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Introdução1

O romancista José de Alencar (1829-1877) também foi teórico do político. A
sua vasta obra de caráter político – sejam os escritos, os discursos ou mesmo sua práxis –
é evidência disso. O presente artigo propõe uma rápida aproximação de alguns de seus
argumentos, conceitos e posturas nesse campo. A partir das proposições da área do
pensamento político-social brasileiro, pretende-se aqui mapear algumas de suas formas
de pensamento, com o intuito adensar a discussão a respeito das interpretações sobre sua
obra política. Dessa forma, cabe interrogar: que concepções políticas estão presentes em
seus escritos e discursos? Com quem, teoricamente, dialogou? Será possível associar o
literato e político do século XIX a alguma filiação intelectual?
O ponto de partida do nosso percurso origina-se do embate entre José de
Alencar e Joaquim Nabuco, ocorrido no ano de 1875. Da polêmica, frisam-se dois
elementos: o primeiro, como se verá, a presença de uma postura de caráter
institucionalista (ou estatista) presente nos argumentos de Alencar em contraposição a
uma postura de caráter mais societário, proposta por Joaquim Nabuco; o segundo, a
interpretação de Nabuco segundo a qual as ideias do literato estariam fora do seu
verdadeiro meio, nessa acepção, fora do lugar.
Na sequência, o esforço será de destacar as aproximações e distanciamentos
entre os argumentos de Alencar e o pensamento conservador saquarema das décadas de
1830 a 1850. Partindo das interpretações de Ilmar Mattos (1987) e Christian Lynch (2010)
sobre o pensamento conservador no Império, passando por temas centrais como o da
centralização e do princípio da autoridade, bem como o da descentralização
administrativa, bastante tratado nos discursos parlamentares de José de Alencar, propõese uma caracterização específica do conservadorismo do literato e político cearense.
Assim, procurar-se-á recolocar os possíveis alicerces que fomentaram a edificação de um
arcabouço conceitual peculiar e, ao mesmo tempo, devedor dos que o antecederam,
encontrando aí, talvez, o lugar das suas ideias.
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Este artigo corresponde a uma adaptação do terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado intitulada
Diálogos e práxis de um literato: uma interpretação do pensamento político-social de José de Alencar
(2012), sob a orientação do Professor Doutor José Henrique Artigas de Godoy.

Alencar versus Nabuco
A polêmica Alencar-Nabuco iniciou-se com a tentativa de Joaquim Nabuco
(1849-1910) de analisar criticamente, em artigos de jornal, o fracasso de público de uma
peça de Alencar, O Jesuíta, escrita em 1861, mas encenada em agosto de 1875, no Teatro
São Luis. A situação era inusitada, por tratar-se de um autor consagrado da literatura
nacional e cujas peças teatrais, anos antes, haviam sido aplaudidas. A resposta de Alencar
veio em forma de análise do teatro brasileiro, também através de artigos publicados no
mesmo jornal. Daí em diante, ambos começaram a se aventurar em um diálogo cheio de
farpas pessoais, sempre às quintas e aos domingos. Sobre o contexto do debate é
importante lembrar que a década de 1870, como demonstrou Ângela Alonso (2000),
marcou a formação de uma geração de intelectuais e políticos que promoveram a
introdução, apropriação e reinterpretação de ideias políticas, artísticas e científicas na
tentativa de pensar o Brasil.
Vinte anos mais moço que Alencar, Nabuco, mais afeito às novas idéias, não
mediu esforços em criticar a produção artística de quem intitulou de chefe da literatura
nacional. As cogitações de Nabuco no interior da polêmica talvez o coloquem no posto
de primeiro intérprete da trajetória e da obra do romancista cearense, comentando não
apenas a carreira literária, mas também a produção teatral, os escritos políticos e até a
vida particular. Nesse sentido, aos olhos de seu primeiro intérprete, Alencar aparece
como um plagiador de romances e peças, sem qualquer originalidade literária, sua
produção teatral não tinha qualquer qualidade ou mérito. Além disso, Alencar teria uma
vida política permeada por contradições e cujo caráter seria o de um retórico. Por seu
turno, tomando as suas dores, Alencar conduz o diálogo para o lado pessoal. Para ele,
Joaquim Nabuco não passava de um literato fracassado, mais parisiense que brasileiro e
que tentava aparecer à custa do nome e da proteção do papai, na carona do título de
crítico do romantismo brasileiro, prefigurado pelo próprio Alencar. Ao mesmo tempo,
tratava de desfazer as críticas recompondo suas pretensões dramatúrgicas e literárias
originais.
Vale lembrar que essas duas posturas ainda se reproduzem no pensamento
dos intérpretes de Alencar. Esse é o caso, por exemplo, entre aquela, proposta por
Wanderley Guilherme dos Santos (1991, 2003), da originalidade dos escritos políticos do
romancista, e mais recentemente, a interpretação proposta por Bernardo Ricupero (2004),

que procura apresentar, assim como fez Nabuco, as ambigüidades presentes no
pensamento do autor d‟O Guarani.
O fato de que o público esteve ausente na peça do consagrado romancista
gerou interpretações distintas em Nabuco e Alencar. Em seu primeiro artigo, de 22 de
setembro de 1875, Joaquim Nabuco já se referia à ausência do público e indicava que tal
fato decorreria mais da fragilidade artística da própria peça que de qualquer outra coisa.
Alencar retrucou com uma severa crítica ao público ausente. Em uma análise d‟O teatro
brasileiro – série de cartas publicadas –, Alencar preocupou-se em indicar o intuito e em
que contexto a peça havia sido escrita, propôs um breve prontuário sobre os seus
personagens e procurou verificar as razões da deserção do público. No texto de
Advertência que antecedia às cartas, defendendo que a atitude do público teria promovido
o banimento dos autores nacionais, exclamou: “o charlatanismo expulsou a arte do
templo” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 22). Isso se desenrolaria na indicação de que
o que estava em jogo, para Alencar, não eram os méritos e qualidades do autor de O
jesuíta ou dos autores brasileiros, mas o fato de que a postura de indiferença do público
tinha um caráter específico. Segundo ele:

Uma obra escrita por um brasileiro, que não é maçom, nem carola, um drama cujo
pensamento foi a glorificação da inteligência e a encarnação das primeiras aspirações da
independência desta pátria repudiada; semelhante produção era em verdade um escárnio
atirado à face da platéia fluminense.
[...]
Mas os brasileiros da corte não se comovem com essas futilidades patrióticas; são positivos e,
sobretudo cosmopolitas, gostam do estrangeiro; do francês, do italiano, do espanhol, do
árabe, de tudo, menos do que é nacional. Isso apenas serve para eleição (ALENCAR &
NABUCO, 1978, p. 24).

E mais adiante:
É, porém, triste e deplorável que nesta cidade de trezentas mil almas, capital do império
brasileiro, haja um público entusiasta para aplaudir as glórias alheias; e não apareça nem a
sombra dele quando se trata de nossa história, de nossas tradições, de nossos costumes, do
que é a nossa alma de povo (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 30).

Nesse sentido, a deserção do público estava relacionada a um contexto mais
amplo de valorização de ideias e costumes estrangeiros e, ao mesmo tempo, de
desvalorização daquilo que seria considerado nacional. O próprio Alencar já havia,
inclusive, alertado contra isso em sua peça de 1857, Verso e Reverso, particularmente
tratando da Rua do Ouvidor, do seu ar de artificialidade proveniente da influência de
costumes europeus. O mesmo ocorreu, vinte anos depois, em discurso na Câmara dos
Deputados quando, tratando do tema da imigração estrangeira, denunciou o que chamou
de fetichismo do estrangeiro ou estrangeirismo (ALENCAR, 1977, p. 56), quer dizer, a
postura segundo a qual a solução dos problemas do país estava na importação de braços,
costumes e instituições vindas da Europa. Algo que, segundo Alencar, estaria colocando
em cheque o sentimento de identidade nacional, veio essencial da integridade do Império.
Dessa forma, a sua peça não foi vista nem aplaudida, para ele, pois se tratava de um
drama nacional, cujo autor era brasileiro.
Interessante a alusão de Alencar, em O Jesuíta, a elementos nacionais como
os costumes, as tradições, o tema da independência ou a referência a uma instituição
religiosa inerente à história do país. Lembrar que a peça foi escrita em setembro 1861 por
Alencar com a finalidade de celebrar os 39 anos da independência do país. Esses
elementos colocam-se em contraste direto com a falta de interesse do público fluminense.
Nesse sentido, a ideia de uma nação sem povo pátrio aparece como viés de interpretação
no interior dos argumentos do romancista. Importante mencionar que, inevitavelmente, o
que estaria em pauta aqui seria a corroboração de uma concepção de identidade nacional.
Particularmente aquela construída pelos autores românticos brasileiros, inclusive Alencar,
a partir da segunda metade do século XIX, como demonstrou Bernardo Ricúpero (2004).
Uma identidade nacional marcada pela miscigenação, pela herança colonial, mas que
adquire especificidade própria no interior da proposta de civilização ocidental e que
serviria de tentativa de fundação da Nação, uma vez que o Estado já estaria estabelecido
(Chauí, 2000).
Em outro trecho da análise d‟O teatro brasileiro, afirmou Alencar: “o público
fluminense ainda não sabe ser público, e deixa que um grupo de ardélios usurpe-lhe o
nome e os foros” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 22). Parece que, para ele, faltava ao
público a educação necessária para que pudesse considerar com apreço as obras dos
escritores nacionais e, consequentemente, aceitar sua própria identidade. Nesse aspecto, o
literato cearense deixa transparecer a defesa de um caráter institucionalista, tributando ao

