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A ESCRITA POLÍTICA DE JOSÉ DE ALENCAR: UMA ANÁLISE 

CRÍTICA DAS NOVAS CARTAS DE ERASMO, 1868. 

Kelvin Breno Marques Soares 

 

Resumo 

 Este artigo tem como finalidade ampliar a discussão sobre a escravidão no Brasil 

oitocentista, partindo de documentação pouco trabalhada pela historiografia, as Novas Cartas 

Políticas de Erasmo; estas que foram escritas pelo romancista e político José de Alencar. Desta 

forma, tratou-se de trabalhar com corpus documental literário, produzido com fins políticos, de 

maneira crítica explorando as lacunas e os problemas suscitados pelo autor em sua defesa por 

um modelo de gestão do elemento servil. Por fim, a literatura política de Alencar carece de 

análise que abranja as questões político-sociais suscitadas pela argumentação da escravidão; 

um horizonte de expectativas nos anos finais da década de 1860. Dessa forma, este artigo se 

propõe a analisar os argumentos e ideias de Alencar sobre a Escravidão nas Cartas Políticas. 

Palavras-chave: Brasil Império; Escravidão; Abolicionismo; José de Alencar; 

Emancipação. 
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DA ORIGEM AO CONTEÚDO POLÍTICO, A FORMA E A INTENÇÃO  

 José de Alencar foi um dos grandes intelectuais brasileiros no século XIX, tendo escrito 

diversas obras de cunho literários e tantas outras abertamente políticas – sendo confundidas, 

em certas ocasiões. Participou ativamente de debates sobre grandes projetos e eventos políticos 

de sua época, como a reforma do sistema penal (PARANHOS, 2013, p. 115), o debate sobre a 

guerra do Paraguai (CARVALHO, 2009, p. XIV) e, o que interessa neste trabalho, o fim da 

escravidão. 

 Entre os anos de 1865 e 1868, Alencar escreveu um conjunto de cartas sob o pseudônimo 

de Erasmo. A motivação se deu, primeiramente, pelas divergências acerca da condução da 

Guerra do Paraguai pelo Imperador. Seguidamente, outras questões passaram a integrar as 

queixas e conselhos do escritor, como a questão fiscal e a escravidão. Os destinatários desta 

correspondência foram o Marquês de Olinda, o Visconde de Itaboraí, o “Povo” e, em duas 

ocasiões, o Imperador.  

A razão da escolha tem a ver com conteúdo e forma. Pelo conteúdo, são todos textos 

políticos; pela forma, são cartas, modalidade específica de comunicação, distinta do 

artigo de jornal, do panfleto, do tratado. A carta aberta não tinha na época a 

agressividade do panfleto, forma também comum de debate político, a que o próprio 

Alencar recorreu mais de uma vez. (CARVALHO, 2009, p. IX) 

  

Desta forma, cabe esclarecer a natureza destes documentos. Estas cartas eram 

negociadas em livrarias e nas ruas da Corte. Aquele que optasse por receber os textos em casa 

teria que deixar o nome em uma das livrarias. O romancista se propôs a, toda semana, 

geralmente às terças-feiras, “não escrever menos que oito páginas de cada vez” (CARVALHO, 

2009, p.XI).  

A primeira publicação, destinada ao Imperador, fizera muito sucesso à época, 

demandando uma segunda e outra terceira edições. Estas, de 1865, receberam o título de Ao 

Imperador, Cartas e, no fim do folhetim, assinava-se Erasmo. Isso, porém, muda na terceira 

edição, de 1866, que incluiu o Políticas ao título, ficando Cartas Políticas de Erasmo ao 

Imperador; este padrão permanece, mudando apenas o destinatário. Apenas na última 

publicação, em 1868, o autor inclui o “Novas”, ficando o título: Novas Cartas Políticas de 

Erasmo ao Imperador. No frontispício imprime-se Nemini cedo, expressão latina que significa 

algo como “não ceder”, indicando o teor das tratativas e o tom a ser usado. 
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A escolha pelo formato epistolar possibilita inferir algumas hipóteses sobre essa 

estrutura textual, comum à época, e o contexto no qual José de Alencar estava inserido. “As 

cartas eram meio comum de participação no debate público no século XIX, sobretudo no 

Segundo Reinado” (CARVALHO, 2009, p. X). Antes de mais nada, destacam-se a forma e o 

conteúdo da obra, uma vez em que as duas se complementam neste tipo textual. Pondero que 

tal escolha deveu-se à suavidade da abordagem e apreensão de temas sensíveis pelo público em 

detrimento dos demais gêneros textuais, pois neste tipo textual, epistolar, era comum utilizar-

se de uma linguagem mais suave e branda, até mais afetuosa, possibilitando um melhor 

desenvolvimento dos temas sem o risco de soar agressivo ao seu público alvo.  

