas e romancistas, visando diferenciar substancialmente nossa literatura e as demais 

europeias: exuberância de nossa natureza e o heroísmo de nossos aborígenes.  

À parte essa grande influência da cultura francesa no Brasil e em toda América 

Latina, pela qual aqui os intelectuais brasileiros procuravam substituir a cultura 

portuguesa, Alencar foi um grande apreciador de Chateaubriand, por quem nutria 

profunda admiração e de Lamartine, sendo também um leitor ávido de outros escritores 

franceses, desde os de segundo escalão, até os mais conceituados de seu tempo, como 

Victor Hugo e Balzac, de quem leu muito e traduziu ainda em sua época de estudante 

na Faculdade de Direito de São Paulo. Em sua autobiografia literária Como e porque 

sou romancista, Alencar evoca essa sua formação. Devoto do Romantismo, estética 

idealista e revolucionária, foi sobretudo o Romantismo francês, uma estética sem 

modelos específicos, sem o enquadramento dos modelos clássicos, a escola adotada por 

José de Alencar ao participar desse esforço para a criação dessa literatura nacional.  

 No entanto o escritor foi também um apreciador dos românticos alemães, 

escoceses e estadunidenses, como Goethe, Walter Scott, James Macpherson e Fenimore 

Cooper, conforme podemos ver nos prefácios e posfácios de seus livros – Iracema e 

Sonhos D’Ouro, por exemplo – e nas mais variadas polêmicas que travou.  

Por influência de Denis e Chateaubriand em nossa literatura, Alencar, quando 

iniciou sua carreira literária, ainda estava sob a influência do indianismo. Ao contrário 

do que avaliou Machado de Assis, mas já em 1873, no seu famoso escrito Notícia da 

atual Literatura Brasileira, que via o indianismo como irrelevante ou não tão 

fundamental para e existência de uma literatura nacional, Alencar nunca abandonou a 

temática totalmente, pois apesar de ter somente escrito três romances considerados pela 

crítica como indianistas – O guarani, Iracema e Ubirajara – num universo de 20 

romances, o último da chamada trilogia indianista foi escrito já em 1874, três anos, 

portanto, antes de morrer. Mas se o indianismo esteve presente em somente três 

romances num universo de mais de 20, bem como nunca foi tematizado em suas várias 

obras teatrais, o nacionalismo propriamente dito foi o que ele nunca abandonou. Para 
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além do indianismo, Alencar buscou compor outros personagens “nacionais”: o gaúcho 

e o sertanejo, por exemplo. 

A escolha do indianismo parece que servia bem pelo menos para resolver alguns 

aspectos da literatura romântica praticada por Alencar: a questão da nacionalidade e 

também o afastamento de uma realidade incômoda. Usar o índio como nosso herói-

símbolo, nosso passado ancestral, foi uma desculpa perfeita para o esquecimento de 

uma realidade imediata. A ação de todos os romances indianistas exclui de seus enredos 

o elemento africano e a escravidão de suas narrativas. Ao contrário também é uma 

verdade: a temática da escravidão destoava completamente da quase poética temática 

indianista, que buscava trazer para perto do público leitor a cultura indígena idealizada, 

o caráter heroico da resistência indígena, com a enorme vantagem de que no momento 

em que Alencar escrevia, grande parte da população indígena encontrar-se isolada em 

rincões afastados ou dizimada, não representando perigo nas grandes cidades e tendo-

se a certeza de que sua imagem não poderia ser confrontada com a realidade. Aliás esse 

alerta nos dá o narrador de O guarani para sua prima, na versão publicada no jornal, 

suprimida em sua versão livresca. Nela o narrador diz à prima numa nota: “O 

manuscrito que estou copiando tem a data de 1758; por isso não se admire que o autor 

fale no presente. Hoje já não existem Aimorés, minha prima”. (Diário do Rio de 

Janeiro, 17 de janeiro de 1857). 