que ele chama de imprensa ilustrada a tarefa de educar o público. Rebatendo as críticas
direcionadas a‟O Jesuíta, publicadas na imprensa, em especial as de Joaquim Nabuco,
em 4 de outubro, Alencar afirmou:

É sobretudo essa falsa escola que gradua o drama pelo rumor, pelo painel, pelos efeitos de
ótica, que a imprensa ilustrada deve porfiar em combater, para educar o público (ALENCAR
& NABUCO, 1978, p. 39 [grifo nosso])

Nabuco vai de encontro à interpretação de Alencar. Primeiramente, negando
que haja essa perseguição contra as obras de autores nacionais, apostando mais uma vez
no fato de que a peça, em si mesma, era que não possuía valor artístico. Em segundo
lugar, conjeturando que o público dos anos 1870, mais instruído e exigente, não era o
mesmo que o público dos anos 1850, que aplaudiu outros dramas do literato cearense
como O demônio familiar, Mãe e As asas de um anjo. Em artigo de 24 de outubro,
Nabuco afirmou:

Não conheci os que aplaudiram O demônio familiar; não sei de que elementos se
compunham o que todos chamamos a platéia fluminense nesse tempo; posso porém dizer que
havendo hoje mais instrução e mais cultivo literário, deve-se poder formar no Rio de Janeiro
atualmente um auditório capaz de julgar, ainda não em última instância, está entendido, uma
obra de ciência, de literatura e de arte, não direi numeroso, porém menos restrito do que se
poderia reunir há vinte anos.
(...)
A minha ideia é apenas esta: o gosto literário e artístico, mesmo das mais belas inteligências,
tinha então poucas exigências e pequeno cultivo, e assim não podia consagrar obra alguma
(ALENCAR & NABUCO, 1978, p 104).

Aos olhos de Nabuco, portanto, os apontamentos de Alencar sobre o público
da corte eram o reflexo do orgulho ferido daquele que denominou de divindade em
pessoa (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 68). Tanto que observou que Alencar, em
seus artigos, não afeito às críticas, propunha uma defesa de si mesmo e de sua peça,
carregando consigo argumentos de caráter eminentemente pessoal. Por seu turno, sobre
essa distinção entre o público dos anos 1850 e 1870, ironicamente, Alencar respondeu ao
seu crítico comparando a posição dos dois Nabuco, o pai e o filho, em seus respectivos
contextos: “o público de vinte anos passados contava em seu seio apenas um Nabuco,

jurisconsulto, orador e ministro. O público atual tem a glória de fazer parte de um
Joaquim Nabuco” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p.117). Seria como se, para Alencar,
seu intérprete se apresentasse maior que o próprio público, fazendo de si mesmo a sua
fonte generativa.
Para além das animosidades evidenciadas por ambos, a partir do que foi
considerado sobre a deserção do público em relação à peça O Jesuíta, percebe-se que se
colocam duas perspectivas distintas de percepção sobre a sociedade brasileira nos anos
1870. De um lado, Nabuco defendia que o público – ou a sociedade civil - era instruído e
intelectualmente capaz e autônomo para fazer suas escolhas de mérito, sem ter que se
submeter às instituições – daí um caráter societário. De outro, Alencar defendia que o
público – da mesma forma, a sociedade civil – não se encontrava preparado para a
apreciação devida às instituições, no caso particular à dramaturgia nacional, e que,
portanto, deveria ser instruído e direcionado de alguma maneira – daí um caráter
institucionalista.2
A polêmica, no entanto, não parou por aí. Ela continuou e foi encaminhada
por Nabuco para além da análise de O jesuíta. Desta feita, passando por toda a obra de
Alencar, desde os folhetins nos anos 1850, passando pelas Cartas sobre a Confederação
dos Tamoios, As cartas de Erasmo, as outras peças de teatro e muitos dos seus romances,
também adentrando na carreira política do literato. É nesse particular que se encontra a
interpretação segundo a qual as ideias de Alencar estariam fora do lugar. Entenda-se que
o que aqui se está tomando como fora do lugar é precisamente a noção de ideias fora de
seu contexto, de cópia de algo já existente em outro lugar e que é transplantado e
aplicado indevidamente a uma realidade diversa.
Nessa acepção, ambos, Alencar e Nabuco, teceram mútuas críticas, cada um
alegando estarem as ideias do outro fora do lugar. De acordo com Alencar, Nabuco seria
mais cidadão do mundo que propriamente brasileiro, por cotejar as ideias e os costumes
europeus e por permanecer “no enlevo em que vive a sua pessoa, inteiramente alheio ao
nosso país [...]” (ALENCAR; NABUCO, 1978, p. 61). Do lado oposto, Nabuco dizia
estarem as ideias de Alencar fora de seu ambiente, o que aparece explicitamente nos
comentários sobre seus romances. Assim temos que A pata da gazela (1870) “são dois
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Talvez esse já seja um indício para considerar Alencar próximo daqueles que pensaram o Brasil
dialogando com as ideias de fora, mas que ao mesmo tempo, manifestavam o desejo de valorizar as
especificidades da Nação, encaixando aí, a defesa da atuação de um elemento institucional capaz
encaminhar o país no rumo da civilização ocidental. Esse será o ponto de partida da discussão mais à frente.

volumes, quase seiscentas páginas, em que tudo, absolutamente tudo, é falso, contrário à
realidade das coisas, pobre de fantasia, e em que parece-nos que o Rio de Janeiro é uma
cidade de lunáticos” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 184). Além disso, “Senhora
[1874] tem a mesma cor local que O Gaúcho [1870] e Iracema [1865]; tudo está fora do
seu verdadeiro meio, nada existiu” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 185 [grifo nosso]).
Por fim, sobre os romances indigenistas: “a impressão que deixam-nos os contos
indígenas do Sr. J. de Alencar e os tipos que ele criou, é de que tudo isso é tão verdadeiro
como a sociedade brasileira do seu teatro e a fluminense dos seus romances. Há uma
poesia americana nesses livros? Para mim não” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 188).
Soma-se a isso, as acusações de plágio dirigidas por Nabuco a Alencar, o que reafirmaria
a ideia de cópia (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 135, 153).3
A indignação de Nabuco se apresentaria ainda mais fortemente nas críticas ao
teatro de Alencar. Insurge-se contra o tipo de sociedade criada pelo romancista e a
pretensão de exprimi-la como um retrato verdadeiro da sociedade brasileira da época –
marcada essencialmente pela escravidão. Para o abolicionista pernambucano, toda a
caracterização alencariana da sociedade da corte era falsa e humilhante. Daí que na sua
análise da peça O demônio familiar (1857), tenha afirmado que “não conta a vida de
nossa sociedade, mas deprime e desmoraliza a nossa família” (ALENCAR & NABUCO,
1978, p. 105). Da mesma forma que em relação à peça Mãe (1857), pelo fato de ter o
sentimento de maternidade sido representado por uma escrava e pela forma como a trama
dos acontecimentos culmina – no auto-sacrifício da mãe escrava –, Nabuco exclamou:
“Tudo isso é profundamente humilhante” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 111).
Ainda quanto a isso, o crítico de Alencar será conclusivo ao afirmar em seu artigo de 24
de outubro de 1875: “Nós porém não podemos ter como nacional uma arte que para o
resto do mundo seria uma aberração da consciência humana” (ALENCAR & NABUCO,
1978, p. 106). Isso significaria dizer que, para Nabuco, a caracterização alencariana da
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Lembrar que a acusação de plágio ou cópia nos romances de Alencar não se inicia com Nabuco. No texto
Como e porque sou romancista, escrito em 1873, o autor já dá satisfação a esse tipo de insinuação
(ALENCAR, 1893, p. 45). Importante mencionar também que não se pode diminuir o peso da crítica de
Nabuco a Alencar. Em especial, sobre os seus romances de fundação, O Guarani e Iracema. Alfredo Bosi
(1992), por exemplo, retomou a caracterização da identidade nacional construída por Alencar, cujo caráter
seria ideológico e serviria para reduzir o papel do indígena ao auto-sacrifício, sem falar da exclusão do
negro como parte constitutiva da nacionalidade.