O anonimato, por meio do pseudônimo Erasmo, chama a atenção e carece de uma 

análise apropriada das possíveis razões que levaram o conhecido romancista a optar por esta 

ferramenta narrativa. A questão que, prontamente, revela-se é a da preservação da circulação 

textual, apesar da censura. Essa tinha como importante agente, na segunda metade do século 

XIX, o Conservatório Dramático, órgão no qual Alencar teve alguns problemas quando lá 

trabalhou. Argumento este que se sustenta na publicação de ensaios literários, folhetins ou de 

romances sem o seu nome estampado, desde antes do seu ingresso na política. Contudo, este 

pressuposto se invalida e se desfaz na medida em que o anonimato não perdurava entre a elite 

letrada na Corte. Assim, a questão do anonimato  

se  torna  uma estratégia de manifestação  das  opiniões  na  medida  em  que  resguarda  

a verdadeira identidade de quem escreve para os periódicos, configurando  uma  rede  

de  “discursos  cruzados”  capaz  de alimentar as discussões políticas cotidianas. 

(SILVA, 2015, p. 101) 

Por fim, acerca da escolha do pseudônimo nas epistolas, cabe destacar a opção pelo 

nome Erasmo.  

José de Alencar não escolheu por capricho o pseudônimo Erasmo. Como se sabe, o 

célebre renascentista tinha ajudado a divulgar o gênero retórico-político chamado 

espelhos de príncipes, ou specula principis (...) Com frequência, essas obras 

compunham a imagem virtuosa do príncipe em exercício, mas podiam esquadrinhar a 

educação perfeita do moço destinado a portar o cetro e a coroa. Nesse sentido, pode-

se dizer que Alencar optou pelo pseudônimo porque viu nos escritos de Erasmo uma 

espécie de metonímia dos specula principis e em sua conduta pessoal o paradigma da 

relação entre um letrado conselheiro e um governante. (PARRON, 2008, p. 15 e 16) 

Entre a diversidade dos conteúdos trabalhados pelo romancista neste corpus 

documental, destaca-se a questão do elemento servil ou, em outras palavras, a escravidão. Tal 
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tema encontra-se em especial na última série de publicações de Erasmo, - a chamada de Novas 

Cartas Políticas de Erasmo –e, por isso, estas foram escolhidas como principais fontes para a 

análise aqui proposta. 

A partir de 1864, D. Pedro II começou a instar políticos da Liga Progressista a planejar 

a emancipação gradual dos escravos. Dois anos depois, o Comité Français 

d’Émancipation enviou um apelo subscrito por letrados de nomeada como Augustin 

Cochin e François Guizot, pedindo ao Império que deixasse de ser a “última terra 

cristã manchada pela servidão”. O monarca redigiu a resposta emprazando o fim do 

cativeiro para a próxima ocasião oportuna. Em 1867, induziu o gabinete progressista 

a incluir a pauta na Fala do Trono – espécie de agenda das propostas básicas do 

Ministério, lida para as Câmaras no início do ano legislativo. Foi nesse contexto que 

Erasmo resolveu publicar a nova série de epístolas políticas. (PARRON, 2008, p. 15) 

Escritas e publicadas em 1868, estas Novas Cartas Políticas são a resposta de alguém 

que se apresenta como nacionalista sobre as pressões abolicionistas empregadas por entidades 

e órgãos internacionais e que encontraram eco na intenção do Imperador pelo fim da escravidão. 

Alencar se amparou da famosa Fala do Trono de 1867 para expressar suas ideias sobre o 

escravismo no Brasil. Para compreender melhor qual era a posição do literato e político José de 

Alencar como deputado pela província do Ceará e, posteriormente, ministro da justiça no 

Gabinete Itaboraí, e apreender as ferramentas argumentativas utilizadas por ele para sustentar 

suas teses a favor da manutenção da escravidão, faz-se necessário esmiuçar este texto. 
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O PROJETO POLÍTICO NAS CARTAS DE ERASMO 

As Cartas Políticas de Erasmo se configuram quase como um manifesto em defesa da 

permanência da escravidão em solo brasileiro. A ironia por meio de suas provocações e 

admoestações ao monarca repercute seu projeto nacional de modernização conservadora, na 

qual se via a necessidade do progresso, mas sem abrir mão das velhas instituições e dos velhos 

hábitos. Ao escrever suas ideias ao Imperador, Alencar esboçava o desejo e uma ordem. Nos 

termos de Austin, constitui um ato de fala:  

Trata-se do seguinte: geralmente o proferimento de certas palavras é uma das 

ocorrências, senão a principal ocorrência, na realização de um ato (seja de apostar ou 

qualquer outro), cuja realização é também o alvo do proferimento, mas este está longe 

de ser, ainda que excepcionalmente o seja a única coisa necessária para realização do 

ato (AUSTIN, 1990, p. 26). 

 

A literatura política de Alencar tem início anterior à publicação das epistolas. Antes de 

se aventurar na carreira política, o jovem romancista trilha o caminho do teatro e escreve peça 

que, a despeito do autor nunca ter se manifestado publicamente favorável ao fim da escravidão, 

fora recebida pelos críticos como de caráter antiescravista. Em 1857, escreve “O demônio 

familiar”, representando os problemas do escravo doméstico e sua intromissão nos assuntos 

corriqueiros das famílias abastadas da Corte.     

No cenário político da época utiliza-se de certa estratégia argumentativa que mascara a 

real intenção; faz-se apologia à escravidão num texto com termos e finalidade abolicionista ou 

emancipacionistas.  