Essa ideia de “falar ‘pelos’ mortos” ou “ventriloquismo às avessas” 

(ANDERSON, 2015, p. 271) em relação ao índio-herói, deixava Alencar tranquilo em 

relação ao quanto de idílico, poético e distante estava a composição dos personagens 

indígenas idealizadas da realidade presente. Alencar bem via – assim como os demais 

intelectuais da época – que não havia beleza possível na escravidão. Então, no momento 

em que Alencar localiza seus romances no século XVII, tenta evocar um mundo 

aparentemente mais harmonioso, cujos resultados não conseguiria realmente obter nos 

seus romances e dramas mais contemporâneos. Nesse sentido, qualquer romance 

“realista”, contemporâneo, não poderia excluir uma indicação ao menos da existência 

da questão escravista. Portanto, ao realizar esse retorno ao passado, e aí incluo também 

As minas de prata, A guerra dos mascates, O sertanejo, O gaúcho, mas, principalmente, 

Ubirajara, romance em que não há personagens não-indígenas, Alencar expulsa de seus 

romances esse conflito latente de sua contemporaneidade.  

Nos chamados romances urbanos, cuja história lhe era próxima, Alencar tenta 

realizar “a justaposição de um molde europeu às aparências locais” (SCHWARTZ, 
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2012, p. 41), não o conseguindo de todo, pela incongruência entre o idealizado e a 

sociedade em que vivia. Em poucos de seus romances urbanos Alencar faz referências 

ao tipo de sociedade hierarquizada, que vive das relações pessoais e trocas de favores, 

como mais tarde fará Machado com agudo humor. A ascensão social por mérito próprio, 

possível numa sociedade burguesa – segundo a concepção romântica – era praticamente 

impossível numa sociedade aristocrática e escravocrata como a nossa. Por isso seus 

romances urbanos pareceram a muitos críticos como absolutamente inverossímeis.  

Percorrendo as obras alencarianas pode-se observar que o escritor cearense lidou 

com o problema escravista em duas obras dramáticas, uma escrita em 1857 (O demônio 

familiar) e outra em 1859 (Mãe) e dois romances, dois deles escritos em 1871, O tronco 

do ipê e Til. Mãe, encenada em março de 1860, foi o foco daquele trabalho. 

É possível ver que Alencar quando se aproximava da temática da escravidão 

afastava-se daquele modelo francês de literatura – de O guarani, com a exaltação da 

natureza e dos índios, de Cinco minutos ou de A viuvinha, romances urbanos de 

inspiração francesa, todos escritos antes de Mãe, e também dos demais romances 

urbanos e históricos posteriores tornando-se bem mais nacional, contemporâneo e 

“realista”.   

A obra analisada causou particular estranheza. Primeiro por se tratar de um 

drama, com uma estrutura formal de tragédia clássica, o que desde já contradizia o 

prefácio a Cromwell, de Victor Hugo, um manifesto Romântico, cujo principal foco foi 

o de combater a estética clássica e os moldes a que estavam submetidas todas as obras 

dramáticas e poéticas anteriores, e que foi significativo para as demais escolas estéticas 

subsequentes. De fato Mãe obedece a lei das três unidades aristotélicas e se não fosse a 

temática, cuja protagonista é uma escrava, talvez pudesse ser classificada como uma 

tragédia nos moldes clássicos.  

Em segundo lugar pelo fato de que Mãe ter sido considerada por muitos de seus 

contemporâneos – Machado de Assis e Quintino Bocaiuva, entre outros – como uma 

obra abolicionista. Essa estranheza é causada pelo fato de sabermos que Alencar 

também marcou o século XIX como político conservador: foi eleito deputado pelo 

Partido Conservador em 1860, assumindo o cargo em 1861 e, participando intimamente 

da cúpula do Estado, tornou-se Ministro da Justiça de 1868 a 1870, com a subida 

daquele partido ao poder, sendo posteriormente reeleito deputado, mantendo-se na 

política partidária até sua morte em 1877. E como militante ardoroso daquele partido, 
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Alencar foi contrário a muitos projetos emancipacionistas, militando arduamente contra 

a Lei do Ventre Livre, de 1871 e contra a abolição total e imediata da escravatura. 

