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RESUMO 

 

 

José de Alencar foi taxado de escravagista pelo fato de acreditar que a abolição não deveria 

ser realizada de maneira imediata, como desejava a maioria dos abolicionistas. Nossa 

pesquisa investiga, a partir de duas obras da dramaturgia alencarina – O demônio 

familiar (1857) e Mãe (1860) –, o entendimento do autor cearense sobre o regime escravista 

no Brasil. Além das peças, ponto de partida de nosso estudo, fazemos uso das cartas 

intituladas Novas cartas políticas de Erasmo, ao Imperador (1867), pois sua leitura, em 

comparação com outros textos do autor, pôde nos proporcionar uma nova perspectiva de 

análise acerca do pensamento crítico de José de Alencar. Podemos afirmar que a visão de 

alguns pesquisadores sobre o pensamento alencarino acerca da escravidão está incompleta, 

destarte a necessidade de se preencher algumas lacunas, tendo como corpus, também, 

os Discursos parlamentares de José de Alencar (1977) – obra que reúne os discursos políticos 

do autor cearense sobre o elemento servil –, obras importantes de críticos como Raimundo de 

Menezes, R. Magalhães Júnior, Raymond Sayers, Décio de Almeida Prado e Luiz Fernando 

Valente, que se debruçaram sobre a obra alencarina, e a leitura de alguns textos literários que 

nos ajudaram na crítica aqui desenvolvida, entre eles está As vítimas-algozes: quadros da 

escravidão (2010), de Joaquim Manuel de Macedo. Assim sendo, no primeiro capítulo, é 

mostrado o modo pelo qual Alencar marca presença na dramaturgia brasileira, abordando um 

tema espinhoso para sua época: a escravidão e a importância de suas peças para o avanço da 

emancipação. No segundo capítulo, analisamos a obra O demônio familiar, que até hoje 

suscita debates sobre o fato de ser ou não uma obra de caráter abolicionista, e, no terceiro 

capítulo, realizamos uma abordagem sobre a obra Mãe, onde evidenciamos as relações 

existentes entre senhor e escravo e qual a importância da obra para a luta contra a escravidão 

no país ou para a sua permanência naquela época. Dessa maneira, elencamos pontos que 

mostram as razões que levaram a crítica a denominar José de Alencar como um escravagista, 

assim como argumentos que fizeram com que alguns críticos vissem em suas obras 

posicionamentos em que levantava a bandeira da abolição, mas considerando apenas a 

emancipação gradual como melhor solução para toda a sociedade. 

Palavras-Chave: José de Alencar. Abolição. Escravidão. Mãe. O demônio familiar. 
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ABSTRACT 

 

José de Alencar was called a slaver for believing that the abolition should not happen 

immediately, as it was the wish of most abolitionists. Our research investigates the 

understanding of the Cearence author about the slave regime in Brazil from two of his 

dramaturgy works – O demônio familiar (1857) and Mãe (1860). Besides these plays, which 

are the starting point of our study, we use the letters entitled Novas cartas políticas de Erasmo, 

ao Imperador (1867), for its reading, in comparison with other texts from the author, could 

provide us with a new perspective of analyses about José de Alencar’s critical thinking. We 

can affirm that the vision of some researchers about Alencar’s thoughts about slavery is 

incomplete, thus the necessity of feeling some blanks, having as corpus the Discursos 

parlamentares de José de Alencar (1977) as well – a work that gathers the political speeches 

of the Cearence author about the servile element; important works of critics such as 

Raimundo de Menezes, R. Magalhães Júnior, Raymond Sayers, Décio de Almeida Prado and 

Luiz Fernando Valente, that address the work of Alencar, as well as the reading of some 

literary texts that helped us with the critic developed here, among which we have As vítimas-

algozes: quadros da escravidão (2010), by Joaquim Manoel de Macedo. Therefore, in the first 

chapter, we show the way Alencar makes himself present in the Brazilian dramaturgy, 

approaching a thorny theme for his time: the slavery and the importance of his plays for the 

progress of emancipation. In the second chapter, we analyze O demônio familiar, which until 

today arises discussion about being an abolitionist work or not. At last, in the third chapter, 

we conduct an approach about Mãe, where we highlight the existing relationship between lord 

and slave and what is the importance of the work for the battle against slavery in the country 

or for its stay in that time. Thereby, we enlist the points that show the reasons that took the 

critic to classify José de Alencar as a slaver, as well as the arguments that made some critics 

see in his works that he encouraged the abolition, but considering the gradual emancipation as 

the best solution for the society as a whole. 

 

Key words: José de Alencar. Abolition. Slavery. Mãe. O demônio familiar. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

José de Alencar é tido como um autor escravocrata por ter sido um dos políticos 

que se posicionaram contra leis que poderiam contribuir diretamente com a liberdade dos 

escravos. Apesar de ter escrito peças de teatro e romances, que são tidos como obras que 

possuem um caráter abolicionista e que também são utilizadas como objeto de defesa do autor 

por alguns críticos, a pecha de escravocrata nunca pôde lhe ser retirada.  

É dessa contrariedade que nasce o nosso estudo. Foi lendo as obras teatrais de 

José de Alencar e os seus romances que observamos haver nele certa exaltação do negro, 

tentando, de alguma maneira, mostrar que o escravo era um ser humano ao contrário de um 

objeto ou um animal, como era percebido em sua época. Porém, indo ao encontro de outras 

leituras que abordavam sua posição política, como os debates feitos na Câmara dos deputados, 

ou quando discutindo o elemento servil, pudemos identificar que seu pensamento político não 

condizia com o que líamos em seus textos literários.  

Aos poucos, essa contradição foi ficando mais evidente quando as leituras críticas 

sobre sua obra foram sendo realizadas. Observamos que alguns estudiosos, como um de seus 

biógrafos, Raimundo de Menezes, apontavam-no como um escravagista, enquanto outros, 

como Décio de Almeida Prado, o tinham como um escritor que soube muito bem em suas 

obras levantar a bandeira da abolição.  

O autor de Til (1872) sempre esteve motivado a realizar mudanças tanto no 

âmbito literário quanto no político, foi um dos responsáveis diretos por estruturar e fortalecer 

a literatura nacional e um dos primeiros políticos a findar com o tráfico negreiro em 

determinadas localidades do país. 

Quanto à literatura brasileira, desde a introdução da estética romântica no país, 

tornou-se o grande defensor de uma literatura legitimamente nacional, através de uma 

valorização da natureza local e do índio; e, sempre preocupado em renovar a escrita literária, 

cunhou um estilo peculiar, hoje considerado uma prosa poética. Igualmente se ocupou da 

dramaturgia e foi um dos responsáveis pela transformação do teatro brasileiro, que, à época, 

sofria com escassa produção de peças nacionais que pudessem se equiparar às estrangeiras. 

Escreveu peças, como O demônio familiar (1857) e Mãe (1860), as quais causaram um 

alvoroço entre os críticos por levantar o tema da escravidão e por colocar no centro das peças 

personagens negros, além de ter publicado textos políticos, como as Cartas de Erasmo 

(1867), que viriam a ser editadas como Cartas a favor da escravidão (2008), organizadas e 

prefaciadas por Tâmis Parron; contribuindo, assim, para que a imagem do autor cearense 
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chegasse até os dias atuais de maneira tendenciosa sem haver nenhuma análise mais profunda 

para que explique a razão de ter modificado o título da obra alencarina.  

No âmbito político, Alencar afirma ter sido um dos primeiros a lutar contra o 

sistema da escravidão e o responsável pelo fim do tráfico negreiro no Vale do Valongo 

quando, há décadas, o tema andava esquecido entre os parlamentares e a Coroa. Sobre esse 

ponto, Raymond Sayers, em O Negro na Literatura do Brasil (1958), comenta: 

 

Não foi apenas o romancista, teatrólogo e poeta, mas também o estadista que em 

1868 foi Ministro da Justiça. Tem havido muitos debates em torno da sua posição 

para com o problema da escravidão. Como deputado e estadista, foi atacado como 

integrante do grupo que achava o escravo brasileiro mais afortunado do que o 

proletário assalariado europeu. É também verdade que foi favorável ao processo 

gradual da emancipação, pois desejava assim prevenir ao país uma subversão 

econômica e ao mesmo tempo em defender a pessoa dos escravos, que acreditava 

em sua condição de ignorância não saberiam cuidar de si mesmos. De outro lado, 

apontam-no, na qualidade de Ministro da Justiça, como ter melhorado 

concretamente a situação dos escravos, fazendo seu, como primeiro ato oficial, a 

abolição do mercado escravo do Valongo1. 

 

Porém, todo o problema em torno da figura de Alencar, pertencente ao Partido 

Conservador – cujos membros, em sua maioria, eram contra o abolicionismo –, se dá por suas 

afirmativas, que iam, de acordo com alguns críticos, contra os ideais abolicionistas. Ademais, 

a sociedade, ainda hoje, por desconhecer a própria história do autor cearense, em decorrência 

de uma situação precária de ensino e de alguns estudos que nos deixaram lacunas quanto ao 

posicionamento alencarino, acredita que o autor cearense defendia a escravidão apenas por 

compartilhar dos ideais conservadores. É necessário, portanto, rever a história e buscar 

entender quais as razões que podem acabar contribuindo para que o entendamos ou não como 

um abolicionista. 

O que muitos não sabem é que o partido ao qual Alencar era filiado foi 

responsável por aprovar projetos que favoreciam aos escravos e à abolição, entre eles a Lei 

dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre. Todavia, apesar de ir contra essas leis, por acreditar 

que não contribuíam em nada para o negro cativo, Alencar defendia, à época, a abolição da 

escravatura, à sua maneira, como bem pontuou em seus discursos.  

O que contribui para que Alencar seja visto como escravocrata foi o seu 

posicionamento em relação à escravidão, pois emitiu afirmações contraditórias – como ao 

dizer que teríamos que desembotar a consciência e esclarecer a inteligência dos negros cativos 

                                                 
1 SAYERS, Raymond. O negro na literatura do Brasil. Edições o Cruzeiro, 1958, p. 275-76. 
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ao mesmo tempo que entendia que o negro era um igual. Desse modo, Alencar retirava a 

possibilidade dos escravos de serem responsáveis pelo entendimento do que lhes acontecia:  

 

Nós queremos a redenção de nossos irmãos, como a queria o Cristo. Não basta para 

vós dizer à criatura, tolhida em sua inteligência, abatida na sua consciência: “Tu és 

livre; vai; percorre os campos como uma besta fera! ...” 

Não, Senhores, é preciso esclarecer a inteligência embotada, elevar a consciência 

humilhada, para que um dia, no momento de conceder-lhe a liberdade, possamos 

dizer: “Vós sois homens, sois cidadãos. Nós vos remimos não só do cativeiro, como 

da ignorância, do vício, da miséria, da animalidade em que jazíeis!”2. 

 

É patente que o político cearense minimizou o negro a uma condição inferior, uma 

vez que quer acreditar que não possuíam uma consciência própria. Apesar de não ser possível 

compreender, atualmente, tal opinião, devemos buscar entender o que fazia com que José de 

Alencar se referisse aos escravos dessa maneira. Acreditamos que entendia que os cativos que 

nasciam dentro do sistema escravagista não obtinham a oportunidade de entender ou apreciar 

a liberdade – sendo impossível ao escravo ter a capacidade de possuir consciência de como 

era tratado – por nunca terem tido a oportunidade de serem libertos, ao contrário do que 

ocorria com os negros que eram traficados. 

Poderíamos, então, questionar o posicionamento alencarino: Só quem poderia 

possuir a consciência de ser escravo eram aqueles que possuíam uma vida livre e que 

acabaram sendo escravizados? Não teriam conhecimento de sua situação de homem 

subjugado apenas por já ter nascido em um meio onde sua liberdade fosse cerceada? Além 

disso, como se explica, então, a formação dos quilombos? Será que os escravos possuíam a 

mente embotada ou apenas calavam devido ao uso e poder das armas que os seus senhores 

possuíam? Tais respostas poderão ser apreciadas no decorrer das análises das obras aqui em 

questão. 

Apesar disso, algumas de suas afirmações contêm certa preocupação acerca da 

inserção do negro na sociedade brasileira, as quais mostram seu conhecimento sobre o que 

acontecia em seu país e a preocupação com o futuro, como nas que se mostra preocupado com 

a maneira que os libertos seriam tratados pela Coroa e pela sociedade. Alguns críticos irão 

afirmar que o que ele desejava era apenas manter certa hierarquia entre senhor e escravo, 

como poderemos ler no terceiro capítulo, e que suas peças evidenciariam justamente isso. 

                                                 
2 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 228. 



13 

 

Logo, era esse um dos motivos pelo qual apontava os abolicionistas como “heróis 

do extermínio”3, pois, de acordo com o fundador do romance nacional, os que eram a favor da 

abolição não se preocupavam de maneira alguma como os escravos sobreviveriam após a 

liberdade total. 

A partir desses pensamentos, o autor de Iracema (1865) afirmará que a escravidão 

“não se extingue por ato de poder; e sim pela caducidade moral, pela revolução lenta e soturna 

das ideias”4. Acreditava, portanto, que o país atingiria um progresso material em que a 

escravidão se autodestruiria, que a tomada de consciência da sociedade aconteceria e não 

existiria mais preconceito; acreditava que a escravatura não se elidiria da forma como os 

abolicionistas gostariam: instantaneamente.  

Nessa perspectiva, Luiz Fernando Valente comenta, em A construção da nação no 

discurso político de José de Alencar (1997-98), que Alencar acreditava que o progresso 

econômico do país contribuiria diretamente para que a sociedade avançasse de maneira que a 

escravidão desaparecesse. 

Para Alencar, a escravidão era algo que deveria ser pensado não somente pela 

classe política do país, mas por todo e qualquer cidadão. Entendia que o progresso só poderia 

ser atingido se a sociedade da época, antes de libertar os escravos, aceitasse os negros como 

iguais. Dessa forma, quando discursando sobre o elemento servil, e crendo que a população 

não estava preparada para a libertação dos cativos, afirmava que os abolicionistas queriam 

apenas a extinção dos negros: “Vós quereis a emancipação por uma simples vaidade; para vós 

a liberdade não é senão o combustível que acenderá a luz de vossa glória, de reformadores e 

propagandistas. Vós sois [...] os heróis do extermínio”.5 

 A perspectiva de Alencar era a de que os abolicionistas desejavam a libertação 

imediata, pois essa era a opção que faria o país evoluir da melhor maneira possível, dando 

liberdade àqueles que a tiveram roubada ou aos que nunca a tiveram. Mas Alencar tinha para 

si que os negros, ao serem emancipados, seriam deixados à margem da sociedade e não teriam 

as mínimas condições necessárias para viver – como havia ocorrido em outros países, como a 

França e a Inglaterra, onde a libertação dos escravos ocorre, mas com diferenças drásticas. 

Afiançava-se nessa posição baseado em informações de que a libertação dos escravos, no 

Brasil, era premiada com títulos de nobreza, dados como “incentivo” aos donos de escravos 

pela própria Coroa. 

                                                 
3 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 229. 
4 PARRON, Tâmis. Cartas a favor da escravidão. (organização Tâmis Parron) – São Paulo: Hedra, 2008, p. 89.  
5 ALENCAR, José de. op. cit., p. 228-29. 
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A preocupação de Alencar com o que poderia acontecer, após a libertação, era 

relevante para a sociedade, pois o sistema econômico brasileiro era baseado na lavoura e 

quem dava o sustento para o seu funcionamento eram os cativos. Sendo de seu conhecimento 

o processo de abolição em outras nações, compreendia como esse processo poderia interferir 

no Brasil.  

Assim, afirmou em suas cartas, no tocante à Inglaterra, que lá a emancipação 

prosperou, pois a indústria havia servido como alicerce para que o trabalho independente, 

apesar de precário, se desenvolvesse. Em relação à França, a cena seria outra: a abolição toma 

um aspecto decadente em decorrência da má estruturação para receber os emancipados. 

O fator econômico é praticamente o ponto mais questionado da crítica sobre o 

pensamento de Alencar, pois acreditava que não poderia haver abolição direta6 se não 

houvesse uma reestruturação do sistema financeiro brasileiro. Seu pensamento, dessa forma, 

estava em desacordo com os ideais abolicionistas, mesmo que políticos, como Joaquim 

Nabuco, um dos maiores abolicionistas do país, tenham se levantado contra esse argumento a 

todo o momento.  

Além disso, José de Alencar parecia mostrar interesse pela maneira como 

ocorreria a abolição, pois, para ele, deveria existir um suporte governamental para que ela 

acontecesse de maneira que não abalasse as estruturas sociais, não deixando o negro à 

margem, apesar de haver críticos que acreditam que a única preocupação de Alencar era em 

saber como a sociedade burguesa iria se manter sem possuir os seus cativos.  

Hebe Camargo, prefaciando o livro Além da escravidão (2005) afirma: 

 
Em todas as sociedades que a conheceram, tal instituição esteve baseada na 

violência política, fundada na exclusão (real e/ou simbólica) do escravo da condição 

de pertencimento. Neste sentido, as possibilidades de alforria e as formas de 

integração do ex-escravo à sociedade em que foi cativo apresentam-se como questão 

crucial em todas as sociedades que conheceram a instituição7. 

 

 Para o autor cearense, a sociedade, e não somente os senhores de escravos, viria a 

perder com uma possível crise econômica, porquanto o Brasil era um país que possuía toda 

sua economia dependente da escravatura. Esse era um dos motivos por qual Alencar teria sido 

considerado um escravagista, por não conceber que poderíamos libertar os negros sem antes 

                                                 
6 Quando utilizava o adjetivo “direta”, Alencar referia-se à abolição por interferência do “Governo”, quer por via 

legislativa, ou por qualquer outra forma de “intervenção”. (RIZZO, Ricardo Martins. A arrogância da teoria 

contra a lei: Direito, escravidão e liberdade em José de Alencar. In: Prisma Jurídico. Vol. 6. São Paulo. pp. 244.) 
7 COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. Além da escravidão: investigações sobre raça, 

trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Tradução Maria Beatriz de Medina – Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005. 
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achar uma solução que não levasse o país à bancarrota. Ele acreditava que, no Brasil, não 

ocorreria o mesmo que na Inglaterra, que havia transformado a mão-de-obra escrava em 

trabalhadores assalariados. O negro, naquele país, poder-se-ia dizer, continuou a ser quase um 

escravo, pois estava preso às condições que tolhiam a sua ação dentro da sociedade, como as 

longas horas de trabalho, chegando até doze horas, e com um recebimento mínimo, que não 

favorecia a sua própria sobrevivência. E, apesar de não ser mais objeto de propriedade, existir 

a possibilidade de ter uma vida digna, outro problema surgia: a cidadania. 

Hebe Mattos, no prefácio de Além da escravidão, aponta: 

 
De fato, nas primeiras décadas da jovem monarquia, mesmo os reformadores 

liberais mais ousados não concebiam quaisquer projetos de abolição imediata da 

escravidão. A prosperidade e a “civilização” no Brasil dependiam da continuidade 

da produção agrícola de exportação, e esta da escravidão, o que era um consenso 

para a elite letrada que passava a responder pelo novo Estado. No entanto, o ideal de 

construir uma nação “civilizada” nos trópicos com base no ideário liberal engendrou 

alguns projetos reformistas. Quase todos enfatizavam a extinção do tráfico, políticas 

de incentivo à imigração europeia e de desenvolvimento da pequena propriedade, no 

contexto de um processo gradual de emancipação escrava com estímulos à alforria 

voluntária e à autocompra8. 

 

No Brasil, Alencar entendia que a população não estava estruturada para receber 

os negros como aconteceu na Inglaterra, pois os fundamentos escravistas já estavam 

enraizados entre os cidadãos brasileiros. Ademais, a sociedade não teria meios para suster os 

libertos, já que, além de não existir um desenvolvimento industrial avançado, sendo nossa 

economia dependente da agricultura, o Estado ou qualquer estabelecimento não lhes garantiria 

um meio formal de sobrevivência e moradia pagando-lhes um salário pela mão-de-obra que 

poderiam oferecer depois de libertos. O autor de Mãe acreditava que a sociedade deveria 

repensar os seus conceitos, participando ativamente do processo de emancipação, já que esta 

carecia do entendimento de que o negro era um homem como qualquer outro. E tal ideia 

poderia ser motivada à sociedade através da arte, principalmente do teatro. 

Em O demônio familiar (1857), a exemplo do que foi mencionado, nos serve de 

confirmação a cena em que Eduardo, senhor do cativo Pedro, afirma:  

 

Eu o corrijo, fazendo do autômato um homem; restituo-o à sociedade, porém 

expulso-o do seio de minha família e fecho-lhe para sempre a porta de minha casa. 

[À Pedro] Toma: é a tua carta de liberdade, ela será a tua punição de hoje em 

diante9. 

                                                 
8 MATTOS, Hebe. Prefácio. In: COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. Além da 

escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Tradução Maria 

Beatriz de Medina – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
9 ALENCAR, José de. O demônio familiar. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 226. 
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Note-se que Pedro, o pajem, é expulso e lhe fecham as portas de casa. Atenta-se 

nesta cena, provavelmente, uma denúncia. Os abolicionistas desejavam alforriar todos os 

escravos; mas e depois? Quem lhes ofereceria emprego? Condições para viver? Pedro, o 

escravo que queria ser cocheiro, e que para conseguir o que almejava ludibriou os seus 

senhores, no final da trama é “punido” com a liberdade. 

De fato, José de Alencar, baseando-se nos costumes morais da sociedade da 

época, mostra que a liberdade para os escravos, naquele momento e naquelas condições, não 

era um favor a ser concedido, mas uma forma de penalidade, já que a sociedade não os 

aceitava em seu meio. Assim como o senhor de Pedro lhe fecha a porta de casa, todas as 

outras portas da sociedade lhe serão fechadas também, ficando o escravo liberto à margem da 

sociedade, entregue à desgraça, já que a liberdade era a sua sentença, já que a sociedade não 

se propunha a aceitá-lo. Temos que levar em consideração que a maneira como pensava o 

autor, não estamos aqui querendo afirmar que seu pensamento era correto. 