É provável que essa seja a única defesa da escravidão, em toda a América do século 

XIX, baseada na mistura cultural dos povos; e talvez seja possível compreendê-la à 

luz da própria produção artística do autor. Anos antes, Alencar já tinha transfigurado 

o universo dos escravos em objeto de imitação artística, nas peças teatrais O demônio 

familiar (1857) (PARRON, 2008, p. 28). 

A partir da literatura, o romancista e político, imagina um Brasil único que mistura 

elementos do cotidiano com algumas das ideias de sua época. O projeto nacional de Alencar 

perpassa a sua carreira de tal forma que a diferenciação, entre a faceta literária e do político, se 

torna um exercício difícil de se realizar.  

Sua entrada na vida política se realizou através da sua eleição de deputado, que 

coincide com o início de sua atividade de autor teatral. A teatralização da vida pode 
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ser um dos bons resultados da parceria entre política e teatro. A expectativa em torno 

da atuação parlamentar de Alencar introduz alguns problemas (RODRIGUES, 2001, 

p. 110). 

Desta forma, sua idealização do Brasil, se faz presente tanto na sua produção teatral, 

quanto nos seus escritos políticos, como veremos ao analisar sua argumentação pela 

manutenção da escravidão nas Novas Cartas Políticas de Erasmo. Este que viria ser autor de 

clássicos da nossa literatura utiliza de malabarismo com as palavras visando defender sua tese 

de continuidade do elemento servil, num momento histórico de abertura de novas ideias e novos 

modelos de organização social.  

O seu projeto de construção de uma nacionalidade que assimilasse o escravizado se 

revela em diversas ocasiões da narrativa, e serão analisadas posteriormente. A situação de torna 

mais complexa quando, após sair do cargo de Ministro da Justiça, em 1870, anos após publicar 

as Cartas de Erasmo, apresenta um projeto político, no Parlamento, propondo de uma forma 

pacífica, e em outros termos, a questão da emancipação dos escravos de forma indireta 

(RODRIGUES, 2001, p. 79) visando a permanência e a máxima exploração da mão de obra 

escravizada. 

Vale notar que a historiografia, mais ou menos herdeira do discurso abolicionista, 

sempre lançou o incremento vegetativo insatisfatório dos plantéis brasileiros à conta 

da superexploração do trabalho. Sem negá-lo, deve-se entrever o papel das alforrias 

nessa dinâmica como fator realmente decisivo, a despeito do uso ideológico que se 

podia tirar disso, como o faz Alencar (PARRON, 2008, p. 25). 

Consequentemente, Alencar utiliza da sua linguagem, através da escrita, para construir 

o Brasil que ele imaginava ideal. Seus romances, lidos por uma ótica épica de formação da 

nacionalidade brasileira, permitem lançar questões e novas pesquisas sobre o imaginário 

político-ideológico que conduzia José de Alencar; carecendo de trabalhos historiográficos 

apropriados que aprofundem esta temática com afinco e lancem novas luzes sobre a literatura 

alencariana.  

Em suma, a literatura política do escritor cearense demanda análise que dê conta das 

questões político-sociais suscitadas pela argumentação da escravidão na medida em que 

desenha, para o Imperador, um horizonte de possibilidades outras que não seguem o caminho 

da Fala do Trono de 1867. Dessa forma, este artigo se propõe a analisar os argumentos e ideias 

de Alencar sobre a Escravidão nas Cartas Políticas. 
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A DEFESA DA ESCRAVIDÃO 

A motivação para a escrita da última série das epístolas ao Imperador, Alencar torna 

claro logo no primeiro parágrafo da primeira carta. A questão do elemento servil, suscitada pela 

Fala do Trono em 1867, segundo ele, preocupa a elite intelectual e política de tal forma que as 

Cartas Politicas se configuram quase como um manifesto apelando pela manutenção do 

escravismo.  

 

Senhor, 

Não posso mais conter a veemência do sentimento que me assoberba. Uma voz 

funesta, que abala a nação até as entranhas; voz prenhe de calamidades percorre, 

neste momento, não já a cidade, mas o império. E fostes vós, senhor, que a lançastes 

como um anátema ao país? 

Em princípio era um sussurro apenas que se esgueirava na sombra. (ALENCAR, 

2009, p. 257) 

 

Desta forma, cabe elucidar os argumentos e a subsequente problemática suscitados pelo 

romancista cearense que o caracterizam como escravista. Para justificar a manutenção do 

escravismo e criticar o monarca acerca das pretensões emancipacionistas, José de Alencar 

utiliza toda sua bagagem argumentativa. Primeiramente, julga a possível intenção do Imperador 

de alcançar a celebridade, a fama internacional por meio da abolição dos escravizados. Para o 

romancista, o discurso proferido na Fala do Trono não passava de lisonjas à Sociedade 

Abolicionista Francesa. Sua censura vem a partir do uso do termo “A propaganda filantrópica” 

(ALENCAR, 2009, p. 279). 

 

Vosso espírito, senhor, permiti que o diga, foi vítima desta fascinação. De longe vos 

sorriu a celebridade. A glória, única ambição legítima e digna dos reis, aqueceu e 

inebriou um coração, até bem pouco tempo ainda, frio e quase indiferente. 