sociedade brasileira seria um despropósito, uma aberração, ou mesmo, uma figuração
alheia à consciência.4
Foi desse artigo de Nabuco que Roberto Schwarz, em Ao vencedor as batatas,
retirou a citação concernente ao seu comentário sobre a polêmica Alencar-Nabuco.
Schwarz, preocupado com as relações entre a sociedade brasileira e o ideário liberal
europeu do século XIX, tomou dessa polêmica o argumento de que, no Brasil, permearia
um sentimento de que as ideias liberais entre nós apresentar-se-iam falseadas, mal
copiadas – daí o caráter de ideias fora do lugar. Nesse sentido, a crítica de Nabuco
revelaria que ao ser proclamada a escravidão, particularmente, no teatro de Alencar,
colocar-se-ia em xeque o status do Brasil de nação civilizada, partícipe do mundo
ocidental – para Nabuco, rebaixando-o inclusive a um estado de humilhação. Isso porque,
para Schwarz, “por sua mera presença, a escravidão indica a impropriedade das ideias
liberais [...]” e, apesar de ser ela “a relação produtiva fundamental”, não constituía “o
nexo fundamental da vida ideológica” da sociedade brasileira (SCHWARZ, 2000, p. 15).
Segundo o autor, o favor era que funcionaria como ideologia, permeando as relações
pessoais entre homens livres. Daí Schwarz falar em uma comédia ideológica, proveniente
do desencontro daquilo que seria a representação ideológica e o seu próprio contexto
(SCHWARZ, 2000, p. 25).
Fato é que, aos olhos de Nabuco, as ideias de Alencar estariam fora do seu
verdadeiro meio. Impressão esta que se transportaria também para campo político, tanto
no que refere aos escritos de Alencar, quanto às posições assumidas durante sua carreira.
Nesse campo, Nabuco pareceu mais ríspido, não afeito a considerar positivamente nada
do que foi parte da vida política do romancista cearense. O pressuposto seria de que a
escolha do autor de O Guarani pela política o havia prejudicado em suas outras
faculdades: “No Sr. José de Alencar o homem político prejudica por todos os modos ao
literato; ele revela nos romances que escreve a preocupação, os desdéns, os ódios que
dominam a vida pública” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 47). No artigo de 21 de
novembro de 1875, Nabuco insinua que Alencar teria sido um trânsfuga, quer dizer, teria
mudado politicamente de lado, de liberal a conservador, e acabou por considerar que As
Cartas de Erasmo, “escritas sem plano, com o fim único de pôr em evidência o talento
4

Nesse caso, a crítica de Nabuco ao romancista cearense se amparava no silêncio sobre o tema da
escravidão – aliás, uma opção de alguns, a exemplo do Visconde do Uruguai, como demonstrou José
Murilo de Carvalho (2006). Vale lembrar que as peças de Alencar sobre a escravidão foram escritas nos
anos 1850, pouco tempo depois da extinção do tráfico negreiro, da qual Uruguai foi proponente e defensor.

do autor e de fazer a corte ao monarca, essas cartas não podiam servir a nenhum partido”
(ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 211).
Além das Cartas, Nabuco parece ter lido também os artigos do jornal
conservador Dezesseis de Julho, editado por Alencar nos anos 1870 e o livro O sistema
representativo. O comentário feito pelo literato cearense sobre a sua concepção a respeito
da representação das minorias, presente na introdução deste último (ALENCAR, 1996, p.
3), foi referida por Nabuco no artigo de 7 de novembro de 1875: “já uma vez, à propósito
da representação das minorias, o Sr. J. de Alencar apresentou-se reclamando a
paternidade da ideia” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 154). O contexto era o da
argumentação sobre a falsa originalidade dos romances de Alencar, na Nabuco incluiu a
afirmação precedente.
Ademais, o ponto culminante da avaliação de Nabuco parece ter sido o
caráter da crítica de Alencar ao poder pessoal. Para Nabuco, foi imediatamente após a
recusa do Imperador à cadeira da senatoria para Alencar que este último resolveu iniciar
sua luta contra o poder pessoal. Ainda segundo o autor de Um estadista no Império, tal
postura seria visivelmente contraditória àquela assumida nas Cartas de Erasmo, onde,
segundo ele, haveria um elogio à pessoa e à atuação de D. Pedro II. Atestando a fase de
decadência em que se encontrava Alencar, como escritor e político (ALENCAR &
NABUCO, 1978, p. 207), a conclusão a que chegou Nabuco foi enfática quanto às
ambiguidades e contradições próprias do romancista cearense em sua investida na
política imperial: “não há leitura mais triste do que a das obras políticas do Sr. J. de
Alencar; é nelas que se vê que ele nunca foi mais do que um retórico, e nunca teve outras
ideias senão as suas impressões de momento” (ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 216).
A resposta de Alencar, a esse que seria o último artigo de Nabuco da
polêmica, veio em forma de silêncio. Alencar se recusou a responder diretamente ao seu
crítico. Para ele, a discussão já havia perdido o seu propósito – que segundo ele, seria a
de dar satisfação ao seu público – e, em tom provocativo, afirmou que não discutiria com
o folhetinista aquilo que estava acostumado a discutir como seu pai, Nabuco de Araújo
(ALENCAR & NABUCO, 1978, p. 219). Finalizaria afirmando já ter tratado dos temas
propostos por Joaquim Nabuco em outras ocasiões, publicamente. Sem muitos rodeios,
seria esse o ponto final da polêmica.

Alencar e o modelo de direção política saquarema

Como exercício de interpretação, há de se questionar se as posições quanto ao
público, que aparecem na polêmica com Nabuco, colocariam Alencar no bojo daqueles
que defendiam, no século XIX, uma atuação marcadamente forte do Estado em relação à
sociedade. Daquela interpretação segundo a qual a sociedade brasileira necessitaria ainda
de um aparelhamento estatal capaz de conduzi-la, de maneira tutelar. Tal como proposta,
por exemplo, pela análise de Wanderley Guilherme dos Santos (1978), a respeito do
conceito de autoritarismo instrumental, ou daquela proposta por Gildo Marçal Brandão
(2005) – e, anteriormente, Oliveira Viana (1927) –, denominada de idealismo orgânico, a
qual propunha em seu programa, liberdade civil, unidade territorial, centralização política
e administrativa, configurando, assim, um estado autocrático. Apesar das aproximações,
muito devido ao fato de Alencar declarar-se conservador da ala mais ortodoxa, essas
caracterizações parecem não ser as mais adequadas à compreensão do pensamento de
José de Alencar.5
Primeiramente, deve-se interrogar que caráter institucionalista é esse de
Alencar e onde podemos encontrá-lo. Quanto a isso, uma deixa nos é dada em suas
Cartas de Erasmo ao Povo, de 1866. O propósito dessa série de cartas seguia uma
intencionalidade específica e se localizava dentro do quadro mais amplo da análise sobre
a situação política do Império nos anos 1860, conjuntamente com as outras Cartas de
Erasmo.6 De acordo com Erasmo, o povo não era verdadeiramente livre, mas conduzido
por uma aristocracia burocrática. Isso se justificaria, para ele, pela falta de educação
política. O povo não havia sido devidamente educado para ao regime da monarquia
representativa e, portanto, estava à mercê daqueles que lhes usurpavam a soberania
nacional. 7 Daí, então, a necessidade de uma educação política para o povo. Segundo ele,
este deveria ser regido por uma configuração institucional específica, a da livre expressão
5