 Essa entrega dos escravos à sua própria sorte pode ser observada nas peças O 

demônio familiar (1857) e Mãe (1860), e por esse motivo as escolhemos para que seja 

possível analisar, minuciosamente, a importância delas para o entendimento alencarino a 

respeito da escravidão em nosso país. 

Acerca delas, Raimundo de Menezes afirma que “[...] ambas, [...] pela própria 

pintura dos sentimentos e dos fatos, são um protesto contra a instituição do cativeiro”10. Já 

Alencar, no parlamento, quando discursando sobre o elemento servil, e ainda a tratar sobre a 

maneira por que os abolicionistas desejavam libertar os escravos, diz: 

 

Eis o que nós queremos. [...] é a liberdade como símbolo da civilização, e não como 

um facho de extermínio. Queremos fazer homens livres, membros úteis da 

Sociedade, cidadãos inteligentes, e não hordas selvagens atiradas de repente no seio 

de um povo culto11.  

  

Além disso, nas Novas cartas políticas de Erasmo, ao Imperador, chegou a 

afirmar que “A propagação entusiástica de semelhante ideia neste momento lembra a 

existência das seitas exterminadores, que, presas de um cego fanatismo, buscam o fantasma 

do bem através do luto e ruína”.12 

                                                 
10 MENEZES, Raimundo de. José de Alencar: literato e político. 2ª ed. São Paulo: Livraria Martins. 1977, p. 

153.  
11 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 229. 
12 ALENCAR, José de. 1829-1877. Cartas de Erasmo. CARVALHO, José Murilo de (Org.). – Rio de Janeiro: 

ABL, 2009. (Coleção Afrânio Peixoto; v. 90), p. 281. 
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Observa-se, portanto, que o escritor cearense mantinha uma posição que pode ser 

concebida como sendo a favor da liberdade dos cativos, porém acreditava que a abolição da 

escravatura deveria se concretizar gradualmente, do contrário as consequências seriam 

funestas mesmo que nós saibamos que os resultados advindos da abolição não fossem 

benéficos:  

 

Nem nos meus discursos, nem nos meus escritos aplaudi a escravidão; respeitando-a 

como lei do país, manifestei-me sempre de sua extinção espontânea e natural, que 

devia resultar da revolução de costumes, por mim assinalada. Continuei, como 

político, a propaganda feita no teatro; e ainda não é tempo de conhecer quem 

errou13. 

  

Compreende-se, então, que Alencar sustentava uma posição bastante firme em 

relação à escravidão, mas contradizia-se quando pontuava que apenas a emancipação gradual 

poderia trazer benefícios à sociedade, pois, devido às circunstâncias da época, onde o negro 

era tido como objeto de propriedade e visto, muitas vezes, como um animal sem alma, se a 

abolição ocorresse imediatamente ou não o choque cultural iria ocorrer e os resultados desse 

embate trariam vários outros problemas. 

Pode-se dizer, a partir disso, que alguns críticos – os quais afirmam que Alencar, 

em 1867, “iniciou a publicação de Ao imperador: novas cartas políticas de Erasmo, para 

defender a escravidão no Brasil contra a iminente ameaça de governo submetê-la a um 

processo legislativo de emancipação”14 – não compreenderam com precisão e profundidade o 

seu pensamento.  

E esse é o principal motivo desta pesquisa. O que pretendemos mostrar é que José 

de Alencar trazia consigo um pensamento que pode ser tido como paradoxal, pois era a favor 

do fim da escravidão, mas que deveria ocorrer de maneira instantânea. Apesar de ser filiado 

ao Partido Conservador, possuía ideias que poderiam ser concebidas como liberais, tendo em 

vista que não era contra a abolição, mas contra a maneira como ela estava sendo planejada. O 

escritor cearense buscou ampliar a sua visão sobre todo o processo e fazer políticos e 

sociedade perceberem que a ação abolicionista era muito mais complexa do que apenas 

libertar os cativos. Entendia que a liberdade não poderia ser total se antes não fossem 

discutidos determinados aspectos que eram, além de econômicos, humanitários e sociais, pois 

                                                 
13 MOTTA, Arthur. José de Alencar (o escritor e o político). Sua vida e sua obra. Rio de Janeiro. F. Briguiet & 

Cia – Editores, 1921, p. 170. 
14 PARRON, Tâmis. Prefácio In.: Cartas a favor da escravidão. (organização Tâmis Parron) – São Paulo: Hedra, 

2008, p. 06. 
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acreditava que só assim poderíamos ter uma sociedade harmônica em que todos fossem 

tratados de igual para igual. 

 Por acreditar que a crítica literária não cumpriu o seu papel quanto à disseminação 

do posicionamento de José de Alencar acerca da escravidão, é preciso que a sua posição sobre 

a maneira como a abolição seria realizada, de que forma era pensada por escritores e políticos, 

venha a lume. Para que isso seja possível, é necessário focar em todo o contexto histórico e 

social de sua época para que suas afirmações possam ser compreendidas, contextualizando-as 

de forma coerente, ao contrário do que vemos em algumas obras, como Cartas a favor da 

escravidão15. Não queremos com isso afirmar que José de Alencar era um abolicionista, 

todavia desejamos esclarecer as suas atividades, nos âmbitos literários e políticos, perante os 

seus leitores e a crítica. 

Assim, questionamos o fato de escritores, como Joaquim Manuel de Macedo 

(1820-1882) e Joaquim Nabuco (1849-1910), que mostravam semelhanças com o pensamento 

de Alencar, em alguns momentos, terem sidos tomados pela crítica como abolicionistas, 

enquanto o autor de Mãe fora denominado escravagista.  

É interessante sabermos que Joaquim Nabuco, por exemplo, ao tratar da 

escravidão comenta: 

 

Foi somente no Segundo Reinado que o progresso dos costumes públicos tornou 

possível a primeira resistência séria à escravidão. Antes de 1840 o Brasil é presa do 

tráfico de africanos; o estado do país é fielmente representado pela pintura do 

mercado de escravos no Valongo16. 

  

 Sobre o Vale do Valongo, ficamos a saber por João Roberto Faria, analisando a 

peça Mãe, que José de Alencar “[...] na qualidade de Ministro da Justiça, aboliu o execrável 

mercado escravo do Valongo. Parece-nos, pois, difícil conciliar a sua posição política com o 

caráter abolicionista que alguns críticos renomados veem em sua peça”17. Assim, parece 

contraditório o pensamento alencarino, pois na política realizou feitos que condiziam com um 

pensamento abolicionista, mas que, no entanto, tem sua obra vista como escravagista. Note-

se, sobre o que diz Faria, que alguns críticos entendem que há na peça Mãe um caráter 

abolicionista, pois a abolição era defendida de fato por Alencar, como aponta Décio de 

                                                 
15 O título aqui mencionado foi editado pela Editora Hedra, que através do título e de um prefácio tendencioso 

visam, a nosso entender, apenas a denegrir a imagem do autor sem a realização de um estudo mais crítico, 

tentando analisar todo o contexto ao qual o escritor cearense estava inserido. O livro é baseado nas cartas escritas 

por José de Alencar e foram publicadas originalmente como Ao Imperador: Novas Cartas políticas de Erasmo. 
16 NABUCO, Joaquim. O abolicionismo, 1849-1910. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010, p. 36. 
17 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 49. 
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Almeida Prado. Portanto, acreditarmos que a posição política, sendo ele do Partido 

Conservador, não o impedia de pensar a favor da abolição, algo defendido ferrenhamente pelo 

Partido Liberal. 

 Com esse posicionamento – de que a emancipação imediata traria riscos à 

população – concordava Joaquim Manuel de Macedo, que, ao dissertar sobre o negro e a 

emancipação, no prefácio de seu romance As vítimas algozes: quadros da escravidão (1869), 

declara:   

 

A emancipação imediata e absoluta dos escravos, que aliás pode vir a ser um fato 

indeclinável e súbito na hipótese de adiamento teimoso do problema, e provocados 

do ressentimento do mundo, seria louco arrojo que poria em convulsão o país, em 

desordem descomunal e em soçobro a riqueza particular e pública, em miséria o 

povo, em bancarrota o Estado18. 

 

 Por que supor, então, que tanto Joaquim Manuel de Macedo e Joaquim Nabuco, 

um dos maiores abolicionista do país ao concordarem com alguns posicionamentos de 

Alencar estão isentos de serem tidos como escravagistas? Nabuco chegou a afirmar que os 

negros denegriam a literatura brasileira, como é possível observar na polêmica que travou 

com o escritor. 

 Acreditamos que as peças de José de Alencar, O demônio familiar e Mãe, que têm 

o negro como personagem principal, assim como outras obras que põem o negro em 

evidência, deva ser o ponto de partida para o desenvolvimento desta pesquisa, pois, conforme 

Sayers, O demônio familiar “[...] foi o primeiro drama social genuíno em que ocorre um 

caráter negro” e que tanto O demônio familiar como Mãe “[...] são os dois dramas mais 

importantes contra a escravidão”19 na literatura brasileira. 

 Assim, entendemos que esta pesquisa trará contribuições aos estudos críticos 

sobre a obra alencarina, ampliando o debate quanto à definição e ao esclarecimento do 

posicionamento de José de Alencar ante a instituição do cativeiro.  

 Nosso intento aqui é de propor um esclarecimento e um aprofundamento quanto 

ao posicionamento político e literário de José de Alencar, de forma a compreendê-la mais 

detidamente a partir do problema grave que foi a instituição do cativeiro, construído ao longo 

de sua produção literária e política. Propomos questionar quais razões levaram o autor de 

Iracema a ser visto como alguém que lutou contra a abolição, uma vez que há características 

                                                 
18 MACEDO, Joaquim Manuel de. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, 

p. 16. 
19 SAYERS, Raymond. O negro na literatura do Brasil. Edições o Cruzeiro, 1958, p. 275. 
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em sua obra que apontam o contrário, entender por quais motivos ele se posicionou contra 

determinadas leis que facilitariam o desenvolvimento para a extinção da escravidão no país. 

 Diante disso, iremos mostrar os pontos negativos e positivos nas ações e opiniões 

de José de Alencar. O que deve ser feito com sensatez e clarividência, evidenciando com 

maior detalhe tais pontos com suas peças literárias e seus discursos enfáticos, na Câmara dos 

Deputados, para ser possível o leitor chegar às próprias conclusões por reflexão sobre a vida 

de José de Alencar.  

E para que seja possível a compreensão do que foi dito, dividiremos nosso 

trabalho em três capítulos, onde evidenciaremos, no primeiro capítulo, a importância e o papel 

que José de Alencar teve para a construção do teatro nacional brasileiro, confirmando de que 

maneira ele já propunha repensar alguns costumes da sociedade através da encenação de 

peças como Mãe. No segundo capítulo, realizaremos análise da peça O demônio familiar 

tentando realizar uma comparação com as posições de Joaquim Manuel de Macedo e Joaquim 

Nabuco, trazendo à tona opiniões de vários críticos para que possamos entender as duas 

maneiras de interpretarmos a obra alencarina como escravagista ou abolicionista. E, no 

terceiro capítulo, a apreciação da peça Mãe se dá de maneira que elencamos as relações 

existentes entre senhor e escravo e de que maneira isso foi representado na obra, assim como 

procuramos definir se a obra alencarina é apenas uma representação de um sentimento 

maternal ou uma situação onde questionamentos sobre a escravidão estão presentes, de forma 

que a obra possa ser tida como abolicionista, como entendia Décio de Almeida Prado, ou se 

escravagista, como afirmou Joaquim Nabuco. Desta maneira, ter-se-á um panorama crítico 

sobre as peças alencarinas, objetivando mostrar os aspectos que podem denominar o autor de 

O guarani como um escritor abolicionista, mas, ao mesmo tempo, trazendo a lume as 

opiniões por ele emitidas sobre a questão da emancipação, deixando evidente os motivos que 

fez parte da crítica brasileira entedê-lo como um defensor da escravidão. 
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2 JOSÉ DE ALENCAR PARA ALÉM DO ROMANCE 

 

 

Quando falamos em José de Alencar, é praticamente impossível não ligarmos seu 

nome ao romantismo, principalmente ao gênero romance, que constitui largamente sua obra. 

Porém, apesar dos inúmeros trabalhos acadêmicos, a crítica ainda não conseguiu se debruçar a 

contento sobre a obra dramática do autor cearense.  

José de Alencar não foi apenas um exímio romancista, publicando obras 

memoráveis, como O guarani (1857) e Iracema (1865), mas um teatrólogo com muita 

capacidade, e que contribuiu, de forma direta, para a renovação do teatro brasileiro, chamando 

a atenção da sociedade pelos temas, muitas vezes polêmicos, que tratou em suas peças.  

Nessa perspectiva, duas de suas peças são, a nosso ver, as que mais se destacam 

em toda a sua obra dramática: a comédia O demônio familiar, encenada em novembro de 

1857, incentivando novas mudanças no cenário teatral do Rio de Janeiro, e que, de acordo 

com João Roberto Faria20, foi a primeira comédia realista brasileira; e o drama Mãe, indo aos 

palcos no início de 1860, que não trazia sua assinatura. Tais peças, de acordo com muitos 

críticos, levantavam o debate acerca da posição que o dramaturgo cearense teria ao abordar o 

sistema escravagista.  

Apontamos essas duas peças porque, apesar de mostrarem pontos em comum e de 

terem sido encenadas com poucos anos de distância, apresentam contextos diferentes. 

Naquela, o autor fora ovacionado, apesar de ter sido altamente criticado por ter dado o nome 

do Imperador a um moleque negro; nesta, o autor não se sentia seguro de assinar a peça, uma 

vez que não sabia como seria recebida, pois a escrava Joana era uma das personagens 

principais, colocando o negro, mais uma vez, em evidência, era ela mãe de seu senhor sem 

esse o saber. Alencar, no drama Mãe, ainda trazia na dedicatória uma mensagem oferecendo o 

drama à imperatriz e à sua mãe, o que veio a servir como argumento para os que viram na 

peça apenas a representação de um sentimento maternal. 

Além delas, outras tiveram reconhecimento indubitável quando encenadas, mas, 

apesar de grandes estudos realizados, como os de João Roberto Faria e Décio de Almeida 

Prado, sobre o teatro brasileiro, ainda hoje, no século XXI, é possível notar que o dramaturgo 

José de Alencar anda esquecido.  

Muitos acreditam que o autor cearense iniciou sua carreira como romancista, mas 

se sabe que, ainda moço, fora folhetinista, antes mesmo de escrever qualquer peça ou 

                                                 
20 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 37. 
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romance; todavia, o que a crítica, em geral, não menciona, é que foi ele um dos principais 

responsáveis para que mudanças decisivas ocorressem no teatro brasileiro.21  

A partir desses apontamentos, Flávio Aguiar, comentando sobre o teatro de José 

de Alencar, afirma: 

 

José de Alencar foi provavelmente o primeiro intelectual orgânico da dramaturgia 

brasileira moderna, descontando-se o Padre Anchieta, que o foi da de antanho. Digo 

isto no sentido de que formulou um projeto, inspirado em ideais burgueses, ele que 

era conservador, e a partir daí desenvolveu um teatro próprio e original, bem como 

uma teoria sobre ele. Mas foi traído, e por si mesmo: se o seu teatro sobrevive hoje, 

é pela tradição que queria contestar e inovar, sobretudo no campo da comédia22.  
 

Dessa forma, o escritor permeou o romance com seus ideais e valores nacionais, 

primando pela criação de uma literatura nacional e foi responsável, ainda, por colaborar 

diretamente com a renovação do teatro brasileiro. Com suas críticas folhetinescas, que saíam 

no Correio Mercantil23, sempre mencionando as qualidades de certas peças e os prejuízos que 

as traduções de comédias estrangeiras traziam quando encenadas, acabou contribuindo 

diretamente com o que era encenado no Ginásio Dramático, pois era o único teatro que abria 

as portas, aos poucos, para as obras nacionais.  

A história de Alencar como dramaturgo, a despeito de biografias e pesquisas 

aprofundadas sobre os seus romances, ainda é pouco analisada. Suas peças, apesar de terem 

sido analisadas por críticos importantes na história da literatura brasileira, como Raimundo de 

Menezes e Raimundo Magalhães Júnior, há algum tempo, não passam por uma revisão para 

que novas percepções sejam lançadas. Apesar de, em 2006, o biógrafo Lira Neto ter realizado 

uma nova biografia de Alencar, chamada O inimigo do rei: uma biografia de José de Alencar, 

não percebemos nada na obra que possa nos dar um discernimento mais amplo sobre os temas 

aqui desenvolvidos, principalmente do pensamento crítico do autor sobre vários temas, entre 

eles a questão da abolição.  

Contudo, o que foi concebido por Alencar, no campo do teatro, pode ser 

conhecido com bastante detalhe no livro de João Roberto Faria, intitulado José de Alencar e o 

                                                 
21 FARIA, João Roberto. O teatro realista no Brasil: 1855-1865. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, Perspectiva, 1993. 
22 ALENCAR, José de. Comédia; edição preparada por Flávio Aguiar. – São Paulo: Martins Fontes, 2004. – 

(Coleção dramaturgos do Brasil / coordenador João Roberto Faria), p. IX.  
23 Correio Mercantil foi um importante jornal do Rio de Janeiro que recebia crônicas de nomes como Machado 

de Assis (em seu início de carreira), Francisco Otaviano, João Simões Lopes Neto, José de Alencar e Manuel 

Antônio de Almeida. O jornal também tinha uma seção para folhetins, que eram muito populares na época, que 

abrigava romances europeus traduzidos e romances brasileiros inéditos. O jornal era a favor do abolicionismo e 

divulgava cartas, artigos e entrevistas em relação ao assunto. 
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teatro (1987), em que se pontua com argúcia a mudança que viria a ocorrer com a presença do 

escritor na cena dramática do Rio de Janeiro, uma vez que essa se achava estagnada.  

De acordo com Faria, o dramaturgo afirmava sobre as peças que eram encenadas, 

em medos do século XIX, que “tudo é muito bom, visto que não há melhor”24. Por esse 

comentário, pode-se observar a valoração que Alencar dava às peças representadas. De acordo 

com o autor Mãe, o que se mostrava não era algo que fosse particularmente brasileiro, uma 

vez que os teatros mantinham em cartaz, muitas vezes, peças descontextualizadas e 

desatualizadas da cena local. 

Tal pensamento leva-nos a alguns pontos levantados pelo autor cearense quanto à 

literatura nacional quando, por exemplo, em seu texto crítico Cartas sobre a Confederação 

dos Tamoios (1856), critica a obra de Gonçalves de Magalhães por não conseguir cantar o seu 

país de uma maneira nacional.  

Todavia, para Alencar, o que ocorria era um processo de desnacionalização que 

vitimava não apenas a literatura, mas também o teatro brasileiro, ainda preso aos ideais 

românticos. Tendo sido um escritor adepto do romantismo, pois acreditava ser essa a melhor 

escola a ser seguida para a construção de uma nova literatura, entendia que no teatro a estética 

a ser adotada deveria ser a realista, pois percebia que no palco seria possível representar os 

problemas que cercavam a sociedade25.  

Não obstante sua opinião, o teatro brasileiro estava escasso de textos realistas, 

uma vez que as peças francesas que eram traduzidas possuíam apenas ideais românticos. 

Além disso, ainda abordava a incapacidade de diversos atores de realizar uma melhor 

encenação do que era representado, facilitando, assim, o afastamento do público.  

Ao final da década de 50 do século XIX, havia apenas dois teatros no Rio de 

Janeiro que dispunham de meios para oferecer ao público óperas e peças que não eram 

nacionais. O que se encenava eram óperas de Rossini, Verdi e Bellini, principalmente no 

Teatro Lírico; e no São Pedro de Alcântara, que era dirigido pelo tão conhecido ator e 

empresário João Caetano26, apresentavam-se velhas comédias. Todo esse quadro era visto 

                                                 
24 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo, Perspectiva, Editora da Universidade de São 

Paulo, 1987, p. 02 
25 Ibid., p. 02 
26 Nascido em 1808, estreou em 1827 e em 1833 criou a primeira companhia dramática nacional, para conquistar 

um espaço de trabalho até então sob o domínio exclusivo de artistas portugueses. A partir de então, o sucesso e o 

reconhecimento público foram constantes em sua vida artística. Comparado pelos contemporâneos a grandes 

atores europeus, como Talma ou Frederick Lemaître, especializou-se em papéis grandiosos e grandiloquentes, 

evitando as comédias e farsas, que destinava a outros atores de sua companhia. Como se vê, a figura mais 

importante do romantismo teatral brasileiro não foi nenhum dramaturgo, mas João Caetano, na sua dupla função 

de ator e empresário (FARIA, 1993, p. 73). 
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como algo negativo por José de Alencar. Sempre preocupado com a questão da nossa 

nacionalidade, acreditava que tais cenas e óperas não poderiam representar e moralizar o 

Brasil, uma vez que os teatros estavam ocupados “com vaudevilles e comédias traduzidas do 

francês, nas quais nem o sentido nem a pronúncia é nacional.” 27.  

O que é importante notar, dentro desse contexto, é que ao contrário do que 

apontaram alguns críticos, como Joaquim Nabuco e Araripe Jr., o interesse de Alencar pelo 

teatro não nasce depois do seu sucesso como romancista. Até então, José de Alencar, com 

apenas 25 anos, era um folhetinista desconhecido da sociedade brasileira, que surgia para 

contribuir na criação de novos caminhos para o nosso teatro. Acompanhando de perto o que 

era encenado, percebia que o cenário teatral era desanimador, como pode ser observado nas 

palavras de Faria: 

 

Ao abrir-se o decênio 1850, o teatro brasileiro, visto pelo ângulo da literatura 

dramática, apresentava um panorama desolador. Excetuando o conjunto de comédias 

de Martins Pena e os dramas de Gonçalves Dias, nenhuma outra obra importante do 

ponto de vista estético havia surgido28. 