(ALENCAR, 2009, p. 275) 

 

As pretensões filantrópicas, na visão do autor de Senhora, divergem das necessidades 

nacionais na medida em que suplantava o desejo dos grandes senhores donos de escravos1. Para 

Alencar, os senhores de escravos eram os únicos “heróis de nosso tempo, os grandes 

                                                           
1 Optamos por usar o termo escravos por pensarmos que ele melhor reflete o modo como José de Alencar 
percebia as pessoas escravizadas, como propriedades a serem defendidas. 
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conquistadores da paz e da civilização” (ALENCAR, 2009, p. 278), pois educavam e inseriam 

os escravizados no convívio social.  

Esta percepção, sobre a necessidade da escravidão e seu caráter como elemento 

civilizador, mostra-se problemática ao se levar em consideração que outros países 

emancipavam seus homens e mulheres escravizados no mesmo período, como os Estados 

Unidos, citado pelo próprio Alencar em outro momento de suas Cartas Políticas (ALENCAR, 

2009, p. 306).  

Como dito, o romancista reconhecia a urgência dos debates acerca da emancipação, 

entretanto, dizia temer pela opinião pública e pela forma que estava sendo encaminhado este 

tema sensível. Do seu ponto de vista, as palavras do Imperador no parlamento “fizeram de uma 

calamidade ideia política” (ALENCAR, 2009, p. 280), com desdobramentos pouco 

controláveis.  

A emancipação é a questão máxima do dia. Vós a descarnastes, senhor, para 

arremessá-la crua e palpitante na teia da discussão, como um pábulo às ambições 

vorazes do poder. Imediatamente o arrebatou essa facção que se intitula progressista, 

como os vândalos se diziam emissários celestes (ALENCAR, 2009, p. 279) 

 

 Assim sendo, se a “calamidade”, levantada por Alencar não fomenta no Imperador e, 

nos leitores da Cartas, pânico e assombro, a sugestão da ruína do Império, a partir da revolta 

das pessoas libertas com o fim da instituição da escravidão o faria: “males incalculáveis e ao 

vosso reinado um epílogo fatal! ” (ALENCAR, 2009, p. 280). 

 A leitura, feita pelo romancista, prevendo o fim do Império adjunto a abolição é 

acertada, como visto com a Lei Áurea e a Proclamação da República, nos anos finais da década 

de 1880. Entretanto, o autor de Til, erra ao elencar os responsáveis por esta ruptura, uma vez 

que não foi a fúria dos libertos que provocou a ruína, mas sim as pressões dos antigos senhores 

insatisfeitos com estas mudanças.  

Isto posto, Alencar retoma a crítica à “filantropia”. Para consolidar seu argumento, 

utiliza do pensador francês Chateaubriand: “A filantropia, disse ele a propósito do tráfico de 

africanos, é a moeda falsa da caridade” (ALENCAR, 2009, p. 281). Portanto, considera grave 

a demonstração de adesão do Imperador a ideais estrangeiras que divergem das necessidades 

reais de progresso interno da Nação.   

  

Libertando uma centena de escravos, cujos serviços a nação vos concedera; 

distinguindo com um mimo especial o superior de uma ordem religiosa que 

emancipou o ventre: estimulando as alforrias por meio de mercês honoríficas; 
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respondendo às aspirações beneficentes de uma sociedade abolicionista de Europa; 

e finalmente reclamando na fala do trono o concurso do poder legislativo para essa 

delicada reforma social; sem dúvida julgais ter adquirido os foros de um rei 

filantropo. (ALENCAR, 2009, p. 280) 

Deixando de lado, por hora, as críticas feitas ao Imperador, passemos, então, à defesa 

da escravidão feita por Alencar nas Novas Cartas Políticas de Erasmo. Primeiramente, deve 

ficar claro o caminho percorrido pelo político cearense para defender, diante do Pedro II e de 

seus leitores, a necessidade da permanência deste “problema humanitário” (ALENCAR, 2009, 

p. 282).  

Para justificar a instituição, Alencar o apresenta como um “fato social” (ALENCAR, 

2009, p. 282) visceral para a sociedade brasileira, na medida em que não é uma lei, mas uma 

“instituição”, quase que personificada, que permanece viva, apesar de “caducar” (ALENCAR, 

2009, p. 283), num aforismo que passa pela História Ocidental buscando elementos que 

embasem e deem credibilidade a esta apologia da escravidão. 

Dito isto, cabe mencionar as ressalvas feitas pelo escritor. Alencar ameniza seu tom 

numa tentativa de humanizar-se e demonstrar empatia pelas pessoas escravizadas. Elementos 

religiosos e, sobretudo, morais surgem em seu texto que, associados ao epílogo de seu 

manifesto, reconhece o horror daquela instituição uma vez que: “A escravidão se apresenta 

hoje ao nosso espírito sob um aspecto repugnante”. (ALENCAR, 2009, p. 283).  

Desta forma, o autor apresenta argumentação comum que liga o debate sobre a 

escravidão com a defesa da propriedade. Alencar, então, classifica e ordena a sociedade através 

dos direitos, sendo o primeiro entre todos o da propriedade. Este, em muitos casos, precedendo 

o direito à liberdade individual; ponto que difere a discussão da escravidão nos EUA e no Brasil.  