Como recurso analítico, optou-se pelas aproximações dos argumentos de Alencar com o modelo político
conservador predominante no Império, justificando assim, a não conceituação pormenorizada de cada uma
dessas caracterizações propostas ou, em outras palavras, dessas famílias intelectuais (BRANDÃO: 2005).
6
Ao todo, seis encaminhamentos de Alencar assinados com o nome Erasmo, publicados entre 1865 e 1868:
Ao imperador, cartas (1865), Ao povo, cartas políticas de Erasmo (1865-1866), Ao redator do Diário
(1866), Ao Visconde de Itaboraí: carta de Erasmo sobre a crise financeira (1866), Ao Marques de Olinda
(1866) e Ao Imperador, novas cartas políticas de Erasmo (1867-1868).
7
“Sagaz é a oligarquia que domina o país. Sente que se despisse o governo dos falsos ouropéis e
lantejoulas de liberdade, com que o costumam decorar, a opinião política humilhada se revoltara.
Esmeram-se por isso em manter o povo na doce ilusão de que é livre” (ALENCAR, 1866, p.31 [grifo
nosso]).

do voto, contextualizada em eleições isentas. Isso se refletiria, por exemplo, na defesa de
constituição de um Judiciário autônomo e pleno de poderes de fiscalização. Assim,
ganharia sentido a sua intensa argumentação sobre o caráter do regime representativo e a
defesa de uma coerência direta entre o princípio de representação e a forma política em
que este se expressaria, como tentou demonstrar em seu livro de 1868, O sistema
representativo.
Diagnóstico muito semelhante ao proferido em discurso na tribuna em 20 de
maio de 1873, no qual, além de acusar a ostentação de “absolutismo de fato” encarnado
na pessoa de D. Pedro II, atestou a ausência de um povo atuante no interior da monarquia
representativa imperial: “se há tirocínio longo e difícil é este da realeza; e vós ainda não
o fizeste em quarenta e três anos de reinado. Falta-vos o mestre dos reis, que é o povo;
mas um povo livre, cônscio de seu direito, e disposto a exercer a soberania” (ALENCAR,
1873, p. 25). Desde finais dos anos 1860 que Alencar, e não apenas ele, já advertia contra
a existência de uma arbitrariedade no uso do Poder Moderador por parte de Pedro II. No
entanto, deve-se notar que, em nenhum momento, Alencar dirigiu-se contra a instituição
constitucional do Poder Moderador – pare ele, esse elemento era essencial à sua
concepção da monarquia representativa brasileira. A sua crítica atingia diretamente a D.
Pedro II, em especial, no que tange à sua intromissão no Poder Executivo, como
prerrogativa consequente do Moderador – sua experiência como Ministro da Justiça do
Gabinete Itaboraí, de 16 de julho 1868, talvez tenha contribuído para tal apreciação. 8
Interessante notar que na citação do parágrafo anterior o romancista alia,
numa mesma sentença, a crítica ao poder pessoal e a ausência do povo – não apenas que
desdenha o que seria nacional, como no caso na polêmica com Nabuco, mas um povo
politicamente inativo. Talvez essa caracterização se aproxime daquela elaborada décadas
depois por Oliveira Viana (2005), em Populações Meridionais do Brasil, da existência,
no Brasil, de uma sociedade de clã, amorfa, não liberal, de uma sociedade que não
saberia ser politicamente livre. Em suas palavras: “nós, brasileiros, conhecemos e
sentimos a vida do homem independente; não conhecemos, nem sentimos, nem podemos
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Alencar afirmou em discurso de 9 de maio de 1861: “Quando o Soberano tem as rédeas da Administração
em suas mãos, sucede muitas vezes, Senhores, que ele não conserva aquela posição neutra que lhe assina a
Constituição, e que, embora deva ser, como diz Benjamin Constant, apenas o juiz dos outros Poderes, se
ingira na Administração, promovendo a realização de ideias suas, procurando exercer sobre a Nação uma
tutela às vezes incômoda e em todos os casos funesta” (ALENCAR, 1877, p. 654)

conhecer e sentir a vida do homem livre, como conhecem e sentem, por exemplo, os
anglo-saxões” (OLIVEIRA VIANA, 2005, p.374).
No entanto, as aproximações param por aí. Uma das razões seria porque, na
análise proposta por Viana (2004), em O ocaso do império, nos depararmos com uma
avaliação positiva da atuação da coroa, principalmente no caso do revezamento dos
partidos no Governo. Para o autor, o imperador “realizava assim com a sua equanimidade,
aquilo que o povo, com sua incapacidade democrática, não sabia realizar” (OLIVEIRA
VIANA, 2004, p. 44). Nesse sentido, a atuação de D. Pedro II, para Viana, se justificaria,
uma vez que o povo era incapaz de assumir política e legitimamente a direção da nação,
não havia uma opinião pública ou um espírito cívico capazes de orientar a ação
representativa. Daí a necessidade de um poder capaz de, do alto, dirigir a nação e
preparar o povo, capacitando-o ao exercício das liberdades políticas.
Outro exemplo interessante pode ser destacado o posicionamento de Alencar
quanto à questão da emancipação do elemento servil a partir de 1867. Nesse quesito, é
importante lembrar que, mesmo não se considerando escravocrata, defendeu
acintosamente a manutenção da escravidão nos debates na Câmara dos Deputados entre
1870 e 1871, bem como da sua segunda série de Cartas de Erasmo ao Imperador.
Afirma-se aqui, o fato de que a sua crítica à proposta de emancipação do ventre reverterse na defesa daquilo que ele denominou de revolução dos costumes. Quer dizer, a própria
sociedade, ela mesma é quem realizaria a emancipação – ou a redenção – do negro
escravo de um modo lento, seguro, gradual e civilizatório. No entanto, ao contrário do
que parece se apresentar como uma tese liberal de deixar a sociedade civil resolver seus
dilemas, atacando inclusive a proposta de atuação e intervenção do governo na questão
através de uma lei específica – a que ficou conhecida como Lei do Ventre Livre –,
configura-se como apologia a uma espécie de razão de Estado. É o que deixa
transparecer em uma de suas Cartas de Erasmo, na segunda série destinada ao Imperador,
datada de 15 de julho de 1867:

Decorar com o nome pomposo de filantropia o ideal da ciência e lançar o odioso sobre as
instituições vigentes, qualificando seus defensores de espíritos mesquinhos e retrógrados, é
um terrível precedente em matéria de reforma. Tolerando semelhante fanatismo do progresso,
nenhum princípio social fica isento de ser por ele atacado e mortalmente ferido. A mesma
monarquia, senhor, pode ser varrida para o canto entre o cisco das ideias estreitas e obsoletas
(ALENCAR, 1866-1867, p. 14 [grifo nosso]).

Sobre o mesmo tema, em discurso de 11 de julho de 1871, afirmou de
maneira contundente que “quando uma reforma põe em risco iminente a propriedade, a
paz pública, os fundamentos da ordem social, é necessária toda a energia da resistência
legal” (ALENCAR, 1977, p. 210). Nesse sentido, a escravidão deveria ser mantida, por
ser uma instituição inerente à sociedade e também por constituir um dos pilares de
sustentação do Estado Monárquico – sem falar, é claro, do risco de uma revolta geral dos
escravos, temida por Alencar, caso se precipitasse a medida emancipacionista proposta.
Querendo ou não, mais uma vez o romancista cairia na defesa das instituições e, em
última instância, do Estado Nacional.
Por tratar-se de um conservador, nada mais natural do que encontrarmos nos
argumentos de Alencar o reforço da preservação das instituições, particularmente, das
constitutivas da Carta de 1824. Esse talvez seja um eixo inerente da caracterização do
pensamento conservador brasileiro do século XIX. Sendo assim, esse caráter estatista
presente no pensamento conservador brasileiro – do qual Alencar é expoente – deve ser
melhor analisado. Mais uma vez, merece atenção a análise de Oliveira Viana sobre O
ocaso de Império. Nesse livro, de 1925, Viana já atesta co-existência, no século XIX, de
dois grupos com percepções distintas sobre a realidade brasileira – que, mais tarde, em O
idealismo da Constituição (1927), serão chamados de idealistas constitucionais e
idealistas orgânicos. De um lado, aqueles que interpretaram corretamente a realidade
brasileira, e que ao realizarem a obra do regresso dos anos 1840, afirmaram os caracteres
da unidade, do prestígio e da grandeza do Império, consequências diretas da
centralização política e administrativa e do fortalecimento do Poder Moderador. O outro
grupo, nas palavras de Oliveira Vianna, eram “os homens de partido do tempo”, que
tinham os “os olhos fitos na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos” e que
não pensavam assim [como a pequena elite com a intuição exata da nossa realidade], não
compreendiam assim, e viam no predomínio dessa política centralizadora e pessoal a inteira
negação do seu ideal político. Sonhavam utopicamente um governo do povo, um governo da
opinião, à maneira anglo-saxônica, num país em que a opinião, à maneira anglo-saxônica,
não existe – porque não pode existir, e, como não podiam realizar o seu ideal, nem
compreender exatamente a causa dessa impossibilidade, irritavam-se, impacientavam-se,
desesperavam e, invadidos afinal pelo ceticismo, acabavam – como se dizia – „perdendo a fé
nas instituições‟ (OLIVEIRA VIANA, 2004, p. 86).