 

Contudo, para os críticos, o autor cearense havia resolvido escrever peças 

dramáticas devido à sua vaidade ou porque o seu romance, O guarani, publicado em fevereiro 

de 1857, não havia sido acolhido devidamente quando recém-lançado. Baseavam-se nessa 

ideia em razão do autor ter conseguido reverberar entre os críticos e a sociedade com sua peça 

O demônio familiar (1857), em novembro do mesmo ano, tratando sobre um tema de 

conhecimento de ampla parte da sociedade, mas que ainda era pouco discutido. Porém, será 

que tanto Nabuco como Araripe Jr. andavam desinformados ou desejavam apenas atacar José 

de Alencar? 

 Conforme Araripe Jr., Alencar só teria sido levado ao teatro por “vanglória do 

polemista, cheio dos movimentos do dia e das oposições de escola [...] ávido de vitórias e 

desejo de mostrar a multiplicidade de seu talento”29. Além dele, Joaquim Nabuco, na tão 

conhecida polêmica travada com Alencar, afirma: “a impaciente ambição do Sr. José de 

Alencar achou então que tardava-lhe o triunfo, e quis logo dirigir-se a um público mais 

apaixonado, mais pródigo de aplausos, mais entusiasta do que o dos leitores – o dos teatros”30. 

                                                 
27 ALENCAR, José de. Ao correr da pena. Edição preparada por João Roberto Faria. São Paulo: Martins Fontes, 

2004, p. 109. 
28 FARIA, João Roberto. O teatro realista no Brasil: 1855-1865. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, Editora Perspectiva, 1993, p. 71.  
29 ARARIPE JR., T. A. José de Alencar: perfil literário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Fauchon, 1894, p. 62. 
30 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 103. 
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Tais afirmativas, que surgem, anos depois, entre críticas e polêmicas – sobre duas 

peças do teatrólogo que despontaram: O Rio de Janeiro, Verso e Reverso e O demônio 

familiar, em outubro e novembro de 1857, respectivamente –, parecem estar mais 

direcionadas a atingir Alencar do que realmente voltadas à análise do contexto daquele 

momento. Não cremos que essa perspectiva pudesse ser fundamentada para evidenciar o 

caráter da cultura teatral no Brasil, uma vez que não era esse o objetivo de ambos os críticos. 

Em afirmação do próprio José de Alencar, dirigindo-se ao amigo Francisco 

Otaviano, no artigo A Comédia Brasileira (1857), mostrando seu desejo de unir forças com os 

jornalistas e escritores para que pudessem contribuir de maneira efetiva e objetiva para a 

criação de um novo teatro nacional, será possível perceber o quanto Nabuco e Araripe 

estavam equivocados: 

  

Nós todos jornalistas estamos obrigados a nos unir e a criar o teatro nacional; criar 

pelo exemplo, pela lição, pela propaganda. É uma obra monumental que excede as 

forças do indivíduo, e que só pode ser tentada por muitos, porém muitos ligados pela 

confraternidade literária, fortes pela união que é a força do espírito como a adesão é 

a força do corpo31. 

 

As palavras de José de Alencar são objetivas. Pela propaganda, como vinha sendo 

feita por ele em seus folhetins, por uma mudança e melhor desenvoltura do teatro nacional, 

jornalistas e escritores deveriam contribuir diretamente para a nacionalização não apenas da 

literatura no âmbito do romance, mas também quanto às peças brasileiras que deveriam ser 

encenadas.  

Flávio Aguiar também corrobora esse argumento ao comentar sobre a estreia do 

escritor no campo da dramaturgia: 

 

Quando se decidiu a fazê-lo, Alencar era um intelectual de sucesso, embora jovem. 

Tinha já certa militância em jornal. [...] era antes um publicista do que um homem 

do paço, ao contrário de seus antecessores, como Gonçalves de Magalhães, 

Gonçalves Dias, Martins Pena. Escrevera uma novela (Cinco Minutos) e um 

romance (o já citado O guarani)32. 

 

Levando-se em consideração que o teatro era a maneira mais rápida de atingir um 

grande público à época, é totalmente compreensível a preocupação de José de Alencar, a qual 

também viria a ser a de Machado de Assis.  

                                                 
31 ALENCAR, José de. Comédias. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 103. 
32 AGUIAR, Flávio. A comédia nacional no teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984, p. XVI. 
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Faria também contesta a opinião dos dois críticos, Nabuco e Araripe, afirmando 

que estavam errados e desconheciam a situação teatral do Rio de Janeiro na segunda metade 

da década de 1850. Eis o que diz:  

 

Assim tanto ele [Nabuco] quanto Araripe Jr. se esqueceram de que quando Alencar 

iniciou sua carreira de dramaturgo, a situação contraditória da arte cênica na corte – 

riqueza de espetáculos com base em traduções e pobreza de textos nacionais – 

originara uma calorosa discussão na imprensa acerca da necessidade de se “criar” 

um verdadeiro teatro nacional. Com o pensamento voltado para esse problema, e 

com uma série de ideias em mente33.  

 

Parece, realmente, que os dois escritores erraram ao afirmar que Alencar 

procurara o teatro por não ter despontado entre os romancistas, tendo em vista o entusiasmo 

que O guarani havia despertado nos leitores do Diário do Rio. O próprio escritor, anos 

depois, viria a relatar o grande interesse que havia entre os leitores para ler sua primeira 

grande obra romanesca, em seu Como e por que sou romancista (1873): 

 

Quando a São Paulo chegava o correio, com muitos dias de intervalo, então, 

reuniam-se muitos e muitos estudantes numa república, em que houvesse qualquer 

feliz assinante do Diário do Rio, para ouvirem, absortos e sacudidos, de vez em 

quando, por elétrico fremido, a leitura feita em voz alta por algum deles, que tivesse 

órgão mais forte. E o jornal era depois disputado com impaciência e pelas ruas se via 

agrupamentos em torno dos fumegantes lampiões de iluminação pública de outrora – 

ainda ouvintes a cercarem ávidos de qualquer improvisado leitor34. 

 

 Assim, acreditamos, como João Roberto Faria – que estudou detalhadamente as 

peças do autor cearense e as contextualizou no cenário político e literário da época –, que os 

dois críticos acabaram, ainda que não fosse este o objetivo, por prejudicar a imagem de José 

de Alencar e negacear a conduta que Alencar tinha como dramaturgo.  

Portanto, pode-se dizer que a preocupação de Alencar com o teatro brasileiro não 

nasce com o provável insucesso de O guarani, mas porque o autor cearense acompanhava, há 

meia década, o teatro brasileiro e percebia que os dramas da época traduzidos já não 

conseguiam atrair o mesmo público de antes. Por isso, é importante que saibamos que o 

escritor cearense iniciou sua carreira como folhetinista criticando a cena dramática do Rio de 

Janeiro. 

Assim, sendo folhetinista do Correio Mercantil, em 1854, o escritor contribuiu, de 

forma mais objetiva, com o Teatro Ginásio Dramático, criado por Joaquim Heleodoro Gomes 

                                                 
33 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 15. 
34 ALENCAR, José de. “Como e porque sou romancista”. In: Obra completa. Rio de Janeiro. Editora Aguilar, 

1959, p. 86. 
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dos Santos em 1855. Esse teatro traria para o Rio de Janeiro uma nova perspectiva com as 

peças que seriam encenadas, incluindo obras nacionais, deixando em segundo plano os dois 

teatros que formavam aquele cenário e não se mostravam preocupados, até então, em atualizar 

suas peças. 

Alencar contribuiu efetivamente para a ascensão do Ginásio, pois tendo entre suas 

obrigações como folhetinista retratar o cotidiano da corte, frequentava teatros e óperas, 

publicando, assim, suas opiniões sobre o que estava acontecendo35. Dessa maneira contribuiu 

para que a sociedade carioca, principalmente, se interessasse pelo novo teatro, colaborando 

diretamente para que a “nova empresa não sucumbisse por falta de recursos financeiros”36. De 

acordo com Faria: 

 

Nasciam nesse momento as suas primeiras preocupações acerca da necessidade de 

criação de um autêntico teatro nacional. E intuindo talvez que a renovação cênica 

normalmente antecede a dramatúrgica, propunha, como primeiro passo, a criação de 

uma escola de arte dramática que viesse suprir a falta de bons artistas. 37 

 

Apesar da crença de Alencar na renovação do teatro brasileiro, através das 

comédias que seriam encenadas, podemos observar que essa não viria com tanta rapidez, pois 

o novo teatro trazia à tona cerca de 25 peças, todas do conhecido dramaturgo Eugène Scribe38. 

As peças nacionais ainda não eram o foco e eram poucas as peças brasileiras que entravam em 

cartaz. As primeiras seriam representadas dois anos mais tarde, após a inauguração do Ginásio 

Dramático, chamando a atenção do público e da crítica.  

Isso ocorria porque existia uma escassez de escritores que não voltavam os 

olhares para o teatro nacional, daí o Ginásio Dramático ter tratado, então, de incorporar as 

comédias realistas baseadas em Dumas Filho, Émile Augier, Octave Feuillet, entre outros. A 

26 de outubro de 1855, As mulheres de Mármore, de Théodore Barrière e Lambert Thiboust, 

foram encenadas. A Dama das camélias, de Dumas Filho, traduzida para os palcos brasileiros, 

foi uma das peças basilares que norteou o teatro realista. A peça, quando encenada no Brasil, 

teve problemas de censura, pois trazia como tema a prostituição. Além disso, fora malvista 

pelo público brasileiro, sendo considerada imoral. Alencar saiu em defesa da peça afirmando, 

                                                 
35 REIS, Douglas Ricardo H. José de Alencar e o teatro: um romântico realista. In: Revista Acta Scientiarum. 

Language and Culture. Maringá, v. 35, n. 1, p. 63-73, Jan.-Mar., 2013, p.63. 
36 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 4. 
37 Ibid., p. 2. 
38 Foi um importante dramaturgo e libretista francês. Conhecido por ter sido o principal executor das Peças Bem 

Feitas, um gênero teatral popular do século XIX.  
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em Ao correr da pena (1855), que o público fazia uma acusação injusta39. Anos depois, uma 

de suas peças, As Asas de um Anjo (1858), inspirada na peça de Dumas Filho, também 

sofreria a mesma acusação de imoralidade e seria proibida pela polícia, por levantar questões 

que envolviam a virtude da mulher perante a sociedade.  

Observa-se, a partir do ponto em comum entre as duas peças, a influência que 

José de Alencar sofreu com as peças realistas que eram encenadas na França. Seria ele, então, 

o defensor de uma nova tradição no teatro, que exaltará o realismo como principal método de 

aproximação entre o público e o teatro, uma vez que a realidade brasileira, de acordo com ele, 

estaria sendo representada nas peças com valores moralizantes e civilizatórios. Mas podemos 

nos questionar onde estaria, então, a realidade brasileira se o autor foi buscar nos moldes 

franceses a nossa representação. Queria ele apenas moralizar com o teatro ou representar-nos 

nas peças teatrais? 

Podemos nos adiantar e afirmar que essa nova tradição se baseava nos moldes 

franceses, no que viria se chamar de realismo teatral, como aponta Faria. Esta nova tradição 

brasileira importaria ideais franceses, partindo de Dummas, Augier e Feuillet, por exemplo, 

mas eles não iam de encontro aos princípios que os intelectuais brasileiros acreditavam ser 

necessários para uma renovação do teatro nacional. Porém, concordamos quando Faria 

confirma que “A finalidade justificava tal atitude, apagando qualquer indício de 

contradição”40. Apesar de o argumento de importar ideais realistas não ser algo que era caro 

aos escritores brasileiros, a tentativa de nacionalização do teatro brasileiro deveria ocorrer, 

nem que para isso fosse necessário nos moldarmos ao pensamento francês e depois 

realizarmos adaptações para o cenário brasileiro, pois só assim, acreditava Alencar, seria s 

melhor maneira de construir a nossa dramaturgia, seguindo esses ideais. Isso porque o 

autêntico teatro nacional, almejado pelos românticos, não teria conseguido ser galgado. 

A partir daí, as peças que começam a ser encenadas no Ginásio Dramático trazem 

ao lume uma rivalidade que antes era desconhecida ou inexistente. A vida teatral, de acordo 

com João Roberto Faria, no Rio de Janeiro, começa a obter rivalidades entre os três teatros, já 

que o Ginásio se provia do realismo, os outros dois bebiam no romantismo a sua volta à 

ascensão com repertórios da Gaíte e Ambigu para fazer reviver seu público41.   

                                                 
39 ALENCAR, José de. Ao correr da pena. Edição preparada por João Roberto Faria. São Paulo. Martins Fontes, 

2004, p. 1458. 
40 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo. Editora Perspectiva. Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 17. 
41 Ibid., p. 13. 
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Vale ressaltar a importância que teve o Ginásio Dramático na história do teatro 

brasileiro, uma vez que os outros dois teatros começavam a se importar cada vez menos com 

as peças nacionais. Foi ele o responsável por introduzir peças brasileiras, como as duas que 

tiveram ressonância assim que encenadas, escritas por José de Alencar, O Rio de Janeiro, 

Verso e Reverso e O demônio familiar. Com elas o escritor cearense, novamente, caía nas 

graças do público, pois essas comédias tratavam de temas que lhe eram próximos. 

A estética realista mostrava que os temas que surgiam no palco, aproximando-se 

da realidade da sociedade brasileira, faria com que o teatro se nacionalizasse. Era esse o 

pensamento de Alencar, e de Machado, porém havia quem duvidasse do processo de 

nacionalização do teatro através dos ideais realistas, formulados na Europa, por não 

condizerem com o cenário brasileiro. Isso é possível compreender a partir das posições dos 

outros dois teatros existentes no Rio de Janeiro, naquela época, pois ainda permaneciam 

presos aos ideais românticos. 

Roberto Faria chama atenção para a introdução da estética realista, pois “num país 

colonizado, sem civilização própria, sem tradição literária, compreende-se que o nacionalismo 

não seja de todo incompatível com ideias e costumes importados.”42. Isso corrobora o 

pensamento alencarino, que no teatro preferiu deixar de lado os traços românticos, que se 

faziam presentes, há mais de vinte anos, no teatro brasileiro, para direcioná-lo ao realismo, 

pois entendeu que assim poderia se aproximar do público brasileiro.  

Logo, a tentativa de renovação do teatro brasileiro por Alencar, a nosso entender, 

era coerente. Com esse pensamento, o escritor cearense e o Ginásio Dramático acreditaram, 

na época, que o teatro nacional voltaria a ter força, que várias peças nacionais alcançariam o 

sucesso rapidamente, pois era certo que um grande público esperava essas mudanças. 

Contudo, sabe-se que eram poucas as comédias e os dramas que provinham de autores 

nacionais. Eram poucos os escritores que acabavam de se iniciar nas comédias realistas, não 

havia no período dramaturgos da estirpe de um Martins Pena – introdutor da comédia de 

costumes no Brasil – ou um Joaquim Manuel de Macedo, que a tudo aderia, como aponta 

Flávio Aguiar43, pois não possuía uma produção constante. Era esse, pois, o cenário dos 

dramaturgos brasileiros e que ante as exigências do meio empresarial sentiam-se 

desestimulados. 

                                                 
42  FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo. Editora Perspectiva. Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p .17. 
43 AGUIAR, Flávio. A comédia nacional no teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984. 
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Por essas questões, Machado de Assis, em abril de 1858, em seu O Passado, o 

Presente e o Futuro da Literatura44, afirma que o Brasil se iludia ao imaginar que tinha um 

teatro brasileiro; pois os empresários do meio teatral estavam mais preocupados com as 

encenações que vinham de fora do que com as poucas peças produzidas por escritores 

nacionais. O escritor carioca, assim como Alencar, pedia algo mais brasileiro, questionava 

sobre as peças românticas que ainda eram encenadas: “Para que estas inundações de peças 

francesas, sem o mérito da localidade e cheias de equívocos, sensaborões às vezes, e 

galicismos, a fazer recuar o mais denodado francelho?”45.  

Evidencia-se, através do comentário de Machado de Assis, que o pensamento 

alencarino apontava para um novo rumo, e que, provavelmente, seria o mais acertado para a 

renovação esperada. Acreditavam, Machado e Alencar, que melhor seria creditar às próximas 

peças brasileiras temas que tivessem uma feição moralizante, e foi o que fez o autor de As 

asas de um anjo desde o início. Porém, é importante destacarmos que essas características não 

vão ser desenvolvidas com tanta prioridade, como no caso de França Júnior que “é mais 

realista e elaborado, e se deixa às vezes contaminar pela vulgaridade que se propagou nos 

espetáculos da segunda metade do século”46. 

 José de Alencar preferia as peças que descrevessem os costumes da sociedade, 

como o trabalho, a família e o casamento, por perceber nesses assuntos valores éticos 

importantes a serem postos em discussão. Via nas peças realistas um retrato da sociedade 

burguesa de sua época que deveria estar representada com “pinceladas moralizantes”47. Então, 

com o realismo, o dramaturgo cearense se propunha a nacionalizar os modelos franceses, a 

partir das influências que possuía – entre elas, a mais forte, a de Alexandre Dumas. Além do 

projeto que desenvolveu no romance, tinha ele um projeto de nacionalização para o teatro, no 

qual a escola realista seria o pilar fundamental para que isso ocorresse. Assim, o escritor 

assumiu naturalmente a liderança do movimento em que prezava peças que trouxessem 

valores moralizantes e civilizatórios, ao contrário das peças de Martins Penas e Joaquim 

Manuel de Macedo, que traziam apenas a vontade de fazer rir e fazer corar. 

Faria mostra que José de Alencar: 

  

 

                                                 
44 ASSIS, Machado de. O passado, o presente e o futuro da Literatura in: Obra completa de Machado de Assis. 

Rio de Janeiro. Nova Aguilar, Vol. III, 1994, p. 788. 
45 Ibid., p. 788. 
46 MAGALDI, Sábato. Fixação de costumes. In: Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997, p. 

140. 
47 FARIA, João Roberto. Ideias teatrais: O século XIX no Brasil. São Paulo. Editora Perspectiva, 2001, p. 86. 
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Foi o primeiro escritor brasileiro de seu tempo que, diante das duas tendências 

estéticas teatrais existentes nos palcos da corte, a romântica e a realista, optou pela 

segunda, numa clara demonstração de apoio à linha de trabalho adotada pelo 

Ginásio48. 

 

Isso mostra que a escolha realizada, entre as escolas existentes, por Alencar, 

refletia bastante sobre os assuntos a sua volta, e contribuía para que questões da sociedade 

brasileira fossem levadas ao palco com o objetivo de moralizar e conquistar o público, porém 

não se pode esquecer que não era apenas o efeito moralizante que fazia o público ir até o 

teatro. Martins Pena foi um dos grandes nomes que fez a sociedade brasileira estar presente 

para observar comédias em pequenos atos. Sua experiência, apesar de negar a obra do 

comediógrafo, reverberou nos principais cultores do gênero, como afirma Sábato Magaldi: 

 

Apesar das limitações de toda ordem, a comédia de Martins Pena representa de fato 

o marco inicial da fixação dos costumes brasileiros, que são explorados por Joaquim 

Manoel de Macedo, José de Alencar, França Júnior e Artur Azevedo, os principais 

cultores do gênero, numa continuidade de trabalhos que vem até o princípio deste 

século. [...] Numerosos traços da comédia de Martins Pena reaparecem nos 

sucessores, conservando o seu eco e as qualidades mais autênticas49. 

 

Mas apesar de toda sua contribuição para o teatro brasileiro, José de Alencar 

conseguiu ser injusto com outros escritores, chegando a afirmar, por exemplo, que a produção 

antes de 1855, como as peças de Martins Pena e Joaquim Manuel de Macedo, não tinha 

qualquer efeito moralizante. Por isso chamá-las de “baixa comédia”, pois partia do princípio 

que para ser “alta comédia” as peças que deveriam ser encenadas tinham que trazer um caráter 

civilizatório, contribuindo para a sociedade mudar certos aspectos já enraizados. De acordo 

com Flávio Aguiar, os dramaturgos injustiçados: 

 

Foram autores originais, mas que atentaram para inscrever-se numa tradição a que o 

público estava afeito. Conseguiram uma proeza, que foi criar um nicho brasileiro na 

tradição teatral; nisso teve êxito mesmo Gonçalves Dias, cuja peça só chegou ao 

palco profissional, que se saiba, no século XX: ainda hoje ela nos parece algo que o 

teatro romântico produziu de melhor, e não apenas em termos brasileiros, mas 

universais50. 

 

Dessa forma, Alencar não soube ver nos seus predecessores “modelos a ser 

aproveitados, por uma razão muito simples: não eram comédias realistas!”, pois o que ele 

pretendia era criar uma nova tradição, apesar de ter acabado se traindo, uma vez que é por sua 

                                                 
48 José de Alencar e o teatro. São Paulo: Perspectiva, Editora da Universidade de São Paulo, 1987, p. 15. 
49 MAGALDI, Sábato. “Criação da comédia brasileira”. In: Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 

1997, p. 61. 
50 AGUIAR, Flávio. A comédia nacional no teatro de José de Alencar. São Paulo. Ática, 1984, p. X. 
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tradição romântica que é lembrado. Além disso, Sábato Magaldi afirma que o autor tratou os 

seus predecessores com “injusta severidade”. 

O autor não queria apenas renovar o teatro por simples desejo, mas porque via na 

literatura um elemento fundamental para educar a sociedade, moralizando-a e civilizando-a. 

Por esses motivos, José de Alencar levará à cena as peças O demônio familiar e Mãe, comédia 

e drama, respectivamente, com o intuito de mostrar à sociedade como ela própria agia à luz do 

tema da escravidão, de que maneira os negros eram vistos e como era entendida a questão da 

liberdade. E, assim, através da arte, evidenciar como as mazelas da sociedade atingiam as 

famílias brasileiras. Isso ficará mais evidente quando discutirmos sobre O demônio familiar 

no segundo capítulo. 