A pretensa primazia do direito à propriedade em relação ao direito à liberdade justificava a 

exploração da força de trabalho dos homens, mulheres e crianças, sem tocar na questão da 

emancipação.  

 

A lei de nosso país considera o escravo como coisa ainda; porém o costume, a razão 

pública, mais poderosa que todas as leis escritas, pois é a lima que as vai gastando a 

todas e cinzelando as novas; a razão pública já elevou o cativo entre nós à condição 

de homem, embora interdito e sujeito. (...) O primeiro direito da pessoa, a 

propriedade, o escravo brasileiro não só o tem, como o exerce. Permite-lhe o senhor 

a aquisição do pecúlio, a exploração das pequenas indústrias ao nível de sua 

capacidade. Com esse produto de seu trabalho e economia rime-se ele do cativeiro: 
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emancipa-se e entra na sociedade. Aí nenhum prejuízo de casta detrai seu impulso: 

um espírito franco e liberal o acolhe e estimula. (ALENCAR, 2009, p. 309). 

 

Alencar apresenta assim as pessoas escravizadas como detentoras de certos direitos e 

reconhece a adesão destas pessoas às instituições civis. Exemplo disso é “o mais sagrado dos 

contratos civis, o matrimônio, [que] também está ao alcance do escravo em nosso país. Ele 

forma sua família; o senhor a respeita e a garante” (ALENCAR, 2009, p. 309).  Como se pode 

notar, Alencar faz uso de um repertório político comum, nos anos que antecedem a Lei do 

Ventre Livre, para defender que a situação da população escravizada não possui certa dignidade 

e, com isso, defenda a lenta, gradual e morosa transformação social que daria àquela população 

o direito à liberdade. Tal movimento preconizava, contudo, manutenção da mão de obra 

escravizada por longos anos. 

José de Alencar articula a história da escravidão e de sua abolição a partir do ponto de 

vista do progresso. O fim da escravidão seria, ao cabo, um feito da própria história. O 

romancista retoma o “direito quirital dos romanos”, relembra a opressão do “feudalismo” como 

uma “fase do progresso” e um “instrumento da civilização” (ALENCAR, 2009, p. 284). Para 

ele, o caminho percorrido para chegar ao ápice do desenvolvimento pouco importava; nesta 

lógica positivista e legalista o “fim” era, de certa forma, mais considerável e preferível do que 

a violência cotidiana sofrida pelos escravizados em território brasileiro. 

 

Mais bárbaras instituições, porém, do que a escravidão já existiram e foram 

respeitadas por nações em virtude não somenos às modernas. Não se envergonharam 

elas em tempo algum de terem laborado no progresso do gênero humano, explorando 

uma ideia social. Ao contrário, ainda agora lhes são títulos de glória essas leis 

enérgicas e robustas, que faziam sua força e serviam de músculo a uma raça pujante. 

(ALENCAR, 2009, p. 284) 

 

Ainda seguindo esta lógica legalista, cabe destacar a dualidade do argumento alecariano. 

Ao mesmo tempo que exalta antigas instituições, à fim de tornar tragável a perpetuação do 

escravismo, reconhece a repulsa da violência e da subjugação humana: “O cativeiro não pesa 

unicamente sobre um certo número de indivíduos, mas sobre a humanidade, pois uma porção 

dela acha-se reduzida ao estado de coisa” (ALENCAR, 2009, p. 284). Portanto, os argumentos 

de José de Alencar remontam à concepção da escravidão como um mal necessário, porém, 

condenado a ser extinto, mas de modo lento e gradual. Argumento este presente entre as elites 

brasileiras desde a década de 1820.  
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Este artifício discursivo escancara e suaviza a escravidão na intenção de elevar os 

atributos necessários para o desenvolvimento, mas reconhecendo que não é o desejo, 

“empático”, da elite econômica e intelectual; em outras palavras, a retórica funciona como “não 

é o ideal, mas é o que há para hoje”, sem levar em conta outras formas sociais menos opressivas, 

como a realizada na Europa, como o proletariado. 

No dialogismo entre a barbárie e o progresso, a lei, dita imparcial, pavimenta o caminho 

que Alencar imagina para o Brasil. “Toda a lei é justa, útil, moral, quando realiza um 

melhoramento na sociedade e apresenta uma nova situação, embora imperfeita da 

humanidade. Neste caso está a escravidão” (ALENCAR, 2009, p. 284). Este projeto político, 

elaborado pelo romancista, assemelha-se com o da tradição familiar, do pai e a da avó, na 

primeira metade do oitocentos. Destacam-se a participação na Revolução Pernambucana, em 

1817, no movimento separatista na Confederação do Equador, em 1824, e na Insurreição do 

Crato, em 1832, pela avó do romancista, Dona Bárbara, assim como a conspiração pelo Golpe 

da Maioridade, em 1840, desempenhado pelo pai do autor das Cartas de Erasmo.  

A concepção, pela família Alencar, de uma nacionalidade e gerenciamento próprios, 

independentes da influência internacional, encabeçava as pretensões ideais desde os tempos que 

o Brasil era colônia; a priori, por uma ótica Liberal com Dona Bárbara Alencar e, seu filho, 

José Martiniano de Alencar e, a posteriori, pela perspectiva Conservadora com o autor d’O 

Guarani. Esta é a agenda política que motiva e justifica a escrita das Cartas Políticas de 

Erasmo, caracterizando o político cearense como um escravista. 