Para Oliveira Viana, esses últimos foram os que primeiramente abandonaram
o ideal monárquico e buscaram na ideia republicana um novo modelo político para o país.
Modelo político, segundo ele, fadado ao fracasso.
Para o que aqui interessa, seria importante frisar que teria sido a partir dessa
pequena elite com a intuição exata da nossa realidade que se constituiria um modelo
institucional de direção política que pode-se chamar propriamente de conservador. Como
demonstrou Christian Lynch (2010), em texto sobre a formação do pensamento
conservador brasileiro, esse modelo político viria acompanhado de uma epistemologia
própria e de um viés estatista. Segundo ele,
o discurso político conservador que, entre as décadas de 1830 e 1850, firmou essa ideologia
na forma de um modelo institucional, conformou um tipo particular de conservadorismo
liberal, que parte de um determinado diagnóstico dito realista ou sociológico da sociedade
brasileira, considerada ainda na menoridade devido aos males de sua formação social. A
partir desta constatação, prega-se a organização de um Estado tutelar, relativamente
autônomo à sociedade, incumbido de fundar a ordem nacional de cima para baixo e, a partir
dela, promover reformas efetivas, mas seguras, no sentido de veicular o progresso nacional
(LYNCH, 2010, p. 25-26).

Esse discurso político conservador, Lynch denominou simplesmente de
Saquarema (LYNCH, 2010, p. 26). 9 Para ele, o pensamento conservador brasileiro
Saquarema, localizado especificamente no século XIX, se expressaria em três linguagens
político-conceituais: um conservadorismo prescritivo, à Burke, o qual defendia que as
reformas deveriam passar pelo crivo da compreensão real dos interesses do país; um
liberalismo doutrinário, herdeiro de Guizot e da Monarquia de Julho, cuja finalidade seria
o exercício de um regime representativo de fins hierárquicos, como no caso da defesa da
representação nacional ser composta das melhores capacidades; e, por fim, um discurso
monarquiano específico, cuja defesa do primado da Coroa remetia ao modelo político do
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Outros autores também interpretaram analiticamente essa matriz do pensamento brasileiro. Assim,
Wanderley Guilherme dos Santos (1978) a denominou de autoritarismo instrumental; em diálogo direto
com Wanderley Guilherme e mais preocupado com a Primeira República, Bolívar Lamounier (1985) tratou
de intitulá-la de ideologia de estado; ou ainda Luis Werneck Viana (1993) que atribuiu a ela o nome
iberismo; entre outros.

Primeiro Reinado e a uma interpretação o mais próxima possível da letra da Carta de
1824 – daí o regresso.10
Para o autor, o cume do modelo deu-se com o gabinete 29 de setembro de
1848, que se estendeu até 1851, composto pela trindade saquarema – Visconde do
Uruguai, Visconde de Itaboraí e Euzébio de Queirós – e que propôs o fim do tráfico
negreiro em 1850, com a Lei Euzébio de Queiróz. Esse fato particular adquire
importância nos argumentos de Lynch, pois marca bem o caráter do estadocentrismo do
modelo político Saquarema. O autor afirma que “foi a razão de Estado que justificou a
decisão dos saquaremas em decretar o fim do tráfico negreiro” (LYNCH, 2010, p. 51).
Até mesmo contra os interesses da aristocracia rural, uma vez que estava em jogo a
modernização do país, que já deveria contar com o trabalho livre para o seu progresso. O
mesmo se repetiria em 1871, com a Lei do Ventre Livre que, de forma semelhante, foi
encabeçada por um Gabinete Conservador, do Visconde do Rio Branco.
No caso específico de Alencar, acerca da lei de 1871, observa-se o argumento
inverso: seria a manutenção da ordem escravocrata que favoreceria a preservação das
instituições políticas e sociais. Apesar desse revés, o caráter estatista parece semelhante
nos dois casos. Nesse sentido, o que se colocaria como pano de fundo, como aponta
Lynch, seriam as discussões em torno do princípio da autoridade e do princípio da
liberdade, ou as relações entre o poder local e o poder central, significando o
estadocentrismo Saquarema uma espécie de preservação – em última instância – dos
interesses do poder central em detrimento dos interesses da aristocracia rural. 11
Importante mencionar que o modelo político da Regência serviu de parâmetro para os
intelectuais e políticos, a partir dos anos 1840, avaliarem a proposta de descentralização
efetuada pelos liberais – luzias – e o que dela poderia decorrer.
Assim, há de se levar em consideração que, como demonstrou Ilmar Mattos
(1987), o modelo de direção política prevalecente no Império foi o dos Saquaremas, da
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Interessante como cada uma dessas linguagens pode ser encontrada nos argumentos de Alencar: o
primeiro, quando da sua defesa da ordem escravocrata; o segundo, na elaboração sobre a representação
proporcional que, aliada à eleição indireta, resultaria no estabelecimento do governo das notabilidades e; o
terceiro, como se verá, o zelo de Alencar por uma interpretação literal do texto da Carta Constitucional.
11
Quanto a isso, as observações feitas por Gabriela Nunes Ferreira (1999) em Centralização e
descentralização no Império, devem ser levadas em consideração: “a proeminência dos chefes locais no
sistema político nacional é normalmente mais lembrada com relação a períodos marcados pela
descentralização político-administrativa, como a Primeira República. É interessante pensar no processo de
centralização do poder que marcou o Segundo Reinado como um tipo de aliança, mais do que uma ordem
imposta de cima para baixo” (FERREIRA, 1999, p. 36-37).

centralização política e administrativa do Império. Inclusive, sendo reproduzido pelos
liberais durante o Segundo Reinado, quando no poder. Mattos, preocupado em verificar
como a constituição do Estado Imperial deu-se em concomitância com a constituição de
uma classe senhorial dirigente, observou que os grupos políticos predominantes até a
metade dos oitocentos, – por vezes, semelhantes, outras vezes, distintos e ainda outras,
hierarquizados – luzias e saquaremas, estariam em constante disputa pelo predomínio no
mundo governo – o tempo saquarema faria referência à vitória da proposta política dos
conservadores iniciada nos anos 1830. Interessante que em sua análise sobre o
pensamento conservador, Mattos reinterpreta a famosa frase de Holanda Cavalcanti que
dizia não haver nada mais parecido com um Saquarema como um Luzia no poder.
Segundo Mattos, em verdade, haveria uma distinção fundamental entre ambos: a
existência de uma hierarquia entre um e outro. Isso se expressaria no modo como
saquaremas e luzias imprimiram imagens adversas uns em relação aos outros, em um
reflexo direto da existência de uma espécie de balança de poder.
Sendo assim, depois de cair por terra a proposta política dos luzias em finais
dos anos 1840 e se erigir a política do regresso, aqueles só poderiam se acomodar no
poder se dessem cabo de reproduzir as instituições centralizadoras dos seus adversários
saquaremas. Dessa forma, percebe-se que a semelhança aparente nada mais seria do que
fruto de uma distinção, de uma diferenciação entre os grupos. Não se pode negar, no
entanto, o trânsito de membros de uma e outra facção ao longo de todo o Segundo
Reinado, mas isso não anula a centralidade da política impressa pelos saquaremas nos
anos 1840 e a força de sua imagem. 12
Tanto Mattos como Lynch fazem um recorte temporal específico quando
tratam do modelo institucional saquarema. O tempo saquarema estaria localizado entre
as décadas de 1830 e 1850. Surgiria como crítica ao modelo político rearranjado pelo Ato
Adicional de 1834 e teria se diluído a partir do ministério da conciliação de Paraná,
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Sobre as designações atribuídas aos saquaremas nos anos 1860, Sérgio Buarque de Holanda (2010), em
texto sobre o período do predomínio da Liga Progressista, afirmou que: “Por volta de 1862 persistia ainda a
designação de saquaremas para esses conservadores da velha guarda, mas começava a cair em desuso.
Alguns, e entre eles o próprio imperador, chamava-lhes conservadores puritanos ou simplesmente
„puritanos‟. Outros preferiam o apodo de „emperrados‟, posto em circulação por Zacarias, e eles mesmos
acabavam por aceitar, resignados, o de „rubros‟ ou „vermelhos‟. [...] Outros, mais irreverentes, davam ao
núcleo central desses conservadores o título de Consistório e aos que rezavam pelo seu catecismo o de
„panela do Consistório‟. Formam um grupo relativamente homogêneo. Comanda-o a velha trindade
saquarema, representada por Euzébio de Queiróz, o Visconde de Itaboraí e o Visconde do Uruguai.
Euzébio é o „papa‟, os outros são os „cardeais‟ do consistório‟” (HOLANDA, 2010, p. 96).