Seu drama Mãe foi a única tentativa de Alencar abordar sensivelmente a questão 

da escravidão e as questões sociais e raciais que a envolvem. Anteriormente Alencar 

tentara abordar o mesmo tema em outra obra teatral: O demônio familiar, encenada em 

1857, era uma obra também por muitos considerada antiescravista. Trata-se de uma 

comédia em que o personagem principal é um rapazote escravizado, Pedro, que tem 

uma grande ambição: tornar-se cocheiro. Servindo a uma família de posses módicas, 

Pedro imagina casar seus amos com pessoas ricas, a fim de que seu sonho seja realizado. 

Eduardo, seu amo, e sua irmã Carlotinha, porém, apaixonam-se por pessoas modestas, 

o que faz com que o endiabrado moleque arrume as mais diversas confusões visando 

afastar os amados de seus amores. Ao fim, Eduardo liberta Pedro como “castigo”, 

apontando os males causados pela escravidão no âmbito familiar.   

Mãe, sua segunda obra para os palcos cuja temática era a escravidão, é um drama 

cujo enredo conta a história de uma escrava (Joana), mãe de seu próprio senhor (Jorge), 

fato esse desconhecido pelo rapaz. Jorge é um membro da pequena burguesia urbana. 

Apaixona-se por uma moça sua vizinha, Elisa, filha de um funcionário público, Gomes. 

Esse, por se encontrar em dificuldades financeiras, ameaça suicidar-se. Para solucionar 

o problema, Jorge propõe vender Joana. Nesse mesmo dia aparece de surpresa um 

amigo da família, Dr. Lima, que conhece a situação dramática, cujo segredo é implorado 

por Joana. Contudo, ao saber que Joana fora vendida, Dr. Lima não se contém e conta 

a verdade a Jorge. Uma vez revelada a verdade, o futuro sogro, Gomes, se opõe ao 

casamento da filha, por ser Jorge um jovem de origem escrava. O receio de Joana de ser 

desprezada por seu filho e o medo dela de que ele possa ser considerado um escravo a 

leva ao suicídio. A morte de Joana termina com os conflitos apresentados: conflito racial 

e, principalmente, conflito social, já que o sogro passa a admitir nesse momento o 

casamento de sua filha com o rapaz. A questão estamental parece ser, naquele momento 

em que se encontrava a sociedade brasileira, o elemento mais importante a ser discutido 

na obra de Alencar, pois a morte de Joana não altera em nada o aspecto racial de Jorge, 

mas substancialmente muda sua situação social, ao esconder sua origem para baixo do 

tapete. 

Alencar já havia abordado o problema do mestiço no romance O guarani (1857). 

Nele aparece Isabel, “sobrinha de Dom Antonio de Mariz. Ao longo do romance, o 

leitor é informado que Isabel é, na verdade, filha de Dom Antonio com uma índia. Ao 
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descrever a personagem, Alencar reconhece os preconceitos pelos quais sofre Isabel. 

Descrita como uma moça de “tipo brasileiro em toda sua graça e formosura” 

(ALENCAR, 2014, p. 81), Isabel constantemente lembra “de sua mãe infeliz, da raça 

de que provinha e da causa do desdém com que era geralmente tratada” (ALENCAR, 

2014, 193). Criada como branca, sendo ela filha de índia, não tem espaço naquela 

sociedade de onde vem sua mãe, pois culturalmente diferente. Também não tem espaço 

naquela sociedade branca. 

Além da personagem Isabel, a questão racial é tratada em O guarani de maneira 

sutil, pois o final em aberto em relação aos personagens principais – Peri e Ceci – não 

nos deixa saber o destino dos personagens.  

Em Iracema (1865) a morte da personagem título resolve a impossibilidade de 

uma vida em comum da índia com o português Martin, embora gerando o mestiço 

Moacir, filho da dor. 

Em Ubirajara (1874) não há esses conflitos, nem problemática racial a se 

resolver, eis que o romance é passado sem a presença do elemento europeu. 