Assim sendo, continuemos com a defesa histórica da escravidão apresentada por 

Erasmo. Para cativar o público católico, o escritor faz uso da citação direta da bíblia para dar 

seguimento a sua tese: “Gênesis, nos mostra o homem filiando-se à família estranha pelo 

cativeiro” (ALENCAR, 2009, p. 286). Nesta linha argumentativa, o elemento servil inseria-se 

nesta sociedade a partir e por meio da barbárie, pois, segundo o autor, “na história do progresso 

representa a escravidão o primeiro impulso do homem para a vida coletiva” (ALENCAR, 

2009, p. 284). 

A negação do desenvolvimento humano para além da escravidão, isto é, outras formas 

de sociedade, mais justas e igualitárias, como a dos povos originários, cria uma brecha moral, 

para a substituição da mão de obra do nativo americano pelo africano.   

 

As raças americanas cheias de tamanho vigor, opulentas de seiva, haurindo a 

exuberância de uma natureza virgem, estavam, não obstante, a extinguir-se ao tempo 

da descoberta. Entretanto, no Oriente, num clima enervador, sob a ação funesta da 
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decadência física e moral, uma raça caquética e embrutecida pululava com espantosa 

rapidez. (ALENCAR, 2009, p. 286) 

 

Na sua linha cronológica da servidão humana, Alencar utiliza dois termos 

complementares para se pensar este processo, “capital” e “trabalho”. Na função 

“eminentemente social” de inserção na civilização, “O escravo deve ser, então, o homem 

selvagem que se instrui e moraliza pelo trabalho. Eu o considero nesse período como o neófito 

da civilização”; o romancista apresenta aos seus leitores a síntese da sociedade brasileira até 

aquele momento, o trabalho forçado como justificativa para o processo de “civilizar” pois “o 

primeiro capital do homem foi o próprio homem “ (ALENCAR, 2009, p. 287). O autor segue 

com sua cronologia dos fatos, chegando até a era cristã no Ocidente, pois, para ele, com a 

“influência do Cristianismo” que “adoçou a escravidão”, é chegada, na subjugação humana, 

uma nova “fase, a servidão, que só foi completamente extinta com a Revolução de 1789 ” 

(ALENCAR, 2009, p. 287). 

 

Havia quinhentos anos que se extinguira na Europa a escravidão, quando no século 

XV ressurge ela de repente e no seio da civilização. (...). Vendo a escravidão por um 

prisma odioso, recusando-lhe uma ação benéfica no desenvolvimento humano, 

obstinam- se em atribuir exclusivamente às más paixões humanas, à cobiça e 

indolência o efeito de uma causa superior. (ALENCAR, 2009, p. 288) 

 

Assim, como apontado, o trabalho livre dos trabalhadores europeus aparece no 

imaginário, do político cearense, apenas como uma ideia odiosa que não tem proveito na prática 

social efetiva. Utilizando do pensador francês, Auguste Cochin, aliado no clássico pensamento 

de Aristóteles, “Se a enxada se movesse por si mesma era possível dispensar o escravo” 

(ALENCAR, 2009, p. 292).  Alencar critica ferozmente o abolicionismo como inimiga do 

desenvolvimento nacional, uma vez que não há outras formas de uma nação nova crescer, para 

além do uso de mão de obra escravizada. 

 

Na metrópole, os europeus não sofriam a falta do escravo, facilmente substituído, e 

com vantagem, na cidade pelo proletário, na agricultura pelo servo. Para as 

possessões americanas, porém, o escravo era um instrumento indispensável. 

Tentaram supri-lo com o índio; este preferiu o extermínio. Quiseram substituir-lhe o 

galé; mas já civilizado, o facínora emancipava-se da pena no deserto, e fazia-se 

aventureiro em vez de lavrador. (ALENCAR, 2009, p. 290 e 291) 
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Ainda abordando a questão europeia, Alencar relembra dois episódios na História 

recente para justificar a ineficiência e as implicações da abolição.  Para ele, o Imperador, decidir 

seguir este caminho, da abolição, influenciado pelas pressões inglesas e pela Sociedade 

Abolicionista Francesa, seria ilógico e irracional, até mesmo contraditório. Fazendo referência 

à abolição nas colônias inglesas, em 1833, e nas colônias francesas, em 1848, o escritor aponta 

dois caminhos distintos da emancipação. Primeiro, exalta, de forma pretensiosa, àquela 

ocorrida, principalmente, nos estados do norte dos Estados Unidos: 

 

Esse cunho vigoroso da materialidade o colono inglês imprimira na sua escravatura. 

O negro não era já mero instrumento em sua mão; porém um operário ao qual só 

faltava o estímulo do lucro (...) A essa madureza deve-se o estado próspero da 

população negra depois da abolição. (...) A passagem do trabalho escravo para o 

trabalho livre se efetuou com a divisão das terras e a vigilância da autoridade. 