Alencar, além de se preocupar em renovar a literatura brasileira, importando-se 

em criar uma escrita brasileira, que deveria ser adotada pelos escritores de sua época, para que 

saíssem do julgo literário português, foi um dos agentes que acabou contribuindo de certa 

forma, de maneira positiva ou negativa, como pontuou a crítica, no decorrer dos séculos, com 

o processo de abolição do país, pois trazia consigo questões pertinentes para discussão. Foi, 

portanto, um escritor preocupado com os problemas sociais de sua época, tanto no âmbito 

artístico como político. Sua posição quanto à abolição, portanto, até aqui é, no mínimo, 

curiosa, uma vez que aparentemente tratou em suas obras a escravidão de uma maneira 

diferente enquanto discursava como político que se posicionava fortemente contra as maneiras 

que possibilitavam a abolição no país. 

 

2.1 O teatro alencarino e o tema da escravidão 

 

O teatro brasileiro iniciou-se, propriamente, no início do século XVI, com os 

jesuítas, que encenavam peças para catequizar os índios, utilizando, portanto, o “teatro como 

instrumento de catequese”51, que tem em José de Anchieta (1534-1597) o seu maior 

representante. 

Porém, sem ser nosso intuito discorrer sobre toda a história do teatro brasileiro, 

acreditamos que as palavras de Décio de Almeida Prado serão o bastante para adentrarmos no 

século XIX, momento em que o teatro brasileiro entra em pleno desenvolvimento: 

 

                                                 
51 MAGALDI, Sábato. “O teatro como catequese”. In: Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997, 

p. 16.  
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O teatro chegou ao Brasil tão cedo ou tão tarde quanto se desejar. Se por teatro 

entendermos espetáculos amadores isolados, de fins religiosos ou comemorativos, o 

seu aparecimento coincide com a formação da própria nacionalidade, tendo surgido 

com a catequese das tribos indígenas feita pelos missionários da recém-fundada 

Companhia de Jesus. Se, no entanto, para conferir ao conceito a sua plena expressão, 

exigirmos que haja uma certa continuidade de palco, com escritores, atores e público 

relativamente estáveis, então o teatro só terá nascido alguns anos após a 

Independência, na terceira década do século XIX.52 

 

Poucos eram os escritores preocupados em nacionalizar a nossa literatura e, 

principalmente, a realidade do teatro brasileiro. A cena dramática brasileira seguia a tradição 

romântica, que, há duas décadas, havia sido introduzida por Gonçalves de Magalhães. Nesse 

intermeio, Martins Pena foi um dos nomes que despontou na cena teatral brasileira, chegando 

a ser considerado por João Caetano como “o Molière brasileiro”53, como afirma Sábato 

Magaldi. Entretanto, em meio a esse cenário, surge José de Alencar que, mesmo seguindo a 

tradição romântica e dela se valendo para estruturar um plano de formação para uma literatura 

nacional no romance, viu no teatro a possibilidade de, baseado no realismo francês, tentar 

criar uma nova mudança nos palcos e unir forças para um melhor desempenho da literatura 

nacional.  

Ao contrário do que alguns críticos da época acreditavam, que os ideais franceses 

realistas não poderiam ser seguidos em território nacional, pois nada tinham com os nossos 

princípios de nacionalização – excluindo o Ginásio Dramático –, José de Alencar cria que o 

melhor a ser feito era segui-los para que fosse possível a construção do ideal nacionalista por 

meio das artes, da literatura e do teatro.  

Para ele, o processo de nacionalização não era apenas o de criar uma linguagem 

que fizesse menção ao país, há pouco independente, e que mostrasse, através do romance, as 

suas belezas naturais, mas transpor os valores realistas para ser possível mostrar à sociedade 

como ela tratava dos seus problemas, e como agia quando confrontada, valendo-se da moral e 

dos bons costumes para educá-la. 

A posição de José de Alencar pode ser compreendida quando discorre sobre o 

assunto n’A Comédia Brasileira: 

 

No momento em que resolvi a escrever O demônio familiar, sendo minha tenção 

fazer uma alta comédia, lancei naturalmente os olhos para a literatura dramática do 

nosso país em procura de um modelo. Não o achei; a verdadeira comédia, a 

reprodução exata e natural dos costumes de uma época, a vida em ação não existe no 

teatro brasileiro54. 

                                                 
52 PRADO, Décio de Almeida. Teatro de Anchieta a Alencar. São Paulo: Perspectiva, 1993, p. 15. 
53 Idem. Criação da comédia brasileira. In: Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997, p. 45. 
54 ALENCAR, José de. Comédias. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 104-105 
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Tal comentário evidencia que, para o autor de Mãe, não existia uma representação 

natural dos costumes no teatro antes de suas peças. Apesar de acharmos injusta a afirmativa 

do dramaturgo, que se faz em análise às peças de Joaquim Manuel de Macedo e Martins Pena, 

e como vai lhe contradizer Artur de Azevedo, por exemplo, que teve “o dom de falar 

diretamente à plateia, isento de delongas ou considerações estáticas”55.  

Porém, isso não lhe dava o direito de diminuir as obras brasileiras que veio a 

considerar como “baixa comédia”. Ao prezar a nacionalidade e de ter se apoiado em valores 

europeus, pois acreditava ser possível adaptá-los, deveria ter congratulado tais dramaturgos, 

mesmo que não fosse afeito às peças, pois, concordando ou não, elas foram importantes para 

que Alencar pudesse criar novas peças com temáticas e características de outra escola, não 

repetindo o que já havia sido feito, buscando uma nova tentativa para o teatro brasileiro à 

conclusão de que a nossa cena dramática seguia por vias equivocadas.  

Apesar disso, o folhetinista cearense obteve louros com sua primeira comédia, 

uma vez que sua peça Rio de Janeiro, O verso e o reverso, quando encenada, foi bem 

acolhida pela crítica da época. Mas o autor, ao enviar sua peça à censura, sem estar assinada56, 

mostrava insegurança pelo caminho que tomava. Afinal, teria sido ele um dos maiores 

agitadores e líderes de um movimento que prezava pela estética realista no teatro. Agindo 

dessa maneira, resguardava-se, portanto, de possíveis críticas. Mas conseguiu, mostrando os 

costumes da sociedade de sua época, angariar público e seguidores para as peças que viriam a 

seguir, como O demônio familiar e O crédito, ambas encenadas em 1857. 

Assim, o campo estético de Alencar, no teatro, começa a se definir para a crítica. 

Décio de Almeida Prado, sobre as influências que sofria José de Alencar, diz: “Podemos 

definir agora o campo estético de Alencar. Dois autores fundamentais: Molière e Dumas 

Filho. Duas escolas: a clássica e a realista. Dois objetivos: a naturalidade e a moralidade. A 

“alta comédia” seria, em suma, um “daguerreotipo moral”57. 

A segunda peça de José de Alencar diferenciava-se da primeira, pois colocava o 

negro como um personagem de destaque para aquela que seria a primeira comédia brasileira. 

Além disso, havia sido considerada como metade revista e metade comédia pela crítica. O 

gênero revista era tido como um espetáculo ligeiro, que objetivava atingir “o maior número 

                                                 
55 MAGALDI, Sábato. “Um grande animador”. In: Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997, p. 

158. 
56 A peça só viria a ser assinada em sua terceira apresentação, que se deu no dia 1º de novembro. 
57 PRADO, Décio de Almeida. “Os demônios familiares de Alencar”. In: Teatro de Anchieta a Alencar. 1ª ed. 

São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 29. 
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possível e diferenciado de público, tendo, em suas origens, forte denotação crítica e 

política”58, o que é possível observar na obra alencarina, uma vez que punha o assunto da 

escravidão em questão; ao mesmo tempo em que criava uma caricatura de um tipo da época, o 

escravo, sendo retratado em Pedro, o moleque negro, que com seu comportamento exagerado, 

marca algumas das características do gênero, que tem em si também uma forma definida da 

tragédia. 

O demônio familiar foi considerado como um divisor de águas no teatro brasileiro 

por ter sido o primeiro a tratar sobre o negro e a escravidão na literatura brasileira, mesmo 

sabendo-se que alguns escritores anteriormente colocaram o negro num papel de relevo, como 

Castro Alves59, que pôs um negro no seu drama histórico chamado Gonzaga ou a Revolução 

de Minas60 (1875).  

Na peça, o personagem Luís, um ex-escravo familiar, que acompanhara o 

crescimento de Gonzaga, é o representante de uma consciência crítica que existiu entre os 

negros e o responsável por fazer surgir o tema da abolição. O personagem sofre com as 

desventuras da instituição escravocrata para conseguir encontrar sua filha61. Aos poucos, no 

decorrer da peça, Luís, mantendo contato com os inconfidentes, acaba por buscar não apenas 

Carlota, sua filha, mas tem vontade de se encontrar com a Revolução: 

 

Luís (a Gonzaga) – Senhor, eu procurava uma filha, agora procuro duas: – Carlota e 

a Revolução. 

Gonzaga – Sim: liberdade a todos os braços! Liberdade a todas as cabeças62. 
 

A narrativa sobre Luís fornece apontamentos em que existe certa ideia de 

liberdade a ser conhecida em vida. E, mais do que isso, de acordo com o pesquisador André 

Drummond, o valor da liberdade “não é suficientemente compreendido na fragmentação das 

lutas sociais e política. A Revolução, na palavra de seus protagonistas, envolve a luta contra a 

                                                 
58 COLLAÇO, Vera Regina Martins; SANTOLIN, Rosane Faraco. As revistas, seu público e a modernização da 

cidade. Revista da Pesquisa, Florianópolis, v.3, n.1, ano 5, 2010. 
59 Castro Alves em passagem pelo Rio de Janeiro, encontrou-se com José de Alencar que ouviu a peça lida pelo 

poeta. Havendo gostado do que ouvira, escreveu uma carta a Machado de Assis sobre a obra.  
60 ALVES, Castro. “Gonzaga ou A Revolução de Minas”. In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Editora 

Nacional, 1944. 
61 GALINDO, Cláudia Sabbag Ozawa. Análise do drama romântico “Gonzaga ou A Revolução de Minas”, de 

Castro Alves. In: Revista LitCult. Ano 10, vol. 6, 2006. Retirado de 

http://www.litcult.net/revistamulheres_vol10.php?id=11. Acesso em 16 de outubro de 2014. 
62 FARIA, João Roberto (org.). Antologia do teatro brasileiro: o teatro de inspiração romântica. São Paulo: 

Editora SENAC, 1998, p. 131. 
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escravidão, contra a tirania e o poder metropolitano.”63. O que poderia ser utilizado contra 

Alencar quando afirmou que os negros não tinham consciência do que viria a ser liberdade. 

Nas palavras de Sábato Magaldi  

 

O autor foi hábil e comprovou mais uma vez a sua extraordinária intuição ao ligar à 

revolta pela liberdade do Brasil a uma luta para abolir-se a escravatura. Engasta-se 

na intriga, tendo função decisiva para o desfecho, um problema de escravos, cujo 

epílogo trágico grita contra a injustiça social64. 

 

Contudo, Raymond Sayers, em poucas palavras, mostra um panorama sobre a 

presença do negro na literatura do país naquela época, principalmente entre as peças: 

 

De começo, o negro não aparece em nenhuma das peças. [...] Entretanto, como os 

negros tiveram um papel importante na vida e na história brasileiras, era inevitável 

que, num meio realista, eles fossem retratados, como o foram no teatro do século 

XIX, houvesse ou não modelos estrangeiros a seguir65. 

 

Foi, portanto, Alencar um dos poucos romancistas brasileiros que contribuiu de 

forma decisiva para dar destaque ao negro como personagem principal em obras literárias, 

bem como por transformar a instituição do cativeiro em tema. 

Mas não foi apenas no teatro que José de Alencar deu destaque ao negro como 

personagem importante. Em quatro de suas obras, o negro aparece com grande relevância, 

mas apenas em duas o tem como personagem principal. Nos romances, podemos citar O 

tronco do ipê (1871) e Til (1871), considerados pelo próprio autor como livros que não 

possuíam nenhum argumento contra a escravidão; enquanto as peças O demônio familiar e 

Mãe, de acordo com o dramaturgo, seriam vozes na luta contra a instituição escravocrata.  

 

2.2 O negro na obra alencarina 

 

Em O tronco do ipê, de acordo com a pesquisadora Emília Passos, o negro tem o 

“seu lugar de origem”66 representado. Além dos amores entre Mário e Alice, a obra apresenta 

importantes aspectos históricos e sociológicos:  

                                                 
63 DRUMMOND, André. A liberdade e a abolição, conquistas da vida e da morte. In: ANAIS XV Congresso 

Brasileiro de Sociologia, Curitiba, jul. 2011. ISSN: 2236-6636. Disponível em: 
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1>. Acesso em: 16 out. 2014. 
64 MAGALDI, Sábato. “Incursão de poetas”. In: Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997, p. 

122. 
65 SAYERS, Raymond. O negro na literatura do Brasil. Edições o Cruzeiro, 1958, p. 260. 
66 PASSOS, Emília. O nacionalismo negro em O tronco do ipê, de José de Alencar. In: Revista Entrelaces, nº 02, 

2008, p. 84. 
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[...] o círculo familiar formado por senhores, escravos e agregados; o ruralismo 

concentrado, equivalente ao poderio da casa-grande, como modelo por onde eram 

estabelecidas inflexíveis leis morais, impérios tidos como “civilizados”, 

regimentados pelo conservadorismo dos nossos colonizadores67. 

 

Evidenciando-se a maneira conforme a sociedade lidava com os negros, as “leis” 

que lhes eram impostas mostram como eles eram tratados, como objetos de propriedade. 

Podemos, assim, lembrar-se do que nos diz Gilberto Freyre sobre a cultura e a sociedade 

dessa época, que poderiam ser explicados pelo: 

 

[...] critério de essa cultura e essa sociedade se explica[rem] principalmente como 

expressões ou resíduos de uma formação processada antes em torno da família 

patriarcal e escravocrata do que em volta do Estado, da Igreja ou do Indivíduo. 

Antes em volta de casas-grandes de engenho, de fazenda, de estância e de chácara 

do que de catedrais, palácios de governo e casa de senado ou câmara68. 

  

Desta forma, Freyre acaba por evidenciar a organização dos personagens 

alencarinos, que se davam de duas formas: os da casa-grande e os da senzala. Assim, nos 

lares brasileiros, apesar de o negro ser considerado “quase da família” ele não o era, a 

sociedade “civilizada” não o reconhecia como um cidadão. 

Daí, surge um questionamento: Se a realidade se mostrava nua e crua, por quais 

razões poderia haver, então, personagens negros na literatura? Passos observa a preocupação 

de José de Alencar em relação às questões morais e civilizatórias que propõe em algumas de 

suas obras romanescas, principalmente as dramáticas. 

 Neste romance, que é tido como de cunho regionalista e que fazia parte do plano 

esboçado por José de Alencar, em “Bênção Paterna”, prefácio da obra Sonhos d’ouro (1872), 

para a literatura brasileira, é possível observar de que maneira a cultura negra era repelida 

pela sociedade. Além dela, outra instituição lutava para que a escravidão permanecesse, seria 

a própria igreja que também repelia os valores dessa cultura, contribuindo para que o 

preconceito se desenvolvesse com maior vigor entre as famílias brasileiras. No livro em 

questão, há uma passagem que pode deixar um pouco mais evidente tal pensamento, quando 

Pai Benedito, um negro, é apresentado como feiticeiro:  

 

 

 

                                                 
67 Ibid., p. 84. 
68 FREYRE, Gilberto. Reinterpretando José de Alencar. Ministério da Educação e Cultura. Departamento da 
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A casa onde vivera feliz, tornou-se para ele insuportável; começou a ausentar-se da 

senzala para onde o tinham mandado, e a faltar ao trabalho. Sucedendo ficar sem 

dono a cabana do rochedo, pediu ao senhor que o deixasse morar ali, no que não 

houve dificuldade. Com a palhoça, Benedito herdou a reputação de feiticeiro do pai 

Inácio; sobretudo depois que novos desastres se deram no boqueirão. Embora não 

tivesse o novo habitante à fealdade característica da profissão, a gente do lugar 

estava tão acostumada a contar com um mandingueiro para explicar as desgraças e 

reveses, que não podia dispensar esse personagem importante de suas histórias da 

carocha. 

E, pois, como Benedito era um bonito negro, de elevada estatura e fisionomia 

agradável, as beatas inventaram outro Benedito à sua feição. A dar-se crédito à 

palrice das tais velhas, aquele preto bem apessoado, em sendo meia-noite virava 

anão com uma cabeça enorme, os pés zambros, uma corcunda nas costas, vesgo de 

um olho e torto do pescoço. Era o pacto que tinha com seu mestre, de não parecer de 

dia qual era à noite69. 

 

Isso era confirmado pelo autor porque entendia que era dessa maneira que muitos 

cidadãos brasileiros, da zona urbana ou rural, percebiam os negros, uma vez que não eram 

vistos como pessoas, mas como animais ou objetos de propriedade. A obra de Alencar parece 

estar preocupada com o negro enquanto ser humano; porém o autor não se vale do 

personagem Pai Benedito apenas para situar o negro historicamente, como aponta a 

pesquisadora, mas para enfatizar as questões sentimentais que existiam em algumas famílias, 

mostrando a relação que se firmava, mesmo através da escravatura e desses pensamentos 

cruéis, entre senhores e escravos. 

Passos ainda frisa que Alencar, em momento algum, traz o discurso político sobre 

a figura do negro à obra, mas revela a maneira pela qual, sob o aspecto do patriarcalismo 

brasileiro, o negro era tratado.  

A questão quanto ao sentimento existente entre o senhor e o escravo também é 

discernida pelo romancista, em outro momento, num dos seus discursos parlamentares, 

enquanto pronunciava sobre o elemento servil, na Câmara dos Deputados, no ano de 1870. 

Tal ponto também será lembrado pelo autor em algumas de suas cartas políticas, como Ao 

Imperador, Novas Cartas Políticas de Erasmo (1867). Esse assunto será abordado, com maior 

profundidade, quando tratarmos das peças já apresentadas nesta pesquisa. 

Joaquim Manuel de Macedo também tratou sobre as relações existentes entre 

senhor e escravo, principalmente em sua obra As Vítimas Algozes: quadros da escravidão 

(1869), visando mostrar, a seu entender, as máculas que os negros traziam aos lares 

brasileiros, assim como José de Alencar havia feito na sua peça O demônio familiar. A 

semelhança entre os escritores consiste em que ambos veem na escravidão a culpa dos 
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horrores cometidos pelos negros, como assassinatos e intrigas que levam a cometer os 

“demônios”. Na obra de Macedo, o narrador emite opiniões como a que se segue: 

 

A fonte do mal, que é mais negra do que a cor desses infelizes, é a escravidão, a 

consciência desse estado violenta e barbaramente imposto, estado lúgubre, 

revoltante, condição ignóbil, mãe do ódio, pústula encerradora de raiva, pantanal dos 

vícios mais torpes que degeneram, infeccionam, e tornam perverso o coração da 

vítima, o coração do escravo70. 

 

Alencar, por sua vez, através das falas de Eduardo, afirma que a culpa não é do 

cativo que tenta de todas as maneiras conseguir o que deseja, mas da sociedade brasileira que 

prefere deixar permanecer viva a escravidão enquanto o mal que ela traz aos lares e à 

sociedade como um todo continuar a existir. Isso fica manifesto quando na peça descobrem 

que Pedro foi o responsável pela intriga formada entre quase todos os personagens da peça:  

 
EDUARDO – Ah! ... Escutem-me, senhores; depois me julgarão... É a nossa 

sociedade brasileira a causa única de tudo quanto se acaba de passar. 

ALFREDO – Como? 

VASCONCELOS – Que quer dizer? 

AZEVEDO – Tem razão, começo a entender! 

EDUARDO – Os antigos acreditavam que toda a casa era habitada por um demônio 

familiar, do qual dependia o sossego e a tranquilidade das pessoas que nela viviam 

Nós, os brasileiros, realizamos infelizmente esta crença; temos no nosso lar 

doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilhamos conosco as 

carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma parte das atenções da 

família! Mas vem um dia, como hoje, em que ele na sua ignorância ou na sua 

malícia, perturba a paz doméstica; e faz do amor, da amizade, da reputação, de todos 

esses objetos santos, um jogo de criança. Este demônio familiar de nossas casas, que 

todos conhecemos, ei-lo. 

AZEVEDO – É uma grande verdade71. 

 

Os exemplos aparecem aqui para mostrar que os escritores punham em questão a 

maneira como a sociedade lidava com os negros. Perante uma sociedade altamente 

conservadora e patriarcalista, era quase impossível observar que o culpado não era o negro, 

mas as próprias ações cometidas pela sociedade. Era ela a catalisadora do mal, a responsável 

por levar os negros a revoltas e insurreições. Com a literatura, os autores entenderam que 

poderiam levar esse sentimento de revolta à alta sociedade brasileira.  

Retrata-se, dessa maneira, a sociedade da época, um absurdo para os dias de hoje, 

mas coerente para alguns daquele tempo, que poderá ser constatado quando abordarmos 

passagens dos discursos parlamentares de Alencar, em que afirma ter lutado contra os ideais 

                                                 
70 MACEDO, Joaquim Manuel de. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

28. 
71 ALENCAR, José de.  O demônio familiar. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 223. 
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escravocratas em sua literatura e até mesmo dentro de seu partido, sentindo-se, portanto, 

isolado quando se posicionou contra a escravidão. 

Nos romances de José de Alencar, o negro é retratado de uma maneira que faz que 

a sociedade lembre que eles estão inseridos nas famílias brasileiras, seja ela urbana ou rural; e 

eles podem trazer benefícios ou prejuízos a elas, uma vez que várias revoltas aconteceram por 

não serem bem tratados ou, principalmente, por desejarem a liberdade, mesmo que o autor 

cearense afirme, em seus discursos, que os negros possuíam a consciência embotada. Assim, o 

autor consegue nos tocar mostrando as relações existentes entre o escravo e seu senhor, 

evidenciando que mesmo vivendo de forma cruel, comendo mal, ou sendo castigado quando 

era necessário, ao entendimento do senhor, poderia ter um sentimento que os unisse como se 

fosse parte da família.  