Alencar, portanto, não desconhecia que a questão da composição do povo 

brasileiro – cultural e racialmente falando – era uma grande questão nacional. Mas em 

Mãe, parece que a questão mais importante é a social e a solução para o problema é a 

morte da escrava, mãe de Jorge, que com isso torna-se “livre” do estigma da escravidão, 

que não elimina o possível conflito racial, mas elimina de cena o conflito social.   

O que teria levado Alencar a escrever essas duas obras teatrais de caráter 

abolicionista, sobretudo a segunda? Se podemos falar de uma influência da literatura 

francesa nos romances indianistas ou urbanos, em sua literatura sobre a escravidão 

podemos ver referência à literatura estadunidense. Isso porque neste aspecto – a 

escravidão africana e a luta abolicionista – os EUA seriam o único país ao qual poderia 

ser comparado ao Brasil, por sua contemporaneidade e suas dimensões, embora 

tivessem suas especificidades.    

É possível que Alencar tivesse algum contato com obras abolicionistas, mas é 

certo que ele conheceu um romance abolicionista em particular: Uncle Tom's cabin, 

mais conhecido no Brasil como A cabana do Pai Tomás, da escritora estadunidense 

Harriet Elizabeth Beecher Stowe. Escrito poucos anos antes de Mãe, entre 1851 e 1852, 

foi publicado de forma seriada no jornal abolicionista The National Era. O livro fez 

enorme sucesso nos EUA e em vários países do mundo. Raymond Sayers, a respeito da 

influência do romance estadunidense na literatura abolicionista, particularmente no 
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Brasil, comenta que antes da divulgação desse romance, poucas obras brasileiras 

levavam em conta os personagens negros e/ou escravos, exceção feita a Teixeira e 

Souza. Mas o sucesso daquele romance foi tão extraordinário que levou o aumento da 

produção, especialmente na dramaturgia, de personagens negros, escravos ou não. E de 

fato podemos ver referências ao romance estadunidense em Machado, que o menciona 

na primeira crítica feita à encenação de Mãe, Araripe Jr., que também fala sobre o 

romance no perfil literário de José de Alencar e Nabuco, que em O abolicionismo e 

Minha formação se refere à obra para falar que o sofrimento real dos escravos superava 

em muito aos descritos no romance. Em relação ao mencionado sucesso obtido pelo 

romance, nos diz Hélio Guimarães que a “presença do Pai Tomás se multiplicou em 

traduções e adaptações da história (...) que caprichavam na encenação dos suplícios dos 

escravos e viraram uma espécie de febre (...) (GUIMARÃES, 2013, p. 424). O autor 

também chama a atenção sobre o fato de que o casal de Mãe – Elisa e Jorge – tem o 

mesmo nome do casal de escravos que no romance A cabana do Pai Tomás ganhou a 

liberdade, fugindo para o Canadá.  

Contudo, pouco depois de escrever Mãe, em 1859, Alencar torna-se mais 

envolvido com a política partidária conservadora. Em 1865 inicia uma série de cartas 

políticas ao Imperador e ao povo. Nessa série de cartas procurava aconselhar o chefe de 

Estado – o Imperador Pedro II - sobre temas pungentes da vida contemporânea, como 

o exercício do poder, a Guerra do Paraguai e a escravidão. A essa série de cartas, 

Alencar dará o nome de Cartas de Erasmo. É na última série, especialmente a publicada 

em 26 de julho de 1867, que Alencar tratará sobre do tema escravidão, defendendo a 

manutenção da instituição. Seus argumentos giram em torno da necessidade econômica 

imperiosa de mão de obra para as lavouras. Alencar ainda defende nas mencionadas 

Cartas que a “condição do nosso escravo, comparada com a do operário europeu, é 

esmagadora para a civilização do Velho Mundo” (CARVALHO, 2009, p. 322), opondo 

escravidão e capitalismo industrial. 

Pouco depois Alencar vai escrever dois romances cujo pano de fundo é a 

escravidão: O tronco do ipê e Til. A trama de ambas se passa nas fazendas do interior do 

Rio de Janeiro e São Paulo respectivamente. Em ambas as obras podemos notar uma 

relação mais profunda de Alencar com o pensamento conservador.   