quando os chefes saquaremas deliberadamente se ausentaram da cena política para
retornarem apenas em 1868, com o Gabinete presidido pelo Visconde de Itaboraí. Porém,
seria possível destacar a existência de dois tempos saquaremas no Império: o da
consolidação (1837-1852) e o do declínio (a partir de 1868). Ambos tiveram que
enfrentar problemas de caráter semelhante, a exemplo, da extinção do tráfico e da
questão platina, de um lado, e do debate acerca da emancipação do elemento servil e a
guerra do Paraguai, por outro.
No entanto, são momentos distintos. Compostos por personagens distintos.
Daqueles líderes dos anos 1830-1850, apenas Itaboraí permanecia do lado conservador
em finais dos anos 1860, os demais haviam falecido ou mudado para o lado político
oposto, como foi o caso do Marquês de Olinda. Percebe-se também uma diferenciação
política mais profunda, de caráter conjuntural. Na primeira metade do século XIX, na
fase de construção/formação/fundação do Estado, requeriam-se medidas de controle
político-administrativo. A partir dos anos 1860, a ênfase política recaía sobre as reformas
no interior da sociedade e do Estado – este último, já consolidado – rumo à modernização
do país (FERREIRA, 1999, p. 45). Tal distinção comportaria também uma nova
composição da elite política imperial, como apontou José Murilo de Carvalho (1996).
Sobre esse período de declínio do modelo de direção política Saquarema,
Lynch indica que depois de 1871, do Ventre Livre, e de 1881, com a instituição da Lei
Saraiva, tornou-se visível que as bases de sustentação do modelo estavam em processo de
decomposição. A primeira, por minar o fundamento social da dominação: a propriedade
escrava. A segunda, uma nova forma do processo eleitoral que acabou favorecendo a
constituição de uma nova oligarquia política, que se consolidaria nos primeiros anos da
República. Ricardo Sales (2009), inclusive, fala em um ocaso Saquarema.
Sintomaticamente, José de Alencar e as suas ideias encontravam-se localizados nesse
outro tempo saquarema. Nesse campo, elaborou a sua rejeição da proposta de
emancipação do ventre, a defesa de uma interpretação mais próxima da letra da
Constituição e a sua caracterização da monarquia representativa brasileira, a construção
de uma teoria da representação proporcional, dentre outras proposições, das quais,
merece ser destacada a indicação da necessidade de descentralização administrativa,
encontrada em seus discursos parlamentares.
Cada um desses pontos, de uma maneira ou de outra, são reflexos do
conservadorismo de Alencar. Vale lembrar, primeiramente, que em nenhum momento

encontramos críticas de Alencar à obra do regresso conservador. Pelo contrário, quando
comenta o regresso, o entende como uma necessidade de salvação do próprio Império,
ameaçado pela descentralização e pelas revoltas provinciais. Já nesse ponto, encontramos
um elo entre Alencar e os antigos saquaremas, sendo estes, inclusive, enaltecidos pelo
romancista quando, por exemplo, os intitulou de homens de talhe (ALENCAR, 1866a, p.
6), em carta ao Marquês de Olinda. Mais importante do que isso, encontramos aqui, a
identificação, em Alencar, com a defesa e necessidade do princípio da autoridade, tão
própria dos conservadores saquaremas. Sem dúvida a discussão entre autoridade e
liberdade pode servir de crivo de distinção entre luzias e saquaremas no Império. 13 A
começar pela tentativa liberal da regência de uma maior liberdade para as províncias ter
sido interpretada como anarquia pelos membros da ala direita do Partido Moderado, os
quais comporiam, depois, o Partido Conservador – curiosamente reconhecido como o
Partido da Ordem.
Certo é que a passagem dos anos 1830 para os anos 1840 foi marcada por
uma mudança de perspectiva política (cujo exemplo máximo seria o de Bernardo Pereira
de Vasconcelos, antes liberal, depois regressista). José Murilo de Carvalho (2006), em
texto sobre o Visconde do Uruguai, destaca que era perceptível um diagnóstico
específico em seus relatórios quando Ministro da Justiça do Gabinete 23 de março de
1841. Afirma que, “o mal, segundo ele, vinha de doutrinas exageradas e abstratas a
respeito da liberdade que não levavam em conta os fatos, e do deplorável estado da
administração da justiça” (CARVALHO, 2006, p. 20-21). Nesse sentido, a garantia da
unidade territorial e política passariam necessariamente pelo fortalecimento do poder
central. Mas não apenas isso, a própria liberdade deveria ser tutelada pela autoridade,
como forma de garanti-la. Ela seria consequência direta da centralização. Alencar não
interpretaria de maneira muito distinta essa percepção. Seguindo a mesma linha de
raciocínio, chegou a afirmar nas Cartas de Erasmo ao Povo que, “defendendo o princípio
da autoridade, [os chefes conservadores] não tinham repudiado suas crenças de liberdade;
antes trabalhavam em benefício delas, consolidando as instituições” (ALENCAR, 1866,
p. 60).
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“As divergências entre liberais e conservadores se prenderam quase que totalmente aos conflitos
regenciais entre as tendências de centralização e descentralização do poder, corporificadas nas leis
descentralizadoras de 1832 e 1834 e nas leis do Regresso de 1841 e 1842” (CARVALHO, 1996, p. 185).

No entanto, para Alencar, o princípio da autoridade não se coadunaria
necessariamente a esse modelo de centralização – fundada nas leis do regresso. Seu
tempo era outro. Nos anos 1840 a centralização teria sido útil e essencial. Mas em seu
contexto, pelos excessos que dela decorreram, não. De certa forma, Alencar acompanhou
Uruguai, quando este, nos anos 1860, discutiu o tema da centralização e das
aproximações entre autoridade e liberdade. De acordo José Murilo de Carvalho (2006), o
Ensaio sobre direito administrativo (1862) expressaria uma espécie de revolução das
ideias no interior do pensamento do Visconde do Uruguai, de forma que este pôde rever a
obra centralizadora dos anos 1840 e seus excessos. No diagnóstico de Uruguai, por conta
dela, o Estado Imperial teria uma cabeça enorme e quase não teria braços e pernas
(CARVALHO, 2006, p. 29). A sua resposta, então, à ineficiência do Estado decorrente
dessa macrocelafia passaria pela distinção entre o que é direito político e o que é direito
administrativo, na tentativa de equilibrar ordem e liberdade. Nesse sentido, defendeu uma
espécie de descentralização administrativa, cujo vértice seria a municipalidade, as esferas
locais de atuação política: “manter a centralização política, mas promover lentamente a
descentralização administrativa, melhorar a qualidade do governo provincial e, sobretudo,
introduzir aos poucos o autogoverno municipal” (CARVALHO, 2006, p. 35).
Em Alencar, encontramos o tema da descentralização administrativa sendo
debatido em seus discursos a partir de sua legislatura inaugural como deputado geral
(1861-1863). Interessante notar que a atuação do literato em sua primeira experiência
como parlamentar foi caracterizada pela parca participação na tribuna. Raimundo de
Menezes, em biografia sobre Alencar, afirma que seu primeiro discurso suscitou alguma
decepção por parte dos que esperavam ouvir o romancista já consagrado: “naquela tarde
[18 de abril de 1861], ao discursar, pela primeira vez, profunda e penosa impressão causa.
Sem tipo físico (magro e pequenino), sem voz („falando entre línguas‟), sem gestos
desembaraçados (as mãos presas ao corpo), a oração que profere não tem nenhum brilho”
(MENEZES, 1977, p. 165). Além disso, a quantidade de discursos também não seria
muito volumosa: entre 1861 e 1863, tem-se registro de apenas dois discursos. Afirmou
ele que se sentia incomodado (ALENCAR, 1977, p. 327), por isso a reserva – algo que
não o impediu de assumir, naquela Legislatura, a função de relator da Segunda Comissão
de Orçamento.
Em seu segundo discurso, datado de 2 de agosto de 1861, abordando o tema
do Orçamento do Império, mais desenvolto, Alencar já discutiria questões que mais tarde