Já nas peças alencarinas, o negro passa a ser o personagem principal, como Pedro, 

o negrinho que sonhava em ser cocheiro em O demônio familiar, e que faz a família a qual 

pertence quase ir à loucura com suas artimanhas para conseguir o que almeja. Em Mãe, a 

negra escrava Joana prefere a morte à vida, isso porque seu filho é branco e não desejaria que 

este se sentisse humilhado por tê-la como mãe. 

Em ambas as peças, a escravidão está presente para, de acordo com o escritor, ser 

combatida:  

 

Há 15 anos, quando as vozes que hoje se levantam com tanta sofreguidão 

emudeciam, e ocupam-se dos assuntos de política local, eu me esforçava, no campo 

que se abria então à minha atividade na literatura e na Imprensa, em banir essa 

instituição72.  

 

Assim, enquanto em O demônio familiar a liberdade é mostrada como punição, 

quando o senhor de Pedro o liberta para sentir na pele a dureza de ser livre e para enfrentar a 

realidade que o espera fora de casa; em Mãe, a escravidão é evidenciada a partir dos males 

que pode trazer a um ser humano, pois Joana chega a preferir a morte a ter de enfrentar a 

decrepitude que a sociedade poderia levar ao seu filho. 

A sociedade, dessa forma, é o ponto de partida para as criações de José de 

Alencar. Percebemos que a escravidão serve como questão essencial para que se possa 

evidenciar, aos olhos dos leitores, do público do teatro, quanto o negro não era considerado 

um cidadão e de que maneira a sociedade brasileira entendia a liberdade. Apesar de muitos 

críticos apontarem que o autor estaria mais preocupado com os problemas que o negro 

                                                 
72 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 
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poderia levar às famílias brasileiras, foi o primeiro a contribuir efetivamente para que, na 

literatura do país, o negro obtivesse um papel de destaque. O autor cearense, porém, coloca-o 

como protagonista em duas peças realistas com o intuito de nos mostrar como éramos 

“civilizados”. 

Pode-se questionar, também, quem era o público de Alencar e para quem ele 

escrevia as suas peças. Obviamente que não eram encenadas para serem vistas pelos negros; 

sabendo disso ele estava em uma encruzilhada, sozinho, tentando ser uma voz contrária a um 

abolicionismo já consolidado, mas que, ao mesmo tempo, punha-se a fantasiar sobre os laços 

familiares que a sociedade tinha com os negros dentro dos seus lares.  

Em O negro na literatura do Brasil (1958), de Raymond Sayers, pode-se observar 

como Alencar fundamentava suas opiniões sobre o cativeiro e sobre a instituição escravocrata. 

No capítulo em que disserta sobre O negro no teatro brasileiro, afirma o crítico: 

 

A segunda escola francesa que influenciou o teatro brasileiro, como fez também para 

com outros países, foi a do teatro de tese, ou peças com problemas, nas quais os 

temas eram os da família burguesa, do dinheiro, do casamento de conveniência, do 

adultério e assim por diante. Desenvolvida na França por Augier e Dumas Filho, 

esse tipo de peça encontrou seus maiores expoentes brasileiros nas pessoas de 

Alencar e Macedo. Ambos, Alencar especialmente, trataram esses problemas com 

tanta habilidade quanto seus mestres franceses, mas os outros seguidores brasileiros 

puseram tal ênfase nos aspectos sensacionais, que deixaram suas peças 

degenerassem em melodramas crus73. 

 

Não sendo coincidência, os temas apontados são praticamente os mesmos de José 

de Alencar. Dinheiro, casamento e adultério fizeram parte de várias peças do escritor 

cearense, como em O crédito (1857), em que a preocupação do autor com o que acontecia no 

país, quanto à questão financeira, era evidente. 

Além disso, Alencar tinha conhecimento até de que maneira novas empresas 

surgiam no país. As organizações privadas tinham privilégios concedidos pelo governo, o que 

acabava por criar certa especulação. Assim, essa possível ‘industrialização’ do país servia 

apenas para especulações no jogo bolsista.  

Alencar, sem concordar com isso, fará uso de sua peça como instrumento de 

denúncia, por exemplo, dos problemas relativos à especulação e à agiotagem, como aponta 

João Roberto Faria: 
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Denunciando a existência de empresas criadas exclusivamente para o jogo bolsista, 

Alencar chegou ao extremo, pelo menos para a época, de sugerir ao Governo que ele 

mesmo, ao invés de conceder privilégios, promovesse a criação de companhias que 

entendesse convenientes para o país74. 

 

Cremos que, assim, é possível termos certa medida da personalidade de Alencar e 

da sua afeição a temas bastante polêmicos. Além de preocupar-se com a literatura e 

dramaturgia do país, desde o início de sua carreira, começava a mostrar que não era apenas 

um jovem crítico, mas um cidadão preocupado com os problemas de sua nação. Criticava o 

Governo e saía em defesa das classes menos favorecidas, como a classe proletária que, de 

acordo com ele, era explorada, o que seria uma vergonha para o país. A respeito disso, Faria 

comenta: “E, indo mais longe ainda, criticou a exploração da classe proletária, uma ‘vergonha 

das sociedades europeias’ que o Brasil, país novo, poderia evitar, no curso do seu 

desenvolvimento.”75. 

A escravidão, porém, não é citada por Sayers diretamente como um dos temas a 

serem tratados pelos dramaturgos brasileiros, isso porque o negro não aparecia no início do 

teatro brasileiro, muito menos nos romances. Contudo, já que a escravidão era algo presente 

no cotidiano do brasileiro, seria impossível que nenhuma peça surgisse tendo o negro como 

personagem coadjuvante ou mesmo como protagonista, senão na figura da escravidão, 

instituição degeneradora que lhe representava. 

Nelson Werneck Sodré, comentando sobre o problema, diz, em A ideologia do 

colonialismo (1984), que: 

 

A valorização do negro, realmente, nunca chegou a merecer a atenção dos nossos 

escritores – e com muito mais forte razão não poderia impressionar um homem dos 

meados do século XIX, que morreu antes que o movimento abolicionista tomasse 

corpo. Pertencendo a uma classe que condicionava a posição do negro a uma 

inferioridade irremissível, os escritores do tempo não podiam fazer dele o suporte 

natural de um movimento nativista no plano literário. A atividade literária, no Brasil 

do tempo de Alencar, estava estreitamente condicionada à classe dominante, de 

senhores de terras e de escravos. Nessa classe é que se recrutavam os escritores e 

nessa classe é que estavam os leitores. Valorizar o negro corresponderia a entrar em 

conflito com tais origens. Demais, as condições de cultura, os padrões estabelecidos, 

relegavam o trabalho, que era sinal de subserviência, ao negro escravo76. 

 

É importante observar que José de Alencar vai contra os pensamentos da época. 

Como diz Sodré, os escritores não podiam ou não desejavam dar uma posição ao negro, uma 
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vez que possuía uma “inferioridade irremissível” aos olhares da sociedade conservadora. O 

que faz o autor cearense? Põe justamente em duas de suas obras o negro como sendo o 

principal personagem e enfocando a questão escravocrata. E é através do tema da escravidão 

que Sayers aponta as peças de José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo como as que 

abordam as agruras do cativeiro. Alencar, como já dito, não foi o único a abordar o problema 

da escravidão no teatro, mas havia sido o único que explorou o tema da escravidão com maior 

vigor, como mostra Sayers, pois Macedo com sua peça O cego (1845), primeiro drama 

moderno a possuir um caráter negro, ou seja, objetivando a participação efetiva do negro 

numa peça, não enfocou a escravidão: 

 

O cego, de Joaquim Manuel de Macedo (1820 – 1884), que foi o primeiro drama 

moderno a compreender um caráter negro, é um tanto híbrido. [...] Escrito em 1849, 

a peça não considera o problema da escravidão nem mesmo superficialmente; com 

efeito, um tipo negro de certo modo importante nela, Daniel, é retratado como um 

escravo fiel, desejoso de nada fazer que não seja servir Paulo, seu senhor cego, de 

quem é guia devotado. Seu único caraterístico é a lealdade inabalável77.  

 

Vinte anos mais tarde, Macedo aprofundará o tema da escravidão, tocando em 

assuntos que são caros ao pensamento alencarino, em As Vítimas Algozes: quadros da 

escravidão, contribuindo para que seja possível evidenciar alguns pontos em comum entre os 

dois escritores quanto à utilização da literatura para contribuição do processo abolicionista.  

Já José de Alencar, ao contrário do escritor carioca, foi ao cerne da questão. Diz 

ele sobre tal:  

 

Nem nos meus discursos, nem nos meus escritos aplaudi a escravidão; respeitando-a 

como lei do país, manifestei-me sempre de sua extinção espontânea e natural, que 

devia resultar da revolução de costumes, por mim assinalada. Continuei, como 

político, a propaganda feita no teatro; e ainda não é tempo de conhecer quem 

errou78. 

 

Apesar de ser questionável se realmente estava lutando em prol da abolição, a 

partir do excerto acima, por estar mais preocupado com a maneira pela qual a escravidão seria 

extinta, de maneira “espontânea e natural”, não se pode negar que ele veementemente nega ter 

aplaudido a escravidão, ou seja, de ter se colocado a favor dela. Assim, apesar de parte da 

crítica apontar Alencar como um autor preocupado apenas com os horrores que atingia os 

lares da sociedade brasileira – como Joaquim Manuel de Macedo –, quis o autor cearense 
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mostrar à própria sociedade que era culpada de tal mácula, valendo-se de suas peças, O 

demônio familiar e Mãe, uma vez que em ambos os cenários a experiência da escravidão está 

em destaque.  

É a partir delas que é possível observar de que maneira eram tratados os escravos 

e como os brancos viam a questão da liberdade, mais como uma punição do que uma virtude:  

 

O tema da escravidão tanto podia ser encarado como a pressão que o instituto 

exercia sobre a estrutura familiar de um proprietário de escravos quanto como a 

tragédia pessoal do negro, aspectos ambos que aparecem, respectivamente, em O 

demônio familiar e a Mãe, de José de Alencar. As duas peças são tentativas sérias 

de estudar dois aspectos da influência da escravidão sobre o meio. Entretanto, nos 

melodramas filiados a essa escola, cuja finalidade era chocar o público ou brincar 

com suas emoções, em vez de apresentar uma análise construtiva de uma tese social, 

o entrecho se degenera numa sucessão de cenas sádicas, em que o negro é vítima de 

escusas crueldades por parte dos senhores brancos79. 

 

A partir daí, pode-se reiterar o que foi dito: que Alencar preocupava-se em 

entender e mostrar de que maneira a escravidão influenciava nosso meio. Uma instituição que 

prejudicava a imagem de pessoas que não eram tidas como cidadãos – de seres humanos que 

eram tratados como objetos – só poderia contribuir de maneira negativa para a construção de 

uma sociedade cidadã.  

As “cenas sádicas”, a nosso entender, apontadas por Sayers, são necessárias para 

que seja possível compreender o posicionamento de José de Alencar. O negro era vítima de 

qualquer ação que o branco exercesse. Entre chicotes e punições, José de Alencar entendia 

que a liberdade, para a sociedade brasileira da época, não passaria mais do que uma punição 

para o negro, uma vez que as necessidades sociais lhe seriam tolhidas assim que atravessasse 

a porta do local onde era escravizado. Porém, há de se entender que esse não era o único 

pensamento presente àquela época e que os abolicionistas, há várias décadas, lutavam 

ferozmente para que a liberdade, mesmo que sob esse pensamento vil, ocorresse.  

Nesse contexto, é importante observar que o Brasil, uma nação independente, não 

conseguiu, por si só, mostrar ao mundo quanto havia progredido, pois ainda estava 

influenciada pelo pensamento escravista que aqui fora enraizado. Os prejuízos sociais para o 

progresso do país sempre estiveram presentes e de maneira direta ou indireta ligados à 

economia, porém isso não deveria ter sido a desculpa para muitos políticos, como o próprio 

José de Alencar, para defender a maneira de como a abolição deveria ser realizada.  
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Ponderando o que foi dito, percebe-se que José de Alencar foi tido como 

escravagista, como poderá ser visto com mais calma no segundo capítulo, por ter uma posição 

que ia contra o processo abolicionista, por entender que ele estava ligado diretamente aos 

problemas econômicos que surgiriam se realizado de maneira imediata. Dessa forma, muitos 

afirmaram que o autor não pode ser considerado um abolicionista. Essa sua argumentação foi 

desacreditada por vários outros políticos, como Joaquim Nabuco, que viam na abolição um 

melhor futuro para a nação e para sua economia. Acreditavam que a abolição era necessária 

justamente para que o Brasil não dependesse do trabalho escravo, nem de uma economia que 

não pudesse deslanchar devido aos desejos dos grandes ruralistas.  

Contudo, a crítica, ao longo dos anos, relacionou José de Alencar diretamente à 

escravidão, tornando-o, equivocadamente, quase que no maior defensor da instituição 

escravocrata do país, indo contra a posição de grandes escritores, como Joaquim Manuel de 

Macedo, que como vimos, e ainda veremos nos próximos capítulos, mantinha opiniões 

convergentes ao escritor cearense. 

Parece-nos que essa imagem, a de um Alencar escravocrata, acendeu muitas 

discussões, e persiste até hoje, pois são vários os leitores que não desejam conhecer a obra de 

um dos principais nomes da literatura brasileira por estar diretamente ligado à defesa da 

escravidão. Isso mostra quanto a crítica foi infeliz, por não realizar uma revisão do 

posicionamento e do pensamento crítico de José de Alencar quanto ao processo abolicionista 

e a instituição escravocrata. Parece-nos, portanto, que boa parte da crítica desconhece a 

maneira pela qual o autor cearense enfrentou a escravidão através de suas peças e 

principalmente no campo político, apesar, certamente, de manter posições que são 

questionáveis a uma pessoa que se posiciona em defesa da abolição. Por esse e por outros 

motivos que serão discutidos, há a necessidade de se realizar essa pesquisa para que 

entendamos por quais razões Alencar foi tachado de escravagista ou abolicionista por críticos 

e autores. 

Todavia, a partir de tais afirmativas, como a de estudiosos como Raymond Sayers, 

é que pretendemos mostrar que José de Alencar, principalmente enquanto dramaturgo, teve 

opiniões que podem fazer com que o denominemos abolicionista, porém, tendo em vista 

alguns dos seus discursos, é possível observar que a pecha de escravocrata também lhe pode 

ser concebida.  

 Diante disso, por mais que alguns críticos tenham se debruçado sobre a escravidão 

em relação a José de Alencar e que parte da crítica o tenha como escravocrata, podemos nos 

utilizar das palavras de Sodré, afirmando certa vez que “[...] tendo exercido um papel de 



46 

 

importância indiscutível, no seu tempo e fora dele, Alencar permanece um assunto a explorar, 

em termos de história e de crítica literária.”80. 

Assim, apontá-lo como defensor da instituição escravocrata é não reconhecer a 

diferença em ser contra o processo abolicionista e a diferença em ser contra a escravidão. Há 

uma enorme diferença aqui. Obviamente que o conservadorismo de Alencar nos proporciona 

perceber que ele era uma escravagista ao extremo e que, por medo, talvez, por querer 

assegurar sua posição social defendesse a abolição gradual. Porém, afirmar que José de 

Alencar não é abolicionista ou escravagista só será possível fazê-lo se estivermos baseados no 

entendimento que temos da figura de um homem preocupado com a humanidade, em seu 

pensamento crítico, buscando entender o que realmente ele acreditava. 

 

2.3 A crítica que empobreceu a imagem de José de Alencar 

 

Surgiram no início do século XXI – quando seria esperada uma revisão crítica 

sobre a posição que Alencar teria acerca da abolição, uma vez que, ao longo das décadas, a 

imagem do autor foi deturpada –, críticos e jornalistas que irão denegrir a imagem do autor de 

forma descontextualizada, objetivando atingir, obviamente, sua pessoa, ao invés de tentar 

analisar a questão da instituição escravagista a partir de sua obra.  

Assim como os críticos Araripe Jr. e Joaquim Nabuco, que fizeram críticas 

descontextualizadas, o jornalista Tâmis Parron – no prefácio de Cartas a favor da escravidão 

(2008), livro esse que traz em seu título uma posição equivocada sobre José de Alencar, uma 

vez que essa obra trata das cartas políticas do autor, publicadas nos anos de 1865 até 1867, e 

que vieram a lume como As novas cartas de Erasmo (1865) – começa afirmando que o autor 

cearense tinha como objetivo nas novas cartas políticas “um assunto bem menos nobre, ao 

menos para o leitor de hoje: a defesa da escravidão negra no Brasil”81.  

Tal afirmação pode ser questionada, pois, na coletânea de cartas, o que se observa 

é que o elemento servil é o foco da questão em apenas três cartas, e que José de Alencar tenta 

evidenciar os problemas que envolvem a sociedade brasileira e o sistema escravista e não 

levantar a bandeira em prol da escravidão. Pode-se dessa afirmativa revelar a posição 

equivocada e belicosa do crítico acerca do pensamento alencarino.  
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47 

 

Ao contrário de ilustres figuras, como Joaquim Nabuco, apontado na história do 

Brasil como um dos seus mais importantes abolicionistas, senão o mais importante, e que, 

anos depois da polêmica travada com Alencar, reconheceu ter sido rude demais com o 

principal responsável pela mudança literária em nosso país, reconhecendo que algumas de 

suas ideias deveriam ser abandonadas ou esquecidas.  

Quem conhece a polêmica sabe que ambos sustentaram posições, em certos 

momentos, contrárias. Nabuco, inclusive, chegou a afirmar que José de Alencar buscava 

enegrecer, com seu teatro, as letras no Brasil e não representava a literatura brasileira: “Nós 

porém não podemos ter por nacional uma arte que para o resto do mundo seria uma aberração 

da consciência humana.”82, sendo a aberração da consciência humana o destaque que o negro 

recebe nas peças alencarinas. Sobre esse tema, com maior prioridade, iremos tratar no 

segundo capítulo. 

 Dessa forma, parece-nos que Parron não teve a mesma consideração que o 

renomado abolicionista, que repensou suas afirmações anos depois. Acreditamos, pois, que 

não tenha compreendido, com a extensão devida, a posição de Alencar relativa ao problema 

da escravidão83.  

No livro As novas cartas de Erasmo, há, realmente, afirmações feitas por José de 

Alencar que podem trazer, e trazem, um mal-estar ao leitor contemporâneo, que de início 

pode ser tido como um posicionamento, no mínimo, paradoxal sobre a instituição 

escravocrata, uma vez que era a favor da abolição, mas contra as maneiras como estava sendo 

realizada; e utópico, por acreditar que a sociedade tomaria consciência do mal que fazia aos 

escravos e que perceberia que a liberdade seria o melhor para todos. Contudo, voltamos a 

afirmar que ater-se a essas afirmações sem conhecer todo o processo do pensamento do autor 

cearense e conhecer realmente o que ele fez ou deixou de fazer no contexto histórico, social e 

político, é delimitar e determinar o pensamento de José de Alencar.  

Apesar dos estudos já apontados, e de vários críticos renomados terem saído em 

defesa de Alencar ou acusando-o, sua imagem parece estar sempre ligada à imagem divulgada 

constantemente pela crítica, a de ser ele um escravagista.  

Assim, preocupamo-nos em ampliar a visão sobre o seu posicionamento acerca da 

escravidão, a partir de suas peças teatrais, recompondo o contexto no qual ele estava inserido, 
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tanto politicamente quanto literariamente, para ser possível, antes de realizarmos qualquer 

conceituação, conjecturar sobre o seu posicionamento crítico em relação à abolição. 

Não obstante, faz-se necessário ter conhecimento não apenas dos discursos 

políticos ou das obras literárias do autor, é primordial um olhar crítico para analisar as obras 

literárias e seus temas – que muitas vezes são delicados, como a escravidão – com 

objetividade, chegando a uma interpretação que nos possibilite visualizar o quadro como um 

todo e não apenas suas particularidades. Nesse sentido, observa-se a importância de fazer 

andar lado a lado história e literatura, pois para desenvolvermos uma melhor devemos levar 

em consideração a análise histórica de uma obra, como bem pontuou Nicolau Shevchenko, em 

Literatura como missão:  

 

Fora de qualquer dúvida: a literatura é antes de mais nada um produto artístico, 

destinado a agradar e a comover; mas como se pode imaginar uma árvore sem 

raízes, ou como pode a qualidade dos seus frutos não depender das características do 

solo, da natureza do clima e das condições ambientais?84 

 

O autor de Iracema foi responsável por mudanças drásticas na literatura e na 

dramaturgia brasileira, por isso é importante intentarmos contribuindo para uma maior 

reflexão da sociedade; foi um político que pensou com profundidade acerca do problema do 

elemento servil. Porém, para que esse reconhecimento seja possível, deve-se levar em 

consideração os seus posicionamentos políticos e tentar relacioná-los com sua literatura, pois 

o próprio autor afirmava que a usava para tal.  

 

Senhores, tenho a respeito da questão do elemento servil convicções muito 

profundas, muito sinceras, das quais não me demove, nem a odiosidade que possam 

elas excitar, nem o receio de incorrer na pecha de escravocrata. Seja-me permitido 

nesta ocasião solene, em que mais uma vez assumo a responsabilidade destas 

convicções, lembrar que fui um dos primeiros que se inscreveram na cruzada santa 

que trabalha por extinguir a escravatura, não na lei, mas nos costumes, que são a 

medula da sociedade. Há 15 anos, quando as vozes que hoje se levantam com tanta 

sofreguidão emudeciam, e ocupam-se dos assuntos de política local, eu me 

esforçava, no campo que se abria então à minha atividade na literatura e na 

Imprensa, em banir essa instituição85. 

 

É sempre importante lembrar, conforme afirma Luiz Fernando Valente, em seu 

texto A construção da nação no discurso político de José de Alencar, que o autor cearense 

mantém suas atividades de político e escritor relacionadas: “Sua carreira literária desenvolve-

                                                 
84 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão. Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 29. 
85  ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 196-97. 
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se paralelamente a sua carreira de homem público.”86. Por isso, a importância que damos às 

ligações que devem ser feitas entre os seus discursos parlamentares e suas peças teatrais. 