Em O tronco do ipê, romance escrito em 1871, a trama acontece numa fazenda 

no interior do estado do Rio de Janeiro e tem início em 1850. Os principais personagens 

são Mário, que vive numa fazenda como agregado, Alice, filha do dono da fazenda e 

4667

Ana
Pencil



8 
 

Pai Benedito. Mário é filho do antigo proprietário, morto em circunstâncias estranhas. 

O atual proprietário, o Barão da Espera, foi amigo do anterior, pai de Mário e, seguindo 

o entendimento do menino, responsável pela morte de seu pai. Pai Benedito é o co-

protagonista negro: uma espécie de pai-de-santo, praticante de alguma religião africana 

e conhecedor das ervas curativas. É um representante da cultura negra, um “preto 

velho”, respeitado pelos moradores do lugar. Há também a presença de inúmeras 

personagens negras, todas escravizadas: pagens e mucamas.   

Nesse romance, podemos notar também a influência de A cabana do Pai Tomás. 

No entender de Heloísa Toller Gomes (1988), as cenas em que Pai Benedito cuida das 

crianças da casa-grande – Alice, filha do fazendeiro e do menino Mario -, lembram, 

segundo a autora, as mesmas cenas de Pai Tomás e sua mulher Cloe. É possível também 

ver a influência deste romance estadunidense nesse co-protagonista: a descrição da 

relação afetiva desse personagem ao menino Mário é a mesma do menino George 

Shelby e o Tio Tom. A cena final do romance brasileiro também lembra vagamente o 

final daquele outro: Mário, adulto e agora proprietário da fazenda, liberta Pai Benedito 

e Chica; a cena final de Uncle Tom’s cabin é o agora adulto George Shelby libertando 

os escravos de sua fazenda. 

A naturalização da escravidão permeia todo o romance e em especial no capítulo 

intitulado O passeio, que mostra as relações entre mucamas, pagens sinhazinhas e 

sinhozinhos, o narrador procura mostrar as relações de convivência entre senhores e 

escravizados, relações de subordinação e humilhação ensinadas desde a infância. 

Contudo, como em A cabana do Pai Tomás, as cenas que envolvem Pai Benedito são 

sempre elevadas, e, da mesma forma que Pai Tomás, a personagem é tratada com a 

benevolência paternalista do romance estadunidense.  

Em O tronco do ipê, Alencar repete ficcionalmente argumentos utilizados em 

Cartas de Erasmo e em seus discursos na Câmara. Em um capítulo intitulado Natal, o 

já adulto Mário, retornado da Europa, expõe seu profundo choque com a realidade do 

proletariado inglês. Eis a cena: após a festa de Natal, da qual participaram senhores e 

escravizados ... 

O conselheiro, que não perdia ocasião de angariar as simpatias dos 
fazendeiros de quem dependia sua reeleição, fez um discurso a 
respeito do tráfico. 
- Eu queria, disse ele concluindo, que os filantropos ingleses 
assistissem a este espetáculo, para terem o desmentido formal de suas 
declamações, e verem que o proletário de Londres não tem os 
cômodos e gozos do nosso escravo. 
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- É exato, disse Mário. A miséria das classes pobres na Europa é tal 
que em comparação com elas o escravo do Brasil deve considerar-se 
abastado. Mas isso não justifica o tráfico, repulsivo mercado da carne 
humana. (ALENCAR, 1977, p. 287) 

 

A cena prossegue com Mário justificando o tráfico em tempos pretéritos, por 

necessidade imperiosa de mão de obra.   

Til é o último romance de Alencar a tratar de aspectos da escravidão. Esse romance 

foi publicado em 1871 de forma seriada no jornal republicano A República e 

posteriormente publicado em livro em 1872.  

Não há nenhum protagonista negro em Til, embora possamos ouvir a voz de vários 

escravizados conforme concebidos por Alencar. Os principais personagens são brancos e 

livres: BertaA trama romanesca poderia se passar em qualquer local do mundo, na cidade 

ou no campo, no período colonial ou no século XIX. Wilson Martins (1977), ao analisar 

a composição da obra, a compara com os romances de Victor Hugo e seus personagens 

grotescos: Jão Fera seria Jean Valjean, o bom ladrão de Os miseráveis e Brás seria 

Quasímodo, de O corcunda de Notre Dame. O primeiro nem disfarçaria o nome: Jão / 

Jean.  