(ALENCAR, 2009, p. 297 e 298) 

 

Por outro lado, ao abordar a questão da emancipação francesa, lista diversos fatores que 

devem ser levados em conta, todos escancaradamente escravistas, à fim de repreender a ideia 

de uma possível emancipação, da forma que aconteceu com os franceses em São Domingos, 

mas em solo brasileiro: 

 

Por isso, a emancipação, além da desordem econômica e das insurreições, acarretou 

a desgraça e ruína da população negra. Ainda não educada para a liberdade, 

entregou-se à indolência, à miséria e à rapina. Com razão se disse que a abolição da 

escravidão ali importara a abolição do trabalho. Ainda agora faltam às colônias 

francesas os braços que demanda a agricultura. (ALENCAR, 2009, p. 298) 

 

Ainda sobre a emancipação francesa, se coloca como Chateaubriand (ALENCAR, 

2009, p. 323) ao apontar a incoerência do caminho da liberdade percorrido por esta Nação deste 

a Revolução. 

 

A França, que aboliu a escravidão de suas colônias em fins do século passado, no 

momento em que fazia ao mundo a pomposa declaração dos direitos do homem, e 

retratou-se restabelecendo- a poucos anos depois para só extingui-la em 1848; a 

França não tem o direito de levantar a voz neste assunto (ALENCAR, 2009, p. 322) 
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Em síntese, o que Alencar pretende ao fazer esta comparação é evocar no seu público 

leitor sentimento de aversão à ideia de uma emancipação ou abolição, no Brasil. A emancipação 

deveria se dar a partir de mudanças sociais espontâneas e orgânicas, isto é, sem a interferência 

estatal neste tipo de assunto visto que “Depende do incremento da população, que é o princípio 

regulador da origem, como do termo da instituição” (ALENCAR, 2009, p. 313) A emancipação 

francesa estava calcada na intervenção da lei e, portanto, aparece como contraexemplo, 

enquanto a inglesa partira da educação das pessoas escravizadas como força de trabalho: uma 

virtude da Inglaterra, na ótica do cearense. 

Alencar levanta um outro ponto de paralelo, a própria mão de obra; de um lado a mão 

de obra escrava americana, do outro o proletariado europeu. Sem desenvolver muito sua ideia, 

o romancista declara que a escravidão seria mais proveitosa do que o trabalho livre, no que diz 

respeito às condições da dignidade humana. 

 

Antes de qualquer consideração, não se esqueça a natureza da escravidão em nosso 

país, tal como a fizeram, acinte da lei, os costumes nacionais e a boa índole brasileira. 

A condição do nosso escravo, comparada com a do operário europeu, é esmagadora 

para a civilização do Velho Mundo (ALENCAR, 2009, p. 322). 

 

Por fim, acerca dos argumentos referentes ao “Velho Mundo”, o literato aponta as 

inconsistências europeias na questão da emancipação. Para ele é contraditório outras nações 

criticarem o Brasil pela permanência desta mão de obra, mas continuar consumindo os produtos 

e os frutos desta força de trabalho. Alencar, tal como sua avó no princípio dos oitocentos, critica 

a subordinação e as idealizações estrangeiras: “O filantropo europeu, entre a fumaça do bom 

tabaco de Havana e da taça do excelente café do Brasil” (ALENCAR, 2009, p. 306). Por fim, 

conclui seu raciocínio, utilizando a retórica escravista, interpelando as intenções “filantrópicas” 

europeias: “Mas por que não repele o moralista com asco estes frutos do braço africano? ” 

(ALENCAR, 2009, p. 307). 

Seguindo a sua defesa, o autor enfatiza que a escravização está diretamente ligada com 

o progresso econômico e social dos brasileiros e, por absurda que pareça ser a ideia, com a 

evolução dos povos africanos. Para o político, não é possível uma sociedade se tornar civilizada 

sem a escravidão. Sendo esta instituição nascida de forma espontânea para suprir uma demanda 

daquele momento histórico. Assim sendo, sendo desenvolvida sem o artificio das leis, não deve 

ter seu fim por meio da legislação.  
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Como todas as instituições sociais que tem radicação profunda na história do mundo 

e se prendem à natureza humana, a escravidão não se extingue por ato do poder; e 

sim pela caduquice moral, pela revolução lenta e soturna das ideias. É preciso que 

seque a raiz, para faltar às ideias a seiva nutritiva. (ALENCAR, 2009, p. 306) 

 

Sobre a questão econômica, o literato faz uma análise da possível trajetória a ser seguida 

para findar-se a mão de obra escravizada e a subsequente substituição pelo trabalho livre e 

assalariado. “A substituição do trabalho servil pelo trabalho livre se realiza 

proporcionalmente; à medida que um se retrai, o outro se dilata. ” (ALENCAR, 2009, p. 326). 

Entretanto, deve-se levar em conta, ao pontuar esta convicção do autor, o temor de uma possível 

revolta dos escravizados e dos ex-escravizados com esta mudança substancial das relações 

sociais.  