estariam presentes em seu livro O sistema representativo ou que permeariam a agenda de
discussões políticas ao longo de sua carreira, como a representação política e as relações
entre o Poder Executivo e o Poder Moderador. O que interessa aqui, no entanto, é o fato
de que foi nesse discurso que Alencar expressou pela primeira vez a defesa da
descentralização administrativa, talvez a mais contundente de todas – ironicamente, um
ano antes da publicação do Ensaio sobre direito administrativo, de Uruguai. Vale
lembrar que, como o próprio romancista indicou, esses temas estavam em discussão entre
os conservadores desde finais dos anos 1850 (ALENCAR, 1977, p. 563). Nesse segundo
discurso, de 1861, encontra-se a ênfase da necessidade de descentralização no sentido de
conferir maior autonomia provincial e municipal, deslocando um pouco o foco do poder
da Corte, em especial no quesito da aplicação e extensão das instituições judiciárias.
Recuperando o argumento do Visconde do Uruguai, Uricoechea (1978)
classifica o Estado Imperial como um minotauro, interpretação que se aproxima bastante
da figura do Hércules Quasímodo, cunhada por Euclides da Cunha e usada por Faoro na
crítica à centralização. A ideia de Alencar seria a de ampliar a ação do Estado a partir de
uma distribuição mais eficaz da administração, estendendo seus braços e pernas por todo
o território nacional, rompendo a macrocefalia promovida pelo regresso, numa espécie de
revisão e reafirmação do princípio da autoridade.
Em Alencar, a descentralização não teria caráter político. Não se tratava de
reaver a aplicabilidade do Ato Adicional de 1834, como queria Tavares Bastos (1870).
Mas de transpor o excesso de atribuições administrativas da Corte para as províncias e,
principalmente, para os municípios. Foi o que afirmou em seu segundo discurso:
Mas isto não basta; garantido o direito de voto, é necessário que o cidadão brasileiro se
habitue a usar dele, é necessário dar ao cidadão brasileiro a educação política, e eu não
conheço melhor escola política que do que sejam as municipalidades.
[...]
Qual é hoje, em todo o País, sem excetuar mesmo a Corte, qual é a municipalidade que tem
como corporação aquele espírito de independência, aquele zelo e amor pelo bem público?
E a razão disto é, como todos sabem, porque estão sob a pressão do Governo, porque tudo
esperam dele, porque não têm iniciativa. Assim, Sr. Presidente, uma nova organização
municipal no sentido de ampla descentralização administrativa, privando as municipalidades
das atribuições políticas, que lhes foram conferidas, e restringindo-as ao seu caráter
meramente administrativo, ao seu caráter constitucional, é uma das necessidades mais
palpitantes da atualidade (ALENCAR, 1977, p. 342 [grifo nosso]).

Sendo assim, a descentralização teria, para Alencar, uma função dupla.
Primeiro ajudaria na desconcentração do Poder Central, minando aquilo que ele
denominou de “despotismo de uma Capital” (ALENCAR, 1977, p. 55), da qual tudo
deve provir. Talvez estivesse em jogo aqui, particularmente, uma crítica ao modelo de
exercício do sistema eleitoral que permitia que as atribuições administrativas locais
adquirissem caráter político e influíssem ativamente no pleito eleitoral – o que seria
consequência direta da Lei de 3 de dezembro de 1841. A outra função seria a da
educação política do povo. Através do exercício de ações administrativas públicas, mas
não de caráter político, os cidadãos adquiririam, a partir de sua esfera local de atuação –
o município –, cada vez mais tato com aquilo que é público. Interessante que esse
discurso de Alencar termina com uma referência a Tocqueville, algo que ajuda a
identificar com quem ele está dialogando e a perceber que talvez daí venha a ideia da
municipalidade como o locus do avivamento do espírito público ou, nos termos do
aristocrata francês, da liberdade política.
Neste sentido, há uma clara conexão entre o pensamento do Visconde do
Uruguai, expresso em 1862 no Ensaio, e o de Alencar, ambos são críticos das
conseqüências do excesso de centralização promovido pelo regresso e defendem a
descentralização administrativa municipal. Na década de 1860 os antigos saquaremas,
como o Visconde do Uruguai e os que apoiaram a conciliação, a exemplo de Paraná, já
faziam autocrítica de sua ação nos anos do regresso, reconhecendo seus exageros. A
mudança dos referenciais usados pelos saquaremas demonstra o surgimento de um
discurso revisionista e crítico do passado conservador. A autocrítica de Uruguai nos anos
1860 expressa a emergência de uma nova vertente saquarema, encampada por outra
geração política, que envolveria, entre outros, Alencar. O pensamento de Tocqueville,
que nos anos 1870 também amparará o discurso liberal de Tavares Bastos, embora sob
outra chave de explicação, serve de referencial para a defesa do municipalismo, tanto em
Uruguai quanto em Alencar.
A descentralização também viria acompanhada pela defesa de uma Reforma
Judiciária. Esta se realizaria com uma mudança na lei de 3 de dezembro de 1841, que
instituiu a reforma do Código do Processo Criminal. O ponto central da mudança
proposta por Alencar seria conferir independência ao Poder Judiciário – uma vez que este
estaria atrelado ao Poder Executivo e, consequentemente, ao Moderador –, ao mesmo

tempo, retirando das autoridades locais o seu caráter político, de influência direta no
processo eleitoral. Isso foi abordado por ele em discurso de 16 de agosto de 1870, quase
dez anos depois daquele seu segundo discurso de 1861:

Em meu conceito, o legislador, para chegar a este resultado, deve sobretudo consagrar as
seguintes teses: 1ª – separação completa do Poder Judiciário dos outros poderes; 2ª –
garantias eficazes à Magistratura; 3ª – finalmente, a regular e pronta distribuição da Justiça
(ALENCAR, 1977, p. 564).

Seria este último ponto aquele diretamente ligado à ideia da descentralização
administrativa. A pronta distribuição da justiça teria de ser realizada no nível mais
elementar, a localidade, o município. Para Alencar, ela teria como consequência prática,
por exemplo, a transformação da atuação dos Juízes de Paz. Eles perderiam seu caráter
político e as suas atribuições deveriam se restringir à aplicação da lei, apenas:

quanto aos Juízes de Paz, devem ser incompatíveis com toda e qualquer função eleitoral ou
administrativa; devem ser meramente juízes. [...]
Tirem, porém, aos juízes as atribuições eleitorais, e esses juízes serão muito competentes e
idôneos para julgar as pequenas demandas. Então, o grande proprietário, o homem sisudo, de
caráter honesto e circunspecto, não recusará mais exercer o cargo de Juiz de Paz; ao
contrário, estimará ocupar um cargo que o habilita a distribuir justiça a seus concidadãos. O
nobre Ministro do Império deseja criar a vida local; haverá melhor elemento para criar a vida
local que esse de reabilitar a instituição dos Juízes de Paz? (ALENCAR, 1877, p.576).