O que faz parecer que esse romance se passa no Brasil, o que dá a tão falada “cor 

local” são as cenas de fazenda. Assim como em O tronco do ipê, as cenas da escravidão 

são naturalizadas. E há mais cenas de fazenda nesse romance do que no anterior.  

Embora não haja nenhum personagem escravizado com a importância de um Pai 

Benedito, dois personagens servem para expor o pensamento de Alencar a propósito da 

escravidão: Monjolo (escravo da roça) e Faustino (escravo doméstico). Ambos pretendem 

destruir a fazenda. Nos dois casos pode-se fazer uma relação entre a visão de Alencar 

nesse momento e a mesma posição que tinha em O demônio familiar, em que via a 

intimidade do escravo com o seu senhor de maneira profundamente nefasta para ambos.  

A pergunta que poderia ser feita é: o que separam esses dois blocos de obras 

alencarianas, as primeiras consideradas abolicionistas e os romances que podem ser 

considerados como romances escravocratas? A resposta poderia ser sua militância no 

partido Conservador – o que só aconteceu após escrever Mãe, mas também a Guerra 

Civil estadunidense, ocorrida entre 1861 e 1865. A Guerra Civil tornou-se o pesadelo 

dos escravocratas, que já haviam esquecido o Haiti, cuja independência ocorreu entre 

1804 e 1811 com a morte de todos os senhores de escravos da ilha. Não deve ser 

irrelevante o fato de que Alencar só escreve os textos defendendo a escravidão em 1867. 
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Seu irmão Leonel viu de perto a guerra, sendo mandado como parte do corpo 

diplomático brasileiro ao país. A Guerra, os cerca de 600 mil mortos e a quase ruína – 

ou pelo menos a total ruína do Sul – e sua militância no Partido Conservador 

possivelmente o despertaram para o fato de que talvez o rumo que sua obra literária 

tomou pudesse ser perigosa propaganda, assim como fora considerada A cabana do pai 

Tomás em relação à Guerra Civil estadunidense. Contra Mãe que, por sua sensibilidade, 

fora considerada abolicionista por seus contemporâneos que assistiram sua 

representação, Alencar escreve uma dedicatória da peça à própria mãe, por ocasião de 

sua publicação, em 1862, que não deixa dúvidas quanto ao caráter meramente maternal 

dessa, e os dois romances.  

Como lembra bem Martin-Barbiero “Historicamente o Romantismo é reação 

(...). Reação de desconcerto e fuga frente às contradições brutais da nascente sociedade 

capitalista (...)”. (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 33). Ricupero também chama a 

atenção para esse aspecto do Romantismo aristocrático, em oposição ao romantismo 

revolucionário, lembrando que  

(…) o romantismo francês é principalmente conservador. Seus temas – 
a busca da diversidade, a valorização da Idade Média e do cristianismo 
-, sua postura filosófica básica, de elogiar a emoção em detrimento da 
razão, e atitude crítica em relação ao nascente capitalismo, são, além do 
mais, eminentemente conservadores. (RICUPERO, 2004, p. 62) 
 

 Esse mundo de mudanças políticas, de desenvolvimento das máquinas, de 

transformações econômicas exige dele posições: ele resiste a essas mudanças. E sua 

resistência a mudanças parece ser realmente sincera e para além da ideologia consciente 

e politicamente conservadora: seus biógrafos relatam que em sua passagem pela 

Europa, aonde procurou ir a fim de buscar cura para suas mazelas físicas, mostra um 

Alencar verdadeiramente chocado com o “progresso”, leia-se capitalismo industrial 

desenvolvido. Em Londres e Paris ficou completamente desgostoso ao encontrar um 

mundo muito distante daquele que lera em seus romances e por ele imaginado. Seu 

único refúgio foi Portugal, não por acaso um país mais conservador. 