Quando Alencar pontua sobre sua atividade na literatura, deseja mencionar as 

peças que tratou do negro e, principalmente, como disse Sayers, da escravidão, pois, em 1857, 

sairia a primeira peça que punha em jogo a questão da liberdade do cativo. Assim, baseando-

se na afirmação do autor, que dizia há 15 anos lutar contra essa instituição, o que fica visível é 

que para ele os seus ideais não iam contra os ideais abolicionistas, ao contrário, acreditava que 

estava protegendo o povo escravizado. Contudo, sabemos, pois, que Alencar participava de 

uma elite brasileira, a qual temia que a economia do país chegasse à falência. Além disso, seu 

posicionamento é questionado, ainda hoje, pois acaba por evidenciar o seu conservadorismo 

sendo contra leis que proporcionariam, mesmo que lentamente, o fim da escravidão no país, 

fazendo ser considerado um escravocrata. 

As leis que estavam em debate iriam trazer melhoras significativas à vida dos 

cativos, mas o autor não via nessas melhoras algo concreto, uma vez que tinha consigo a 

crença de que mesmo assim os negros seriam deixados à margem da sociedade, sem aparato 

algum para poder conviver em sociedade.  

Por isso, José de Alencar não temeu o que disse, pois se entendia como um 

político que levantava a bandeira contra a escravidão, mesmo que seja possível evidenciar a 

sua discordância com a maneira pelas quais os abolicionistas desejavam a abolição, de forma 

imediata: 

 

Não posso, Senhores, de modo algum, apoiar uma política que tende a precipitar esta 

revolução social. A ideia de emancipação pelos meios diretos é do Partido Liberal; 

deixemos que ele a realize a seu tempo; a nós, conservadores, cumpre resistir-lhe 

(não apoiados), para que a revolução, ao menos, se opere gradualmente; do 

contrário, as consequências serão funestas87. 

 

A política a qual se refere diz respeito às leis que visam à abolição para os que 

nascerão e os que tiverem mais de sessenta anos, chamadas Lei do Ventre Livre e Lei do 

Sexagenário, respectivamente. Alencar deixa claro, em suas falas, sua posição contra a 

emancipação direta, e que cabe ao Partido Liberal defender a emancipação de maneira 

instantânea, e não ao Partido Conservador aprovar tal façanha. O posicionamento do autor é 

importante trazer à tona para ser possível apontarmos que naquela época as decisões eram 
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regidas por um gabinete, que alternava, geralmente, entre Liberais e Conservadores. 

Atualmente, é pouca a parcela da sociedade que tem conhecimento de ter sido um Gabinete 

Conservador que aprovou a abolição e as leis as quais Alencar era contra. Aqui começa, 

provavelmente, as investidas que a crítica irá lhe sobrepor.  

Alencar não era contra a abolição, porém a forma como desejava que ocorresse, 

de maneira emancipatória gradual, fez que lhe tachassem de escravocrata e que muitos não 

percebessem a diferença existente em deixar nas mãos do povo a extinção da escravidão, por 

acreditar que a instituição escravocrata desapareceria por mudanças nos costumes, no lugar de 

ser defendida por lei, como uma imposição, visto que se pode mudar as leis, mas não os 

costumes. Lembremos que um dos maiores objetivos de Alencar, junto ao teatro, foi 

apresentar peças que visassem justamente a moral e os bons costumes. Por isso, para que haja 

esse entendimento, temos que nos posicionar de maneira reflexiva e definir a distinção aqui 

existente entre a abolição de maneira imediata, que defendiam os abolicionistas, e a abolição 

de maneira gradual, que defendia o autor de Iracema.  

Assim, o político José de Alencar entendia que os liberais poderiam desejar a 

abolição como algo a ser feito imediatamente, porém, estando no Partido Conservador, e por 

acreditar que deveríamos pensar, antes, nas consequências que isso traria à sociedade, põe-se 

contra a emancipação direta e não contra a abolição. Voltamos a repetir, este é o problema 

fundamental encontrado em artigos de pesquisadores e em textos de jornalistas que afirmam 

que Alencar era escravagista, como no artigo de Rafael Cariello, intitulado Alencar, o 

escravista88, e que erroneamente se atrapalha em dizer que o Imperador era quem propunha 

uma libertação gradual dos escravos. Na realidade, quem propunha a libertação gradual era 

José de Alencar e alguns deputados de ambas bancadas existentes, conservadores e liberais; o 

Imperador desejava, sob fortes pressões exteriores, que a abolição acontecesse de maneira 

imediata, depois de muito protelar, pois para a Coroa não era interessante que houvesse há 

abolição alguns anos atrás, tanto que a posição anterior do Imperador era igual a de José de 

Alencar e de demais políticos, por isso esse tema voltou às discussões no parlamento. Há uma 

confusão, portanto, em compreender que são dois assuntos, apesar de relacionados, distintos. 

Alencar era contra a maneira desejada para que a abolição fosse conquistada e não contra a 

abolição. 

 Essa preocupação com as consequências que a abolição traria para a sociedade 

brasileira, e, principalmente, para os negros, é totalmente relevante, uma vez que as 
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consequências de uma abolição mal realizada, como a que ocorreu no Brasil, podem ser 

sentidas ainda hoje, no século XXI. Entenda-se, porém, que não estamos a justificar que o 

argumento alencarino era válido contra a abolição imediata, mas que tal preocupação 

levantava uma questão importantíssima: que ela ocorresse de uma maneira racional. 

 Esse pensamento deveria ter sido posto em debate para que a abolição ocorresse 

de maneira racional, porém trazendo medidas que sanassem os problemas vindouros para os 

cativos os quais seriam abandonados e deixados à mercê de uma sociedade que não 

modificaria seu posicionamento preconceituoso acerca do negro.  

 Entretanto, acreditamos que, mesmo ocorrendo um debate à exaustão para 

observar os perigos de uma abolição mal realizada, a sociedade não teria aberto os seus lares 

ou empresas para acolher os negros. Esse problema já vinha de há algumas décadas, como 

quando o tráfico negreiro foi proibido por lei e continuou a ocorrer, evidenciando não apenas 

as falhas das leis, mas deixando patente que os costumes deveriam ser modificados. A lei, 

neste caso, parece ter sido criada somente para que a Inglaterra pudesse olhar para o nosso 

país com bons olhos. Nota-se, assim, que Alencar desejava algo impossível, pois acreditava 

que a consciência da sociedade deveria ter sido trabalhada para ser possível um entendimento 

entre os cativos e o restante da sociedade quando a abolição ocorresse, acreditando que as 

peças realistas contribuiriam para tal feito. 

Afirmações feitas pelo autor cearense, que deixam muito a desejar – em 

comparação a outras instituições instauradas pela humanidade –, e que apontam a escravidão 

como uma instituição criada pelos povos e que deve, portanto, ser respeitada, como é possível 

ler em suas cartas:  

 

Choca semelhante arrogância da teoria contra a lei. Ainda mesmo extintas e 

derrogadas, as instituições dos povos são coisa santa, digna de toda veneração. 

Nenhum utopista, seja ele um gênio, tem o direito de profaná-las. A razão social 

condena uma tal impiedade.  

A escravidão se apresenta hoje ao nosso espírito sob um aspecto repugnante. Esse 

fato do domínio do homem sobre o homem revolta a dignidade da criatura racional. 

Sente-se ela rebaixada com a humilhação de seu semelhante. 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. 

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 pujante89. 
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É possível notar que o pensamento de Alencar condizia de alguma maneira com 

os interesses das classes dominantes, e que suas ações não visavam à classe escravizada. 

Sobre essa questão, Luiz Valente irá afirmar que, apesar de Alencar ter passado a infância 

entre pessoas ligadas ao Partido Liberal, uma vez que seu pai se reunia com políticos em sua 

casa, “Não resta dúvida que enquanto jornalista e político, Alencar em geral se identificava 

com os interesses das classes dominantes”90.  

Apesar disso, é custoso acreditar que tal pensamento possa ser utilizado para 

desvalidar as ações movidas pelo escritor cearense, uma vez que é manifesto a sua posição a 

favor da abolição através dos atos realizados. Não podemos supor que ele faria isso apenas 

por questões políticas ou por vaidade, uma vez que lutou contra a escravidão em suas peças, 

como ele afirmou em discurso, mesmo tendo ele defendido a instituição do cativeiro nas 

palavras que são ditas acima. Defesa esta que deve ser entendida como algo necessário para a 

existência do país, de acordo com o autor, pois a escravidão sempre foi uma instituição da 

qual se valeram os colonizadores.  

Contudo, se acreditarmos que os valores culturais da sociedade brasileira não 

possuíam peso para tornar a liberdade algo verdadeiro e real, iríamos contra a sensatez; bem 

como e acreditar que, por exemplo, um simples decreto de lei, como o da Igualdade Racial, 

criado no século XXI, em 2010, apenas, cerca de 125 anos após a abolição, poderia extinguir 

todo o mal já existente em uma sociedade que continua fundamentada no preconceito racial, 

principalmente. Se a sociedade brasileira credita tanto valor ao poder da Lei, por quais razões 

as intolerâncias vistas a pessoas de outra raça ainda ocorrem em demasia?  

Na realidade, modificar o pensamento de uma sociedade tomada pelo 

patriarcalismo e conservadorismo seria algo quase impensável, daí chamar o pensamento de 

Alencar de reformista. Como isso seria feito? Apenas através das peças que ele e outros 

escritores apresentaram à sociedade? Tais questões são difíceis de responder, mas buscaremos 

analisá-las ao longo do trabalho. 

É a partir dos apontamentos do crítico Fernando Valente que é possível evidenciar 

que o escritor mantinha cautela quanto ao processo abolicionista:  
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Em especial, sua posição quanto à escravidão revela muitas das inconsistências que 

caracterizavam o pensamento dos segmentos mais esclarecidos das elites. 

Apesar de ter decretado o fechamento do hediondo mercado de escravos do Valongo 

no Rio de Janeiro durante sua gestão como Ministro da Justiça, Alencar manteve 

uma atitude cautelosa quanto à abolição91. 
 

Tal atitude poderá ser justificada também por acreditar que todo o sistema 

econômico viria à bancarrota com a destituição da escravidão. 

José de Alencar, como já foi dito, era contra como a maneira pela qual os negros 

eram tratados e como seriam deixados à mercê da sociedade se a emancipação fosse realizada 

da maneira como os abolicionistas desejavam. A sociedade da época não dava chances para 

um negro poder conseguir algum trabalho digno e uma moradia, pois continuaria a ser visto, 

após a abolição, como propriedade e ser sem alma. Por tais motivos, José de Alencar chegou a 

chamar os abolicionistas de oportunistas. 

Quando, na Câmara dos Deputados, posicionando-se contra a Lei do Ventre Livre 

ou contra a Lei dos Sexagenários, o que fez mais de uma vez, afirmou que os escravos não 

estavam prontos para a liberdade. Ainda chegando a dizer que desejava ver os negros como 

cidadãos, porém dever-se-ia antes desembotar-lhes a consciência.  

De acordo com Luis Valente, Alencar conjecturava tal pensamento por acreditar 

“[...] que os escravos não estavam prontos para a vida sob as diferentes regras 

socioeconômicas que lhes seriam impostas por sua nova condição de homens livres, e que, 

portanto, a declaração prematura da abolição poderia lançar o Brasil no caos.”92. 

Mas, de acordo com os abolicionistas, que discordavam de Alencar, era sempre 

melhor estar livre do que ter grilhões carcomendo a pele. Ainda assim, sobre a situação em 

que se encontravam os negros – que fugiam e se espalhavam pelo país – percebemos que o 

status de estar livre não fazia deles seres humanos livres realmente, pois não eram cidadãos, 

uma vez que nem mesmo os cidadãos eram livres. Alencar dizia que o voto, por exemplo, era 

a própria essência da cidadania, mas que não havia sido conquistado pela sociedade brasileira, 

o que não a fazia livre, já que o voto era censitário93. Fernando Valente, em seu texto sobre o 

autor cearense e seus posicionamentos políticos, esclarece-nos sobre essa questão, pois 

                                                 
91 VALENTE, Luiz Fernando. A construção da nação no discurso político de José de Alencar. In: Leteratture 

d’America – Trimestale. Roma – Bulzoni Editore.1997-1998, p. 104-105 
92 Ibid., p. 104-105. 
93 O Voto censitário era a concessão do direito do voto apenas àqueles cidadãos que possuíam certos critérios 
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Alencar considerava o voto mais do que um direito político, seria a essência da própria 

cidadania:  

 

“O voto não é, como pretendem muitos, um direito político, é mais do que isso, é 

uma fração da soberania nacional; é o cidadão”. Com base nessa ideia, Alencar 

defende a universalidade do voto, uma posição muito progressista para a sua época: 

“Não há, não pode haver um ente racional, unido por título de origem ou de adopção 

a qualquer estado que não participe de uma fracção correspondente de soberania”. 

Opondo-se à visão predominante entre as elites, Alencar se manifesta 

inexoravelmente contra o voto censitário, pois vê a ligação entre o voto e a 

propriedade como imoral: “O censo, nunca será de mais repetir, é uma cousa 

absurda, iniqua, e vergonhosa; o censo é a materialização do direito, o servilismo da 

virtude e inteligência às condições físicas.” 94. 

 

De que os negros não estariam aptos para entender sua liberdade. Mesmo que 

compreendamos a crença que tinha em que os cidadãos deveriam ter o voto como exemplo de 

cidadania – para ser possível vir a se posicionar acerca dos problemas sociais, como votar em 

prol ou não da escravidão, ao contrário de ser instituída por lei –, esse pensamento nos leva ao 

entendimento de que a crença de Alencar quanto à autodestruição da escravidão não passava 

de utopia. Exemplo disso é o momento em que se dirigindo contra a emancipação direta, em 

fala ao Presidente da Câmara, em seus discursos, afirma: 

 

Engana-se o nobre Ministro quando pretende demonstrar que essa tendência do 

espírito público para a emancipação favorece a reforma projetada, quando, ao 

contrário, a repele. Engana-se quando se esforça por apresentar-nos em contradição 

com a opinião do País, e em contradição com os nossos próprios sentimentos; com o 

desejo de ver desaparecer a escravatura do seio da sociedade brasileira. Não, 

Senhores, não há contradição, ao contrário, é justamente pela confiança que temos 

todos na elevação do caráter brasileiro, no melhoramento dos costumes, nos 

impulsos do espírito público, na ação eficaz da opinião, que dispensamos a 

intervenção direta do Governo, e a consideramos fatal95. 

 

Portanto, José de Alencar não desejaria que a emancipação direta fosse realizada à 

fina força pela Coroa. Parece-nos que ele acreditava que a mudança dos costumes traria a 

abolição da maneira mais correta e racional, e só depois a lei deveria existir, como resultado 

de uma conquista intrínseca do povo, e não através de uma lei que impunha a todos, mesmo 

àqueles que não eram a favor, a abolição. 

Sobre essa questão, a historiadora Emilia Viotti, na introdução de seu livro A 

abolição (2008), comentando sobre a emancipação diz: “A igualdade jurídica não era 

suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos que mais de trezentos 
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anos de cativeiro haviam criado. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não o seu legado. 

Trezentos anos de opressão não se eliminam com uma penada.”96. Tal afirmação pode clarear 

um pouco mais sobre o que Alencar pensava sobre a lei que viria a ser assinada onze anos 

após a sua morte, mostrando a coerência no pensamento do escritor quanto a acreditar na 

mudança dos costumes e não apenas na imposição da lei, que mesmo assim era necessária. 

Ainda quanto à posição de Alencar, valendo-se da criação da Lei Eusébio de 

Queiroz, de 1850, que por pressão da Inglaterra, o Brasil extinguiu o tráfico negreiro, mas não 

a escravidão: 

 

Invoca-se o glorioso fato da extinção do tráfico em 1850 como uma prova histórica 

da emancipação direta. Engano manifesto: a significação desse acontecimento é 

inteiramente contrária. Ele revela de uma maneira incontestável que o Partido 

Conservador sempre esteve convencido da necessidade de deixar que o problema da 

emancipação se resolvesse por si, por uma transformação lenta e pela revolução dos 

costumes. É crença minha que se os dois Partidos julgassem exequível promover a 

extinção da escravatura por um golpe de Estado, por uma imposição da lei, o Partido 

Liberal, que era então o País inteiro, o teria feito na independência, de envolta com 

os entusiasmos democráticos; e o Partido Conservador a consumaria em 1850, 

quando acabou com o tráfico97. 

 

Todavia, isso acabou por fazer com que o político cearense questionasse os 

posicionamentos da Coroa. Ele lembra, em seus discursos, de 1871, que anos antes a Câmara 

quis pôr em pauta a questão da abolição e que foi a Coroa – o próprio Imperador – que não 

permitiu que a discussão se iniciasse. A Coroa, portanto, possuía posicionamentos 

questionáveis, assim como os emancipadores, no ponto de vista de José de Alencar.  

Sabe-se que o Imperador, quando resolveu discutir o elemento serviu, havia 

sofrido exigências estrangeiras, de países como a Inglaterra, para que o tráfico de negros 

acabasse e, futuramente, a escravidão. Assim, o Imperador sai de uma posição conservadora 

para a defesa à abolição, realizando leis que promoviam, aos poucos, a libertação dos 

escravos. 

É importante salientar este ponto, pois sabemos que José de Alencar não foi o 

único a se erguer em favor da abolição mas contra os métodos que os abolicionistas 

defendiam. A política, obviamente, tem as suas desventuras e por razões, muitas vezes, 

econômicas não deixou que a abolição fosse tratada como pauta do dia. Porém, devido ao 

grande número de fugas na década de 50, aos movimentos abolicionistas e à pressão popular, 

fazia-se quase que impossível não colocar a escravidão em pauta. As mortes dos senhores 
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ocorridas em diversas regiões do país, mostrando a sublevação dos escravos, como as que 

podem ser vistas no livro As vítimas algozes, de Joaquim Manuel de Macedo, também 

representavam um perigo e por isso contribuíram de certa forma para que o tema fosse levado 

em consideração. 

Ademais, Alencar sofria pressões externas e internas do partido. Sentiu-se isolado, 

por vários momentos, pois, apesar do que desponta a crítica, ia contra os ideais conservadores 

de seu partido para se posicionar a favor da abolição, mesmo que não coadunasse com o 

método da emancipação direta dos liberais, e por não concordar que o projeto de abolição 

fosse proposto pelos conservadores. 

 Se partirmos de algumas de suas falas em seus discursos, poderemos perceber 

que, se dependesse dele, o Partido Conservador não seria a favor da instituição da escravidão 

como algo legítimo:  

 

Cumpre notar, porém, Senhor [dirigindo-se ao Presidente da Câmara], que eu nunca 

pretendi que o Partido Conservador fosse escravagista, que o Partido Conservador 

aceitasse a instituição da escravidão como uma instituição firmada no direito, na 

moral que deva ser mantida e respeitada. Não, Senhores, o nobre Presidente do 

Conselho acaba de o dizer: “Raros serão os brasileiros – e eu acrescentarei: esses 

mesmos, cegos pelo interesse ou pelo erro –, raros serão os brasileiros que aceitem a 

instituição da escravidão como uma instituição legítima” (Muitos apoiados)98. 

 

Tal pronunciamento, com certeza, poderia colocar Alencar em uma posição 

desagradável dentro do seu partido, uma vez que a maioria dos correligionários era a favor da 

manutenção da escravidão, mas que estavam inclinados a aprovar as leis em discussão. E, 

parece-nos que, quanto ao assunto do elemento servil, ele, realmente, estaria ilhado em suas 

convicções entre os conservadores, uma vez que somente os que estavam cegos pelo interesse 

é que poderiam ser a favor da escravidão, logo, posicionara-se de forma contrária, a favor da 

abolição. 

Isso se coloca contra o seu posicionamento. Uma vez que Alencar era a favor da 

abolição, pouco deveria importar qual partido aprovaria ou não a realização da soltura dos 

negros. Luis Fernando Valente, comentando sobre as questões partidárias, vai afirmar que 

àquela época “No Brasil do século XIX a filiação partidária importava muito menos na prática 

do que na teoria, pois as diferenças entre liberais e conservadores eram mais regionais do que 

ideológicas.”99. Também irá asseverar que “Seria demasiado simplista, contudo, considerar 

                                                 
98 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 186. 
99 VALENTE, Luiz Fernando. A construção da nação no discurso político de José de Alencar. In: 

LETERATTURE D’AMERICA – Trimestale. Roma – Bulzoni Editore.1997-1998, p. 106. 
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Alencar como um reacionário.”100. E a verdade é que os brasileiros pouco conhecem sua 

história e acreditam que as diferenças eram extremamente ideológicas entre os dois partidos. 

 Portanto, pode-se evidenciar que José de Alencar, apesar de ser tido como 

escravagista, estava dentro do seu partido sozinho em prol de uma abolição gradual, indo 

contra os meios abolicionistas, que desejavam a abolição imediata.  Ao mesmo tempo não 

divergia totalmente do seu partido, por não ser um reacionário, por também impor-se contra 

as leis já apresentadas que vieram a ser aprovadas, mesmo que concedendo direitos parciais 

aos negros.  

 É interessante levantar um ponto, pouco mencionado pela crítica, para que 

possamos tentar definir o posicionamento do autor cearense. Valente afirmou que as 

diferenças entre os partidos existentes não era basicamente a ideológica, mas regional. 

Liberais e conservadores não eram tão distintos como muitos imaginam atualmente. Havia 

dentro do partido liberal emancipadores que desejavam a abolição, mas que ocorresse da 

mesma maneira que Alencar propunha, e existiam conservadores que eram contra o 

posicionamento alencarino, pois criam que a escravidão deveria ser mantida. 

Emília Viotti irá afirmar que não havia um movimento organizado quanto ao tema 

da abolição do tráfico e da escravidão pouco antes de Alencar criar suas peças teatrais. 