Aliaria mais uma vez, desconcentração do Poder Central e educação política
para o povo. Deve-se lembrar que desde as instruções eleitorais de 1842, quando foram
criadas as juntas de qualificação, os juízes de paz assumiram parte no pleito eleitoral,
compondo as mesas. A lei eleitoral de 19 de agosto de 1846 também afirmaria a
participação deles da composição das juntas de qualificação. Assim, percebe-se que, por
se tratar de uma reforma Judiciária, da efetiva distribuição da justiça, o que estaria em
jogo seria a garantia dos direitos civis. O que atestaria, mais uma vez, o caráter não
político da descentralização proposta por Alencar. 14 Tanto é que, em se tratando da
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A temática da descentralização administrativa apareceria ainda em discursos de 1874 e 1877.

elegibilidade dos juízes de paz, em sua proposta de reforma eleitoral, de 1868, Alencar
simplesmente mantém as disposições já instituídas.
Por fim, a descentralização teria como objetivo tornar mais eficaz a execução
das predisposições da Carta Constitucional de 1824, um dos pontos chave da presente
argumentação – já que a excessiva centralização promovida pelos primeiros saquaremas,
segundo Alencar, não a teria conseguido. Nesse sentido, a Constituição não se
concretizaria no e pelo exercício do princípio da autoridade, meramente refletido na
política de centralização do Império. Para o literato, o princípio da autoridade deveria ser
preservado, mas não da mesma maneira. Dele é que se desencadearia a proposta de
descentralização, em um novo esforço no sentido de garantir a liberdade, não se
confundindo esta, mais uma vez, com a liberdade dos luzias, porém, a liberdade
constitucional, quer dizer, o pleno funcionamento da monarquia representativa brasileira.
Isso passaria, sem dúvida, pela rejeição de qualquer proposta de reforma política que
alterasse as instituições monárquicas, como o senado vitalício, a eleição em dois graus e
o próprio Poder Moderador. Ao mesmo tempo, necessitaria de uma interpretação um
tanto literal do texto da Carta Constitucional para se firmar.
Alencar recorreu a essa literalidade tanto quando tratou do tema do Poder
Moderador, como nas discussões sobre a reforma eleitoral, entre os anos 1874 e 1875.15
Quanto ao primeiro, assumindo um viés ideológico, Alencar parece defender a validade
de apenas uma interpretação da Carta de 1824, estrategicamente, contra as posições
liberais. Isso porque, para ele, o Moderador e o Executivo estariam nitidamente
separados. O Poder Executivo, o ato de governar, caberia plenamente aos ministros do
Império, sendo o Imperador, como dizia a Lei, o chefe do poder executivo (art. 102.),
“apenas”, numa espécie de título e nada mais. Os ministros deveriam ser responsáveis
pelos atos do executivo, de forma que o monarca não deveria nele intervir e nem atuar a
partir dele. Por outro lado, o Imperador seria o portador exclusivo do Poder Moderador e
através de suas atribuições, velaria sobre a harmonia dos demais poderes, havendo aí, um
reforço das considerações de Benjamin Constant. Argumento que poderia sugerir uma
aproximação entre Alencar e o Marquês de Caravelas (José Joaquim Carneiro de
Campos), constituinte de 1823, cuja caracterização do Poder Moderador, de acordo
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Um dos Dois escritos democráticos de José de Alencar (1991) seria exatamente a reunião desses
discursos sobre reforma eleitoral, em particular os de 1874.

Christian Lynch (2005), seria “um poder de exceção a serviço da salvaguarda do sistema
constitucional” (LYNCH, 2005, p. 632).16
Nos discursos parlamentares que antecederam à instituição da Lei do Terço,
encontra-se um Alencar crítico do censo e enfático quando à necessidade da
representação proporcional como garantia da representação das minorias e da extensão
do sufrágio. Em discurso de 6 de agosto de 1874, demonstrando sua preocupação com o
real entendimento e cumprimento das disposições da Carta de 1824, à Montesquieu,
exclamou: “Convém, pois, que restauremos a letra e o espírito da Constituição”
(ALENCAR, 1977, p. 502). O tema era o dos limites de renda impostos ao sufrágio, os
quais foram dobrados pela lei eleitoral de 1846. Argumentando sobre o caráter
democrático da Constituição, defendeu que os valores estabelecidos inicialmente se
desvalorizariam com o tempo, tornando o exercício do sufrágio mais acessível.
Interessante que essa preocupação com o que estava expresso na letra da Constituição
não seria nova. Ainda em 1868, n‟O sistema representativo, ele já havia indicado sem
rodeios: “a reforma democrática do sistema eleitoral, no estado atual das ideias, não
carece de mais do que o fiel cumprimento da constituição” (ALENCAR, 1996, p. 93).
Alencar marcaria assim, um retorno à literalidade da Carta de 1824, presença
constante nos argumentos dos chefes saquaremas. Mesmo quando destacou o caráter
democrático da Constituição em O sistema representativo (ALENCAR, 1996, p. 9),
parece ter acompanhado Euzébio de Queiróz. É o que afirmou em discurso de 13 de
setembro de 1874:
(...) temos o sufrágio universal. Temo-lo, e fundo-me, para afirmá-lo, em uma autoridade
eminente, a do Sr. Conselheiro Euzébio de Queiroz. Quando, em 1865, se discutia no Senado
a Reforma Eleitoral disse esse chefe conservador: „Nós temos o sufrágio universal, porque,
pela nossa Constituição, só não vota o mendigo e o criado de servir‟ (ALENCAR, 1977, p.
444).
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Importante considerar que, como apontou Lynch, a apropriação do discurso de Benjamin Constant no
Brasil envolveu uma espécie de deslocamento ideológico da função do Poder Moderador, no interior da
monarquia constitucional. Se, originalmente, do ponto de vista político-conceitual, tratava-se de preservar a
autonomia do Poder Executivo em relação ao rei, aqui, a elite coimbrã, dos anos 1820, interpretou o
discurso a favor do Moderador de forma conservadora, de modo a atribuir ao Imperador o papel de
representante da soberania nacional, na tentativa de “preservar a inteireza das prerrogativas régias diante
das crescentes pretensões da Assembléia de monopólio da representação da soberania” (LYNCH, 2005, p.
611).

Deliberadamente conservador, Alencar, em sua insistência naquilo que seria
próprio dos conservadores, em particular a defesa desse caráter democrático e liberal
inscrito na letra da Constituição, acabou por distanciar-se, nos anos 1870, dos seus
companheiros de partido, por entender que eles haviam se divorciado da bandeira
conservadora por excelência: a própria Constituição.
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Mesmo zelo que havia

demonstrado, dez anos antes, quando sentiu que o modelo de direção política que
considerava mais adequado à monarquia brasileira encontrava-se ameaçado. Foi o que
expressou em 1866, na Carta de Erasmo ao redator do Diário do Rio de Janeiro: “Sim;
como na cerimônia hebraica de bom grado me carregarei dos nossos erros passados e
comigo arrastarei ao olvido o ódio e remorso deles. Mas floresça no meu país a liberdade
constitucional e restaure-se o império da lei e da moral” (ALENCAR, 1960, p. 1110
[grifo nosso]).
Sendo assim, não tendo Alencar abandonado nunca o seu partido, as posições
políticas assumidas ao longo de sua carreira refletiriam, de uma maneira ou de outra, suas
ideias. Das que foram expostas aqui, quais sejam em síntese: a) uma argumentação de
cunho institucional; b) fundamentada numa interpretação de caráter literal da carta de
1824; c) que expressaria a defesa do princípio da autoridade, não mais entendido como a
centralização nos termos do modelo do regresso; d) e que teria como resultado a garantia
da liberdade constitucional, quer dizer, o pleno funcionamento do regime monárquico
brasileiro nos moldes saquaremas.
Além do que, tal caracterização de defesa das instituições em Alencar seria a
expressão mais forte do seu conservadorismo. Um conservadorismo que, ao mesmo
tempo em que guarda sua especificidade, englobando os atritos e as dissidências próprias
de um polemista, não se encontraria suspenso no ar, fora de um contexto específico. Este
se constituiria no prolongamento, de alguma forma, na segunda metade do século XIX,
em especial nos anos 1860 e 1870, de muitos dos princípios da direção política dos
Saquaremas. Talvez isso faça de Alencar, contra qualquer classificação, seja de idealista
orgânico, autoritário instrumental, etc., simplesmente, um conservador.
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Afirmou na tribuna, em 13 de abril de 1877: “O mal está em surgirem no Partido Conservador, não como
opiniões individuais, mas como propaganda, ideias que nunca estiveram no seu programa, como seja: a
emancipação forçada, a eleição direta e a separação da Igreja e do Estado. Estas ideias, não só não tem por
si o elemento histórico, como não se podem combinar com o nosso estatuto que é a Constituição. [...]
Hasteando a Constituição como minha bandeira, estou certo que ali está o Partido Conservador, e que mais
cedo ou mais tarde ali virão ter os verdadeiros amigos das instituições” (ALENCAR, 1977, p. 307).

Finalmente, podemos verificar que, se para Joaquim Nabuco, no interior da
sua polêmica com o literato e político cearense, as ideias deste último pareciam estar fora
do lugar, conclui-se aqui que haveria um discurso conservador específico que serviria de
contexto de formação das suas idéias. O que confirmaria uma relação direta entre
Alencar e aquele outro tempo Saquarema, caracterizado pela dissolução de um modelo
político hegemônico, pelo menos até o final do século XIX.
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