Contudo sua posição conservadora política e socialmente falando contrasta 

vivamente com seu vigor intelectual de pesquisador, sobretudo em relação à cultura 

indígena, mas também em relação à cultura negra. Em Ubirajara, por exemplo, há uma 

análise bem interessante a respeito do ritual antropofágico, em que Alencar chega a 

conclusão de que esse procedimento difere do simples ato de comer carne humana 

(canibalismo), confrontando o ritual com o próprio cristianismo. Em O tronco do ipê e 
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Til, dois romances passados nas fazendas de café do interior do estado do Rio de Janeiro 

e de São Paulo respectivamente, em que defende uma ideologia política conservadora, 

podemos encontrar um Alencar etnógrafo, descrevendo toda uma cultura trazida e 

desenvolvida pelo africano nas fazendas e nas cidades. Ao descrever o jongo, a congada 

e o samba, ao falar das comidas, ao descrever as mudanças introduzidas pelas línguas 

africanas no uso do português, como a apócope do [R] e a vocalização do [L], com seu 

consequente abrasileiramento. E mais: é possível ver claramente que Alencar não 

despreza essa tradição, ao contrário do que nos informa a pesquisa da prof. Heloísa 

Toller Gomes a respeito dos escritores brancos estadunidenses, escravocratas ou não. 

Naquele país, a visão de “nacional” excluía categoricamente o negro, coisa que 

dificilmente poderia acontecer aqui.  

Podemos encontrar em sua obra o germe sociológico de um Sílvio Romero e até 

um Gilberto Freyre, sobretudo em seus romances pós anos 1870, mas também já em 

Cartas de Erasmo, escritas na segunda metade dos anos 1860, onde o escritor cearense, 

a parte o fato de defender a manutenção da escravatura, fala sobre aspectos raciais que 

compõem a nação brasileira. Diferentemente de Sílvio Romero, Alencar, como um pré-

Gilberto Freyre, defende a miscigenação como positiva, entre outras ideias menos 

conservadoras, se – novamente – compararmos com outros escravocratas e 

abolicionistas, tanto estadunidenses quanto brasileiros do século XIX. Assim vemos 

Alencar se manifestar sobre o assunto: 

Verdade profética. A próxima civilização do universo será americana 
como a atual é europeia. Essa transfusão de todas as famílias humanas 
no solo virgem deste continente ficara incompleta se faltasse o sangue 
africano, que, no século VIII, afervorou o progresso da Europa. 
(ALENCAR, 2009, p. 293) 
 

Ironicamente certos aspectos da cultura negra, incluindo a descrição do falar dos 

escravizados, bem como a marca da escravidão, feitas por Alencar em sua obra 

dramática e seus romances, motivarão uma crítica severa de ninguém menos que 

Joaquim Nabuco em famosa polêmica travada com Alencar em 1875. Ao comentar a 

obra dramática de Alencar, Nabuco afirma que a escravidão “não devia ser trazido à 

cena” (...) “para representar um dos elementos integrantes da sociedade brasileira” 

(COUTINHO, 1978, p. 105). Quanto à linguagem mostrada pelo escritor cearense, 

Nabuco opina que “já era bastante ouvir nas ruas a linguagem confusa, incorreta dos 

escravos” (COUTINHO, 1978, p. 106) para que Alencar se atrevesse a transcrever suas 

falas em sua obra literária.  
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Em resumo, Alencar era o chefe de família tradicional, um político do Partido 

Conservador, um escravocrata. Mas também foi um revolucionário, tanto na literatura 

como na política partidária, um teórico da Literatura Brasileira, um vanguardista e um 

pensador da sociedade brasileira. Nele podemos encontrar um etnógrafo em O tronco 

do ipê, Til e Ubirajara; um filólogo nesses romances, em Diva e Iracema; um charadista 

também em Iracema e A guerra dos mascates; um democrata em O Sistema 

Representativo e um pré Gilberto Freyre em Cartas de Erasmo. Ou seja, Alencar tinha 

um aspecto tão amplo e contraditório quanto a sua produção intelectual. 
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