O político tinha ciência da enorme massa cativa, homens e mulheres, sendo 

exponencialmente superior, numericamente, aos dos homens e mulheres livres; isto é, havia 

mais africanos escravizados, e seus descendentes, do que cidadãos brancos e livres. “Há alguém 

de boa-fé que aconselhe a emancipação em um Estado, cuja população não tem a capacidade 

suficiente para sopitar o elemento subversivo? ” (ALENCAR, 2009, p. 301). Assim sendo, o 

tom das cartas se torna alarmista: 

 

Quebrar o vínculo moral, quando não existe a intensidade necessária para absorver 

e sufocar o princípio estranho, seria o suicídio. Nenhum dogma de moral ou preceito 

de filantropia ordena semelhante atentado de uma nação contra sua própria 

existência. A primeira lei da sociedade, como a do homem, é a da sua conservação. 

(ALENCAR, 2009, p. 299) 

 

Os princípios de “conservação” que o autor traz para o debate são artifícios de 

convencimento acerca do constante aumento do número de escravizados no Brasil, mesmo após 

diversas legislações que pretendiam frear este crescimento numérico. Para a elite intelectual “a 

escravidão no Brasil não esteriliza a raça nem a dizima” (ALENCAR, 2009, p. 316), um 

problema que Alencar trata com um horizonte nacional “branco”, isto é, com o fim da “raça 

africana”, negra, no Brasil. 

Para ele “Em três e meio séculos, o amálgama das raças se havia de operar em larga 

proporção, fazendo preponderar a cor branca. Três ou quatro gerações bastam às vezes no 

Brasil para uma transformação completa” (ALENCAR, 2009, p. 292). Sendo esta expectativa 
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o melhor caminho para se tratar da questão do elemento servil sem envolver a emancipação, 

seja do ventre ou gradual, ou a abolição, imediata e enérgica. 

 

Chegado o termo fatal, produzido o amálgama, a escravidão cai decrépita e exânime 

de si mesma, sem arranco nem convulsão, como o ancião consumido pela longevidade 

que se despede da existência adormecendo. Mas, antes do seu prazo, quem fere 

mortalmente uma lei derrama sangue, como se apunhalara um homem (ALENCAR, 

2009, p. 296). 

 

Por fim, para além dos romances, clássicos da literatura nacional, o escritor cearense se 

mostra como um tenaz escravista; apesar de não se reconhecer enquanto tal. Em sua retórica, 

utiliza toda sua habilidade com as letras para expressar uma ideia com outros termos, isto 

quando não as expõe explicitamente, como visto neste trabalho. 

 Mesmo o literato afirmando que: “se nutre a minha profunda convicção da natural e 

não remota extinção da escravidão em nosso país” (ALENCAR, 2009, p. 312), permanece 

irredutível acerca da necessidade da escravidão, tentando ao máximo traçar argumentos que 

convençam sobre a permanência de odiosa instituição, ou, pelo menos, adiar as discussões sobre 

a abolição. 

 

Contra as considerações que desenvolvi, sem dúvida, surgiram em vosso espírito 

objeções deduzidas do projeto em via de elaboração. Não pretende o governo a 

abolição imediata, porém, sim, depois de finda a guerra. Nessa mesma ocasião a 

medida não será instantânea, porém gradual e a longo prazo. (...). Se um governo, 

desconhecendo a natureza da escravidão, se propõe extingui-la por ato legislativo; 

neste caso, sempre desastroso, eu lhe aconselharia antes o meio pronto, súbito, 

instantâneo, como uma calamidade menor. Era uma amputação dolorosa; se o 

enfermo não sucumbisse, a chaga iria cicatrizando, e ele ficaria mutilado, porém 

tranquilo. (ALENCAR, 2009, p. 326) 

 

Na última das Cartas Políticas de Erasmo, Alencar reitera tudo que foi dito sobre a 

dualidade da situação nacional sobre o elemento servil, ressaltando o temor da “vingança” dos 

escravizados que foram oprimidos e subjugados durante séculos. 

 

Desvanecido o prestígio da instituição, cada um desses indivíduos seria um 

adversário disputando seu direito ao opressor; e coagindo- o a consagrá-lo em sua 

plenitude. A geração nova, libertada no ventre, era a primeira a revoltar-se para 
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arrancar ao cativeiro seus progenitores. E quem teria o direito de estranhar neles o 

estímulo nobre do amor filial? (ALENCAR, 2009, p. 327) 

O liberto por lei é inimigo nato do antigo dono; foge a casa onde nasceu. O ódio da 

raça, que se havia de extinguir naturalmente com a escravidão, assanha-se ao 

contrário daí em diante. Tal será a sua ferocidade que uma casta se veja forçada pelo 

instinto da conservação a exterminar a outra (ALENCAR, 2009, p. 329) 

 

Por último, o romancista cearense ao defender a escravidão, ignora os avanços, mesmo 

que mínimos, da sociedade brasileira nos anos finais da década de 1860, período importante 

para os projetos políticos de transformação social iniciado com o debate sobre a liberdade do 

Ventre em 1870 e 1871; debate no qual Alencar participa e mais uma vez apresenta-se como 

um escravista. Convence-se e tenta persuadir seus leitores de que: “Não resta dúvida. A 

abolição gradual é mais nociva do que a abolição instantânea. (...) . Há perigo, e perigo sério, 

mas rápido, passageiro” (ALENCAR, 2009, p. 329), para justificar a permanência da 

escravidão, porém pouco se aborda na historiografia sobre esta faceta do célebre romancista; 

um homem de ideias, posicionamentos e, sobretudo, defensor da escravidão.  
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