 

As opiniões em favor da emancipação, no entanto, não chegaram, na primeira 

metade do século XIX, a se transformar em um movimento organizado. O tema da 

abolição do tráfico e da escravatura ainda era, nessa época, uma nota menor na 

orquestração de descontentamentos múltiplos que se expressaram nas lutas políticas 

desse agitado período da história do Império101. 

 

Mas se assim o fosse, não seria válido questionarmos sobre isso e entendermos 

por quais motivos a sociedade não se posicionava e muito menos os abolicionistas? O 

descontentamento de José de Alencar era de que, assim como outros escritores, após 15 anos 

da Lei Eusébio de Queirós, não se discutia o fim da instituição escravocrata e muito menos 

era posta em pauta. Como ele aponta, em seus discursos, apenas depois de alguns anos, em 

1871, sete após a encenação de suas peças, é que o tema volta, por motivos que são 

questionáveis, no âmbito político, a ser discutido e a se pensar em leis que davam 

parcialmente, e não completamente, a liberdade a uma parcela da população escrava. E isso 

vinha há ocorrer 21 anos após a extinção do tráfico negreiro. Há de se levar em consideração 

                                                 
100 Ibid., p. 106. 
101 COSTA, Emília Viotti da. A abolição. 8ª ed. Ver. e ampl. São Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 22. 
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que essas ações vão contra o pensamento alencarino, de que se fazia necessário haver uma 

revolução nos costumes, pois só assim poderia ser extinta a escravidão. 

Entendemos que isso representa muito bem as mudanças sociais que a sociedade 

brasileira deveria passar para atingir uma liberdade, transformando não apenas os negros em 

cidadãos, mas a própria sociedade que se achava como tal. Não bastava apenas libertar os 

negros, era necessária a criação de medidas que os inserissem no meio para que não viessem a 

ser tidos como escória da sociedade.  

O dramaturgo, como já foi apontado, foi contra a Lei do Ventre Livre e dos 

Sexagenários, com opiniões que também não nos agradam, mas que são coerentes em seu 

pensamento, mesmo que utópico, pois acreditava que as leis iriam prejudicar os próprios 

negros, afastando-os, corrompendo os laços afetivos entre eles.  

Porém, de fato, as leis conseguiram ser aprovadas, mesmo com posicionamentos 

divergentes, como o de José de Alencar, e contribuíram, mesmo que a longo prazo, para que 

os futuros direitos dessa parcela da sociedade fossem conquistados, evidenciando que o 

pensamento do escritor estava errado, pois acreditava que isso levaria o Estado à bancarrota. 

Contudo, os argumentos levantados por ele não devem e não podem ser deixados de lado, 

mesmo que, atualmente, a sociedade não concorde, pois é necessário levar em consideração o 

seu contexto.  
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3 “O DEMÔNIO FAMILIAR”, UM LIBELO CONTRA A ESCRAVIDÃO 

 

De acordo com Raymond Sayers, na segunda metade do século XIX, tratando da 

dramaturgia brasileira, as peças mais importantes contra a escravidão foram as duas escritas 

por José de Alencar: a primeira, encenada em 1857, intitulada O demônio familiar, e a 

segunda, em 1860, chamada Mãe; em ambas, de acordo com o crítico, é possível observar que 

o autor tinha como intuito mostrar de que maneira a escravidão se dava em nossa sociedade, 

além de mostrar a realidade existente entre senhores e escravos dentro dos seus lares, 

posicionando-se, em seus textos, contra a escravidão. 

Tais relações não foram alvo de análise apenas do escritor cearense. Joaquim 

Manuel de Macedo, escritor carioca, em As vítimas algozes, também trabalhou com este tema 

tentando evidenciar os males da escravidão encontrados entre as famílias brasileiras em sua 

convivência com os negros. 

No prefácio de seu livro, Macedo afirma que, até o momento, as histórias que 

eram romanceadas para tratar da realidade brasileira não passavam de “romances sem atavios, 

contos sem fantasias poéticas, tristes histórias passadas a nossos olhos, e a que não poderá 

negar-se o vosso testemunho”102. Sua obra visava tratar sobre as revoltas que estavam 

ocorrendo e sobre a emancipação dos negros, objetivando esclarecer o que ocorria nos lares 

brasileiros. Tais revoltas já evidenciavam a sublevação dos negros frente ao sistema 

escravagista na segunda metade do século XIX. Macedo partia do entendimento de que 

avultado esses males poder-se-ia entender quão mal a escravidão fazia não apenas à sociedade 

brasileira, mas aos homens de maneira geral. 

Essa representação da realidade, da qual Macedo sentia falta nos romances da 

época, Alencar a sentira bem antes, talvez por ter ido buscar nos moldes da escola realista os 

princípios básicos para criar as suas peças. Tinha consigo que o único elemento da literatura 

era “A realidade, ou melhor, a naturalidade, a reprodução da natureza e da vida social no 

romance e na comédia”, pois não considerava que a realidade pudesse ser “uma escola ou um 

sistema; mas o único elemento da literatura: a sua alma”103. Acreditava, assim, que 

representar o real não deveria ser motivo para que os críticos viessem a limitar a obra apenas 

por esta reproduzir o que acontecia em torno da sociedade, mas que deveria contribuir para 

uma mudança em seus costumes. 

                                                 
102 MACEDO, Joaquim Manuel. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

13. 
103 José de Alencar. Carta a D. Paula de Almeida. Obra Completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959, vol. I, p. 

922. 
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 Pensando dessa maneira, José de Alencar escreveu a obra O demônio familiar, 

que acabou por ser considerada um marco para o teatro brasileiro, pois através dela o autor 

conseguiu que um dos mais importantes problemas sociais viesse ao lume, a escravidão, como 

bem pontuou Sayers.  

 Nesse sentido, João Roberto Faria, em seu livro sobre o teatro alencarino, 

corrobora a questão da presença do negro nos lares e quanto à importância da peça: 

 

É, portanto, forçoso reconhecer, na história do teatro brasileiro, O demônio familiar 

figura como um divisor de águas. Marca, a um só tempo, a ruptura com o 

romantismo teatral e o início de uma dramaturgia voltada para a discussão de 

problemas sociais. [...] Em O demônio familiar, faz toda a ação girar em torno de 

duas questões fundamentais: a da presença do escravo no seio familiar e a das 

relações entre o amor, o dinheiro e o casamento104. 

 

A partir do que foi apresentado até aqui, podemos iniciar uma aproximação entre 

a obra de José de Alencar e de Joaquim Manuel de Macedo, uma vez que ambos estavam 

preocupados com a presença do escravo nos lares brasileiros e as consequências da 

escravidão.  

Porém, as duas obras são distintas, pois em Alencar se percebe uma preocupação 

em mostrar a condição de Pedro, principalmente ao final da peça, quando este acaba 

conseguindo a alforria não como um prêmio, mas como um castigo. E, em Macedo, temos 

Simeão, um crioulo, filho de uma escrava, com sentimento de ódio e vingança, alimentado 

pela maneira como é tratado, e que, aos poucos, passa a entender sua condição de escravo, 

impossibilitado de conseguir a liberdade que tanto almejava.  

Podemos elencar, portanto, os primeiros questionamentos deste capítulo: Quis 

José de Alencar se posicionar a favor ou contra a escravidão assim como o fez Macedo, 

evidenciando o que ocorria nas casas-grandes? De que forma ele fez isso na peça e até que 

ponto se assemelha com a obra de Macedo? Quais são os pontos abordados pelos autores, 

além das relações sentimentais entre negro e senhor, que podem nos ajudar a entender a 

maneira que os escritores pensavam a escravidão?  

3.1 A escravidão como elo das obras O demônio familiar e As vítimas algozes 
 

De acordo com Décio de Almeida Prado, Pedro, o personagem principal da peça 

O demônio familiar “é o Fígaro desastrado, por atrapalhar o amor e retardar a marcha normal 

                                                 
104 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 46. 
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dos acontecimentos”105. Desastrado porque não possui consciência das consequências que 

suas ações trarão, porém sabe muito bem o que deseja e faz de tudo para alcançar seus 

objetivos. Ser cocheiro é o seu sonho e acredita que, enganando os que lhe cercam, estará 

fazendo o bem não apenas para ele, mas para todos. 

Pedro é, no nosso ponto de vista, um escravo “inocente”. Inocente pela idade, pois 

não sabe que seus atos podem trazer imensas consequências, apesar de construir intrigas 

durante toda a peça, e inocente, também, por não saber de sua condição de homem, e por não 

demonstrar, em momento algum, querer se sentir livre, uma vez que foi criado dentro de um 

sistema escravocrata e patriarcalista.  

Assim, podemos construir, a partir da imagem de Pedro, uma interpretação que 

nos levará a compreender um pouco mais do entendimento que José de Alencar possuía 

acerca da ‘mente embotada’ dos negros, já que acreditava que era necessário “esclarecer a 

inteligência embotada, elevar a consciência humilhada, para que um dia, no momento de 

conceder-lhe a liberdade, possamos dizer: Vós sois homens, sois cidadãos.”106, como afirmou 

em plenária, quando discutindo sobre o elemento servil, um pouco antes da aprovação da Lei 

do Ventre Livre. Mais à frente, poderemos constatar se essa era uma opinião apenas sua. 

A frase dita por ele em plenária pode ser compreendida como uma maneira de se 

sobrepor aos escravos, tendo-os como pessoas inferiores. Todavia, não sendo possível afirmar 

isso categoricamente, é importante possibilitar novas perspectivas para que, antes de 

julgarmos o político e escritor José de Alencar, possamos compreender um pouco melhor seu 

pensamento crítico.  

Partindo, então, do princípio de que muitos negros nascidos nas senzalas nunca 

tiveram conhecimento do que seria a liberdade, utilizaremos o personagem Pedro, de O 

demônio familiar, e Simeão, personagem criado por Joaquim Manuel de Macedo, em As 

vítimas Algozes, para tentar mostrar que o pensamento de Alencar, tido como escravagista, 

estava próximo ao pensamento de Macedo, tido como abolicionista. Realizando esta 

comparação, talvez seja possível compreendermos de que maneira essa opinião sobre o autor 

cearense chegou até o público leitor dos dias atuais. 

 

 

                                                 
105 PRADO, Décio de Almeida. “Os demônios familiares de Alencar”. In: Teatro de Anchieta a Alencar. 1ª Ed. 

São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 48. 
106 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 228. 
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3.1.1 Pedro e Simeão, uma inocência que se perde 

 

O personagem Simeão, de Joaquim Manuel de Macedo, acaba por evidenciar a 

posição que alguns negros possuíam dentro das famílias brasileiras. Em seu caso, após alguns 

anos, a “sua família” pretende expulsá-lo do lar por ser ele de origem negra, raça na qual, de 

acordo com alguns personagens, não se deveria confiar. 

Em As vítimas algozes, é possível observar que temos um negro, aos vinte anos de 

idade, benquisto por sua família, assim como Pedro, em O demônio familiar. Simeão, o 

crioulo, tido como afilhado de Domingos Caetano e Angélica, foi criado quase que à mesma 

maneira que a filha do casal, Florinda, pois a mãe de Simeão, uma escrava, tivera de 

amamentar ambos, uma vez que Dona Angélica não podia amamentar sua própria filha. 

Portanto, Simeão e Pedro possuem algumas características em comum, como terem sido 

criados em ambiente familiar e não possuírem a consciência, até determinado momento de 

suas histórias, do que é a liberdade.  

Diante disso, é importante observar a diferença que os escravos domésticos 

possuíam quanto aos outros escravos que ficavam na senzala. Flávio Aguiar, em sua A 

comédia nacional no teatro de José de Alencar (1984), ajuda-nos a desenvolver um pouco 

mais essa questão: 

 

 Os escravos domésticos formavam uma categoria especial entre os próprios 

escravos. Era comum, em casos de revolta ou de agitações, ficarem do lado dos 

senhores, ou mesmo servirem como informantes, para manterem o “privilégio” de 

serem escravos domésticos, e não trabalhadores do campo; de terem o “seu” mundo 

na casa-grande, não na senzala. Pedro, portanto, é urbano e é doméstico: duplamente 

“domesticável” pela civilização. A ação da peça acompanhará seu processo de 

exclusão e reincorporação ao “concerto civilizado”, enquanto passa de escravo 

(criado) a trabalhador livre (cocheiro)107. 

 

Ao contrário de Pedro, garoto de recado que pode ser considerado um personagem 

sagaz, criando intrigas entre os demais personagens e que é desenvolto até na língua francesa; 

Simeão é descrito como um crioulo que possuía “seus modos à expansão que só parece 

própria do homem livre: ele não tinha nem as mãos calejadas, nem os pés esparramados, 

vestido com asseio e faceirice” e que havia sido “[...] apadrinhado, protegido e acariciado pela 

família livre, pelo amor dos senhores”108.  

                                                 
107 AGUIAR, Flávio. A comédia nacional no teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984, p. 82. 
108 MACEDO, Joaquim Manuel. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

26. 
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Nota-se, assim, apesar das semelhanças, uma distinção nos modos de ser dos 

personagens. Enquanto aquele é um menino descarado, que não tem problemas em intervir 

nos negócios dos seus senhores, realizando artimanhas para que tudo corra da maneira que 

deseja, e que não almeja a liberdade; este possui jeitos de um homem livre, ainda sem o saber, 

obviamente, o que é ser um homem livre, pois os modos que tem se dão devido à criação 

dentro de uma família que o tinha como filho, conforme pontua Macedo. 

O narrador, na obra do autor carioca, nos conta sobre o crescimento e o 

entendimento que o negro, criado ao lado de Florinda, sua irmã de ama de leite, tinha de sua 

posição e de si mesmo até certo período de sua juventude quando é açoitado pela primeira 

vez. Domingos Caetano, que até então nunca havia sido tomado pela cólera, castigou-o ao ver 

que sua filha, Florinda, havia sido insultada por Simeão, por ter sido acusado de ter furtado 

algo do quarto de seu senhor.  

Acreditamos que é importante destacar essa passagem do texto por corroborar 

com o pensamento de José de Alencar quanto ao discernimento que os próprios negros tinham 

acerca da emancipação naquele período, e o que para ele poderia justificar sua crença em que 

os escravos possuíam a mente embotada: 

 

Até os oito anos de idade Simeão teve prato à mesa e leito no quarto de seus 

senhores, e não teve consciência de sua condição de escravo. Depois dos oito anos 

apenas foi privado da mesa e do quarto em comum; continuou, porém, a receber 

tratamento de filho adotivo, mas criado com amor desmazelado e imprudente, e 

cresceu enfim sem hábito de trabalho, abusando muitas vezes da fraqueza dos 

senhores, sem atingir a dignidade de homem livre, e sem reconhecer nem sentir a 

absoluta submissão do escravo.  

Era o tipo mais perfeito do crioulo, cria estimada da família109. 

 

Apesar de não concordarmos com o pensamento alencarino, observa-se, assim, 

que o personagem de Macedo não tinha condição de saber o que era ser livre, pois criado com 

amor desmazelado já queria se entender como um cidadão, algo que nunca o fora, a não ser 

tratado como tal, o que, futuramente, foi posto em dúvida através da violência sofrida. Assim, 

como poderia Simeão pensar em se emancipar, uma vez que não tinha consciência de que 

nunca esteve livre? Seu modo aparentava o de um homem livre por nunca ter trabalhado 

pesado, porém nunca lhe fora ensinado nada acerca da liberdade. Pedro, ao contrário, apesar 

de garoto, trabalhava servindo aos seus senhores da maneira que lhes aprouvesse, tendo 

consigo apenas o objetivo de ser cocheiro. Ou seja, parecia entender que ser cocheiro o faria 

                                                 
109 MACEDO, Joaquim Manuel. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

27. 



64 

 

se elevar frente aos outros negros, o que evidencia a falta de consciência do que era liberdade, 

ou se a conhecia não era esse seu principal objetivo, pois buscava uma melhor condição para 

si enquanto escravo, ao contrário de Simeão, que ao ser chicoteado começou a se questionar 

sobre a liberdade. 

Notemos que em ambos os casos não há um conhecimento do sentimento de 

liberdade até que algo ocorra aos dois personagens. Simeão, aos poucos, vai tomando 

consciência de que, se o seu senhor vier a falecer, é que poderá ser emancipado, pois ele havia 

prometido ao negro que isso ocorreria. É através da narrativa que vamos observando o 

desenvolvimento da consciência de Simeão ao conversar com outros negros. Aos poucos, 

Simeão vai desejando ser livre, mesmo sem ter noção do que isso poderia lhe significar no 

futuro. 

Já o personagem de Alencar não quer ser livre, exceto ao final da peça, quando 

tudo é descoberto e ficamos sabendo que o responsável por todos os problemas foi Pedro. 

Eduardo, seu senhor, comentará perante os familiares e os amigos que os acontecimentos não 

se deram por culpa do escravo, mas da sociedade brasileira, que por se manter à margem 

desse problema, acaba contribuindo para que ele se difunda. 

Tal cena acaba por evidenciar que José de Alencar não via o negro como um 

monstro ou um animal sem alma, mas que a vivência do “demônio familiar”, existente nos 

lares brasileiros, era culpa da própria sociedade, como julga Eduardo. O que o senhor de 

Pedro diz também está ligado ao que foi explicitado por nós quando classificamos Pedro de 

“inocente”.  

A peça chega ao seu ápice com a alforria de Pedro por seu senhor. Essa não vem 

como um prêmio, mas como forma de castigo, pois Eduardo acredita que, enquanto homem 

livre, Pedro irá sofrer as consequências pelos atos que cometeu, tendo que responder por eles, 

não ficando mais a seu encargo as ações que o negro venha a realizar. O que condizia com o 

momento tendo em vista a maneira como os negros seriam tratados quando libertos. 

Pedro, então, beija a mão de Eduardo, e a peça acaba. Não podemos afirmar se o 

negro o faz como forma de agradecimento por estar vindo do seu senhor, e por lhe ter respeito 

ainda, ou por ter discernimento sobre a sua liberdade. É algo que deve ser também posto em 

dúvida a favor dos que se posicionam afirmando que a peça de Alencar não possui um cunho 

abolicionista, pois o próprio autor não dá fins para que o seu pensamento seja totalmente 

conhecido.  

Porém, quando em comparação com as narrativas de Macedo, o que se observa é 

que há uma tentativa de mostrar como a sociedade teria de visualizar o quadro da escravidão 
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entre a sociedade brasileira. Eduardo, ao afirmar que a culpa não era de Pedro, mas de todos, 

acaba por corroborar o mesmo pensamento que, anos mais tarde, poderá ser lido na história de 

Simeão, de Joaquim Manuel de Macedo, e no prefácio do livro As vítimas algozes.  

 

3.1.2 A escravidão como condição para a perpetuação de um mal 

 

Macedo, aos poucos, vai tentando esclarecer o que a escravidão poderia fazer ao 

escravo e, consequentemente, à família. E aqui se dá a convergência entre as intenções dos 

dois autores. Macedo quer salientar, que toda a ingratidão e os males que havia nos negros 

eram devido ao sistema escravista. Desejava mostrar às famílias brasileiras que o negro não 

era ruim, mas que a escravidão o tornava assim. Sobre Simeão e sua condição perversa, por 

exemplo, conta o narrador: 

 

Mas no entanto Simeão era mais do que nunca ingrato e perverso. Não condeneis o 

crioulo; condenai a escravidão. O crioulo pode ser bom, há de ser bom amamentado, 

educado, regenerado pela liberdade. O escravo é necessariamente mau e inimigo de 

seu senhor. A madre-fera escravidão faz perversos, e vos cerca de inimigos110. 

 

Por toda a obra, o narrador volta a afirmar: “Onde há escravos é força que haja 

açoite. Onde há açoite é força que haja ódio. Onde há ódio é fácil haver vingança.”111. Isso 

explicaria o sentimento de vingança criado em Simeão.  

É a partir do açoite recebido de seu senhor, que Simeão irá sair de um estado de 

letargia e conseguirá compreender sua posição de submissão entre aqueles que o cercam, 

exposto a qualquer castigo que desejarem lhe impor. Sendo tal violência possível sobrevir 

devido à manutenção da escravidão. O narrador afirma que os sentimentos de ingratidão e de 

ódio criado nos negros, como Simeão, só existem não pela natureza da razão, de ter apanhado, 

mas por sua condição escrava: 

 
Mas a sua ingratidão e a sua perversidade não se explicam pela natureza da razão, o 

que seria absurdo; explicam-se pela condição de escravo, que corrompe e perverte o 

homem. O crioulo amorosamente criado pela família dos senhores seria talvez o seu 

melhor amigo, se não fosse escravo112. 

 

Mesmo ao se afirmar que Simeão só deseja a vingança por ter apanhado, o que 

Macedo pretende sustentar é que o escravo só teria apanhado porque existe o sistema 

                                                 
110 MACEDO, Joaquim Manuel. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

38. 
111 Ibid., p. 33. 
112 Ibid, p. 28. 
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escravagista; algo totalmente coerente, pois se não há sistema não há açoite, não há vingança, 

não há sangue por derramar. Por conseguinte, se fossem tratados com respeito, na condição de 

homens livres, uma melhor relação poderia existir em proveito de todos, ou seja, sem a 

escravidão seria possível conviver em harmonia, independente da raça a que se pertence.  

Contudo, Simeão havia sido tratado com “amor imprudente”, como bem pontua o 

narrador, porém, levando em consideração a relação que Simeão possuía com a família que o 

criara, podemos analisar a relação que Pedro possui com a família a qual serve.   

Na peça de Alencar, o que se constata é que toda a narrativa é movida pelas 

relações amorosas existentes, as quais precisam, aparentemente, de um catalisador. Este 

estaria presente em Pedro, que cria intrigas, com o objetivo de fazer acontecer a sua vontade, 

como pode ser visto no diálogo que tem com Dona Carlotinha, irmã de Eduardo, e que 

mantém a peça viva até o final: 
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CARLOTINHA – É melhor que arrumes o quarto de teu senhor, vadio! 

(CARLOTINHA senta-se e lê.) 

PEDRO – Isto é um instante! Mas nhanhã precisa casar! Com um moço rico como 

Sr. Alfredo, que ponha nhanhã mesmo no tom, fazendo figuração. Nhanhã há de ter 

uma casa grande, grande, com jardim na frente, moleque de gesso no telhado; quatro 

carros na cocheira; duas parelhas, e Pedro cocheiro de nhanhã. 

CARLOTINHA – Mas tu não és meu, és de mano Eduardo. 

PEDRO – Não faz mal; nhanhã fica rica, compra Pedro; manda fazer para ele 

sobrecasaca preta à inglesa: bota de canhão até aqui (marca o joelho); chapéu de 

castor; tope de sinhá, tope azul no ombro. E Pedro só, trás, zaz, zaz! E moleque da 

rua dizendo "Eh! cocheiro de sinhá D. Carlotinha!" 

CARLOTINHA – Cuida no que tens que fazer, Pedro. Teu senhor não tarda. 

PEDRO – É já; não custa! Meio-dia, nhanhã vai passear na Rua do Ouvidor, no 

braço do marido. 

Chapeuzinho aqui na nuca, peitinho estufado, tundá arrastando só! Assim, moça 

bonita! Quebrando debaixo da seda, e a saia fazendo xô, xô, xô! Moço, rapaz 

deputado, tudo na casa do Desmarais de luneta no olho: "Oh! Que paixão! ..." O 

outro já: "V. Ex.ª passa bem?" E aquele homem que escreve no jornal tomando nota 

para meter nhanhã no folhetim. 

CARLOTINHA - Oh! Meu Deus! Que moleque falador! Não te calarás? (Lê.) 

PEDRO – Quando é de tarde, carro na porta; parelha de cavalos brancos, fogosos; 

Pedro na boleia, direitinho, chapéu de lado, só tenteando as rédeas. Nhanhã entra; 

vestido toma o carro todo, corpinho reclinado embalançando: "Botafogo!" Pedro 

puxou as rédeas; chicote estalou; tá, tá, tá; cavalo, toc, toc, toc; carro trrr! ... Gente 

toda na janela perguntando: "Quem é? Quem é?" - "D. Carlotinha..." Bonito carro! 

Cocheiro bom! ... E Pedro só deitando poeira nos olhos de boleeiro de aluguel. 

CARLÔTINHA – Ora, mano não vem! Disse que voltava já! 

PEDRO – De noite, baile de estrondo, como baile do Sr. Barão de Meriti; linha de 

carro na porta, até no fim da rua, e torce na outra; ministro, deputado, senador, 

homem do paço, só de farda bordada, com pão-de-rala no peito. Moça como 

formiga! Mas nhanhã pisa tudo; brilhante reluzindo na testa como faísca, leque 

abanando, vestido cheio de renda. Tudo caído só, com o olho de jacaré assim. E 

nhanhã sem fazer caso.  

CARLOTINHA (rindo) – Onde é que tu aprendeste todas essas histórias, moleque? 

Estás adiantado! 

PEDRO – Pedro sabe tudo! ... Daí a pouco, música vom, vom, vom, tra-ra-lá, tra-ra-

lá-ta; vem ministro, toma nhanhã para dançar contradança; e nhanhã só requebrando 

o corpo! (Arremeda a contradança.) 

CARLOTINHA – Ora, senhor! Já se viu que capetinha!113 

 

A vida que Pedro cobiça não é uma vida em liberdade – como afirmamos, ele 

parece não ter consciência disso até o final da peça –, mas uma posição que lhe dê ares de 

superioridade frente a outros negros. Parece-nos que ele entende sua condição escrava, sabe 

que ser livre é algo quase impossível, e por isso almeja um cargo “superior”. E sobre o desejo 

de Pedro ser cocheiro, Flávio Aguiar discorre tentando mostrar que o desejo de Pedro é 

renegar sua condição escrava, é desanimalizar-se: 

 

 

 

 

 

                                                 
113 ALENCAR, José de.  O demônio familiar. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 58. 
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Não sei onde andava a imaginação de Alencar quando projetou, para Pedro, este 

desejo de ser cocheiro, e não outro, mas o achado foi muito feliz. A figura do 

cocheiro impressiona Pedro pelo status que lhe daria. Também bom não esquecer 

que cocheiro é aquele que exerce – de forma “sofisticada” – o domínio sobre a besta. 

Quer dizer, o que Pedro quer mesmo é renegar a sua condição de escravo (embora 

não verbalize isto dessa forma), diferenciar-se da condição animal e ascender à 

condição humana. O que Pedro faz, de sua condição de não-livre, é, na verdade, uma 

paródia de condição humana. Aquilo que, na sua polêmica com Alencar, Nabuco vai 

denunciar como sendo o estilo truncado em que Pedro fala, cheio de substantivos 

encadeados e com a troca da primeira pessoa pela terceira, é o modo de Pedro “ser 

gente”. Para isso, é necessário compreender que é através do discurso de Pedro que 

o mundo da “civilização” entra sorrateiramente e, portanto, de forma ameaçadora no 

sagrado espaço do lar de Eduardo. (...) Pedro “macaqueia”, no gesto e na palavra, a 

condição humana do seu tempo, por querer apropriar-se dela, e por querer ser 

instrumento dela como gente, não como coisa. Por isso é que, dentro da sua 

psicologia de personagem, que, apesar de Nabuco, não deixa de existir, são 

fundamentais.”114.  

 

Enquanto na obra de Macedo, o personagem Simeão nos mostra o quanto 

compreendia da liberdade, em determinado momento em que conversa com o dono da venda, 

lugar ao qual ia para beber e fazer jogatina: 

 

– Então vai-se o Sr. Domingos Caetano? – disse o vendelhão. – Coitado! Não fazia 

mal a ninguém: e tu ficas forro, Simeão; era o que mais desejavas... olha, não te 

arrependas.  

– Arrepender-me? Por quê? Tenho eu culpa do ataque de cabeça do velho? Se ele se 

vai, é que chegou a sua hora: boa viagem! 

– Onde irás tu, forro, que aches a vida que tens tido escravo? 

– Mas por que me conservou ele escravo? ... O demônio que o leve, contanto que me 

deixe a liberdade... bem pudera também deixar-me algum dinheiro... tem tanto e de 

sobra... 

 

Assim, fora a questão da liberdade, que aparentemente se faz desconhecida, 

Macedo parece querer levantar um questionamento que é recorrente em nosso estudo, e que 

nos faz lembrar o posicionamento alencarino: Para onde iria o crioulo quando estivesse forro?  

Diante disso, voltando à pergunta feita por Simeão, Macedo mostra que a vida de 

Simeão, naquele contexto, era melhor do que se fosse livre. Através da fala do dono da venda 

deixa evidente que a Simeão não havia sido ensinado ofício algum, corroborando o 

pensamento de que a sociedade fecharia as portas para ele, não apenas por não possuir ofício 

algum, mas por ser negro e escravo. Mesmo assim, sabendo disso, o negro queria ser livre, 

nem que fosse apenas para crescer um palmo socialmente.  

Nessa perspectiva, podemos estudar ainda sobre o que Simeão entendia por 

liberdade. Há um momento na narrativa em que ele inicia uma conversa com José Borges, 

conhecido como o Barbudo, sobre o que faria quando ficasse forro. A partir de uma resposta 

                                                 
114 AGUIAR, Flávio. A comédia nacional no teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984, p. 77. 
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de Simeão, é possível relacionar à preocupação que José de Alencar tinha sobre a situação dos 

negros após a emancipação, o que pode confirmar a nossa hipótese de que Macedo estaria 

levantando a mesma questão: 

 

O Barbudo tornou dizendo:  

– Ah! Era de razão; mas com os diabos! Se morrer o velho, a liberdade que ele te vai 

deixar tem ares de benção seguida de pontapé! 

– Como assim? 

– Não te mandaram ensinar ofício, fizeram de ti um famoso vagabundo, como eu, e 

agora se vieres a ficar forro, escorregarás da alforria para a miséria... hem?... 

– Penso às vezes nisso, Barbudo, mas... 

– Mas o quê? ... 

– É que a liberdade sempre é a liberdade! No dia em que me achar forro, cresço um 

palmo. 

– Boa consolação! Não serás capaz de viver liberto, como vives escravo; tu passas 

um vidão. 

– Talvez; mas sou escravo; este nome quando soa, fura-me os ouvidos, como se 

fosse um estoque envenenado...115. 

 

A partir do momento em que o escravo toma conhecimento do jugo que sofre, 

quer se libertar, seja para “crescer um palmo” socialmente, seja para se desvencilhar do 

domínio dos senhores. Todavia, o que fica evidente é que nem Simeão nem Pedro têm 

consciência da maneira como seriam tratados na sociedade da época quando emancipados. 

Além disso, podemos também refletir que ambos os personagens entendiam a liberdade, mas 

conhecendo os castigos que negros fugidios sofriam, preferiam atuar de maneira diferente. 

Macedo, através das falas dos personagens, questionava-se sobre o que ocorreria com um 

negro após sua alforria. De acordo com Barbudo, um negro alforriado viveria pior do que um 

escravo.  

Lembremo-nos, pois, de que as obras aqui postas em questão foram lançadas com 

mais de uma década de distanciamento, a de Macedo só foi publicada doze anos após a de 

Alencar, e é possível, apesar de algumas diferenças, observar as semelhanças entre as 

propostas dos dois escritores. Em Alencar, nota-se que o objetivo é mostrar a falta de 

consciência quanto à liberdade, como se percebe quando Eduardo, ao final da comédia, em O 

demônio familiar, entrega a carta de alforria a Pedro: 

 

 

 

 

 

                                                 
115 MACEDO, Joaquim Manuel. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

46. 
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EDUARDO – Por que, minha irmã? Todos devemos perdoar-nos mutuamente; todos 

somos culpados por havermos acreditado ou consentido no fato primeiro, que é a 

causa de tudo isto. O único inocente é aquele que não tem imputação, e que fez 

apenas uma travessura de criança, levado pelo instinto da amizade. Eu o corrijo, 

fazendo do autômato um homem; restituo-o à sociedade, porém expulso-o do seio de 

minha família e fecho-lhe para sempre a porta de minha casa. (A PEDRO) Toma: é a 

tua carta de liberdade, ela será a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas 

recairão unicamente sobre ti; porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de 

tuas ações. Livre, sentirás a necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres 

sentimentos que hoje não compreendes (PEDRO beija-lhe a mão)116. 

 

Apesar de Pedro beijar-lhe a mão, e dos apontamentos que temos apresentado, não 

sabemos se esse ato significa o entendimento ou não do negro sobre sua atual condição. 

Porém, o que pode ser tomado como argumento é a fala de Eduardo quando entrega a carta de 

alforria afirmando que esta é a “punição de hoje em diante” sobre o negro. Acrescenta que só 

agora, livre e punido, o escravo entenderá que deverá responder pelos seus atos. É apenas em 

liberdade que o negro poderia se sentir cidadão, mesmo que o Estado e a sociedade da época 

não lhes dessem tal direito. Interessante é perceber que na fala de Eduardo há um comentário 

sobre a compreensão dos nobres sentimentos. Sentimentos estes que a classe dominante do 

século XIX não compreendia, uma vez que se utilizava de outros seres humanos, submetidos 

a trabalhos forçados, servindo como objetos de propriedade, para o cumprimento dos seus 

afazeres. 

O que Alencar propõe não é o contrário do que almeja Macedo. É mostrar que o 

mal estará presente entre a família brasileira enquanto não houver emancipação, pois como 

afirma o escritor carioca em determinado momento da narrativa: “O negro escravo é assim. Se 

o não quereis assim, acabai com a escravidão”117. Macedo quer através da demonstração da 

realidade na literatura incutir o medo à sociedade para que ela venha a se desprender do 

sistema escravocrata. Alencar, de acordo com Raymond Sayers, faz o mesmo: 

 

Visto como ele encarna o tema do drama, que é o do mal que um escravo pode fazer 

no seio de uma família, é o mais importante caráter da peça. [...] Apesar de toda a 

confusão que origina, Pedro não é retratado como caráter perverso ou mesmo 

antipático. [...] Pedro é um escravo e, enquanto for mantido nessa situação, não 

poderá ser responsabilizado por nenhuma de suas ações; somente quando liberto 

poderá tornar-se um homem e um ser responsável. (vide a parte da peça em que 

Jorge dá a alforria a Pedro). Como as pessoas que serve, Pedro é vítima dos efeitos 

da escravidão”118. 

 

                                                 
116 ALENCAR, José de.  O demônio familiar. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 58. 
117 MACEDO, Joaquim Manuel. As vítimas algozes: quadros da escravidão. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 

34. 
118 SAYERS, Raymond. O negro na literatura do Brasil. Edições o Cruzeiro, 1958, p. 277. 
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Em vista disso, consideramos que ambos os escritores se preocupam em 

questionar e evidenciar que não adianta apenas acabar com o sistema escravagista e dar a 

liberdade a esses homens que por quase toda a vida, muitos desde o nascimento, viveram em 

estado de submissão não é motivo de segurança para eles. Se os negros continuariam à 

margem da sociedade como Simeão e Pedro, era necessário que, além das leias abolicionistas 

e da luta pela emancipação imediata, o Estado pensasse numa mudança de costumes.  

Em ambos os casos, acreditamos que os autores discorrem sobre o tema da 

escravidão em prol da emancipação, pois levantar questionamentos a partir de uma obra 

literária é algo que serviria para alavancar debates profícuos sobre o tema.  

Diante dessas exposições e questionamentos, podemos perguntar por qual motivo 

Alencar, possuindo ideias convergentes às de Joaquim Manuel de Macedo, tido como 

abolicionista, seria considerado escravagista? 

Indo além das histórias contadas por Macedo e analisando o posicionamento que 

José de Alencar possuía frente às leis criadas e aprovadas em prol dos escravos, talvez seja 

possível entendermos os motivos que levaram alguns críticos a taxar o escritor cearense como 

escravagista. Um deles, principalmente, é o de que o escritor cearense acreditava que a 

maioria dos escravos possuía a mente “embotada”. Isso pode ser justificável, uma vez que os 

negros sofriam castigos severos quando na tentativa de fuga, e por não terem, muitas vezes, 

consciência da sua própria situação, o que nos dá a entender que realmente não havia uma 

condição para que pudessem se sublevar em conjunto, apesar de termos, na história do país, 

momentos em que vários escravos conseguiram fugir e criar quilombos no interior do país.  

Em contrapartida, poderíamos apresentar a classe dominante da época como uma 

classe também “embotada”. Numa sociedade que se dizia avançada, onde os seus cidadãos 

‘imitavam’ os europeus e gostavam de ser tidos como pessoas de alta dignidade, é 

contraditório viver à custa de outras pessoas, que eram castigadas quando na tentativa de fuga 

de um sistema de aprisionamento, onde o poderio é que comandava, fosse justificável para 

manter essa mesma sociedade. Desta maneira, podemos questionar até que ponto se pode 

concordar com José de Alencar, que acreditava que os negros não tinham consciência de sua 

posição. Talvez sua visão estivesse embaçada, não conseguia perceber que os negros 

entendiam o que poderia vir a ser a liberdade, mas o que sentiam na pele era o açoite do 

chicote, fazendo-os permanecer, muitas vezes, numa estaticidade moral. Parece-nos, portanto, 

que admitia-se que a culpa desse embotamento fosse o sistema de escravidão, mas 

responsabilizava-se o “embotado” para que o sistema fosse mantido. 
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Esse pensamento de Alencar pode ser relacionado ao pensamento escravista da 

época tendo em vista a dificuldade, muitas vezes, que possuímos em nos transportar para 

outros tempos. Analisar os problemas de outrora com a vista do mundo atual pode acabar 

atrapalhando e deturpando o que alguns escritores pensavam. Tal posição de Alencar também 

pode ser vista como uma ideia que provinha da elite brasileira, como uma maneira de não 

acreditar que o negro era capaz de entender de que maneira vivia. Por esses motivos se faz 

fundamental saber a sua posição enquanto político, pois o próprio Alencar, em tribuna, 

chegou a afirmar que lutou contra a escravidão em suas obras. 

Além disso, poderemos ainda comparar os seus ideais aos de Joaquim Nabuco, 

considerado um dos maiores, senão o maior, abolicionista do país, tentando chegar a uma 

compreensão mais equilibrada sobre sua posição frente o sistema escravagista. 

 

3.2 José de Alencar e a discordância à Lei do Ventre Livre 

 

José de Alencar acreditava que o negro como trabalhador assalariado sofreria 

muito mais do que como escravo. Obviamente esse pensamento é algo tenebroso nos dias 

atuais, mas devemos tentar compreender o motivo dessa crença. Confiava que, além dos 

problemas econômicos que o Brasil viria a sofrer, devido à agricultura depender da mão-de-

obra escrava, o negro não seria bem aceito nos lares após a emancipação. Entendia que as 

portas da sociedade brasileira estariam fechadas para os negros, assim como a porta que se 

fechava para Pedro quando Eduardo o expulsou de casa dando-lhe a alforria.  

O senhor de Pedro simplesmente deixou-o sozinho em meio a uma sociedade 

escravagista em que o homem negro era tido como um animal e objeto de propriedade. Não o 

faz, portanto, um homem livre e consciente para depois recebê-lo de braços abertos e tê-lo 

como um funcionário contratado, mas liberta-o com o intuito de que ele possa sofrer as 

consequências de seus atos perante a sociedade e por saber que não será bem recebido em 

outros locais.  

Esse era um dos motivos que fazia José de Alencar entender que para o negro ser 

aceito como um homem livre, como um cidadão, a sociedade deveria passar por uma 

revolução nas ideias, o que seria quase impossível que todos os membros de uma sociedade 

viessem a entrar em comum acordo quanto à escravidão.  

Mudar o ideal de toda uma sociedade movida pela escravidão não era e nem seria 

tarefa fácil, e, provavelmente, não foi por essa razão que a abolição ocorreu no Brasil. 

Contudo, o pensamento de Alencar baseava-se nisto: mudando-se a consciência da sociedade, 
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e não apenas dos negros, seria possível realizar a emancipação, o que atualmente pode ser 

considerado um equívoco, uma vez que é necessário possuirmos uma revolução nas ideias, 

mas os atos também devem existir e punidos quando a lei, que não havia, diz como devemos 

agir.  

Todavia, um forte argumento apresentado contra as colocações de Alencar é o 

posicionamento que vários políticos de sua época tiveram frente à Lei do Ventre Livre. 

Dispondo-se contra ela entendiam que os escravos viveriam em melhores circunstâncias 

enquanto o sistema escravista vigorasse. A historiadora Emília Viotti, em A abolição (2008), 

comenta justamente sobre esse ponto: 

 

Entre os opositores do projeto não faltaram aqueles que afirmassem que a situação 

do escravo era preferível à do trabalhador livre. Aos escravos, diziam eles, não 

faltavam alimento e vestuário. Já os trabalhadores livres eram abandonados a sua 

própria sorte119. 

 

Por um lado, podemos afirmar que Alencar fazia parte desses políticos, uma vez 

que seu posicionamento, em plenária, quando discutindo sobre o elemento servil, foi contra 

essa lei e de outras que viriam a tornar menos dolorida a vida dos escravos; por outro, a 

afirmação da pesquisadora corrobora com o que o próprio Alencar afirmava, a de que os 

negros, ao serem libertos e transformados em trabalhadores livres, seriam “abandonados à 

própria sorte”.  

Assim, é possível examinar que o pensamento de José de Alencar é muito mais 

complexo do que apenas uma taxação de escravagista ou abolicionista. Temos que separar as 

suas afirmações e questionamentos de maneira que seja possível, ao final do estudo, 

perguntarmos o que a crítica fez com este autor. Por quais razões a denominação de 

escravagista tende a pesar quando se fala no nome do autor cearense. Por isso a importância 

de se realizar um estudo comparado, não apenas com a obra de Joaquim Manuel de Macedo, 

mas com outros autores que podem corroborar com o que aqui estamos tentando mostrar, se 

faz necessário.  

Alencar, até agora, pôde ser visto como um escritor que utilizou suas obras para 

trazer o tema da escravidão à tona, mas também foi um político que negou leis que, de acordo 

com os abolicionistas, trariam vantagens aos escravizados. Ele não concebia vantagem 

alguma nessas leis, principalmente por questões econômicas e de laços afetivos existentes 

entre os próprios patrões e escravos. Também se posicionou firmemente contra a abolição 

                                                 
119 COSTA, Emília Viotti da. A abolição. 8ª ed. Ver. e ampl. – São Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 56. 
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imediata, pois cria que ela deveria acontecer de maneira gradual e que não apenas os negros, 

mas toda a sociedade deveria passar por um processo de conscientização dos males que a 

escravidão trazia, sendo essa a sua posição mais questionada e debatida nos últimos tempos. 

Em seu discurso, no dia 10 de julho de 1871, Alencar, comentando sobre a 

emancipação, discorre sobre as leis que seriam debatidas. Observa-se que Alencar levanta 

questionamentos sobre os motivos que teriam levado a Coroa a discutir a emancipação apenas 

naquele ano, tendo em vista que um ano antes, no mínimo, de acordo com o político cearense, 

o mesmo assunto fora vetado para discussão pelo Presidente do Conselho da época. Não 

sendo realizadas nem discutidas, portanto, propostas a serem elaboradas em torno do 

elemento servil: 

 

Quais eram os sintomas que porventura indicavam um estremecimento, um abalo no 

País? Nenhum. É preciso dizer a verdade. O que se observava era apenas o 

progresso contínuo, suave e natural da revolução íntima que desde muito se opera no 

Brasil, e que tende a realizar a emancipação pelo melhoramento dos costumes, pela 

generosidade do caráter brasileiro, pela nossa civilização, que pulula com uma força 

imensa120. 

 

Diz ele, ainda, crendo no poder de regeneração moral do povo e da emancipação 

voluntária: 

 

Era o desenvolvimento dessa regeneração moral que dentro em pouco extinguiria a 

escravidão, independente dos esforços do Governo e das declamações dos 

propagandistas. Eis o que realmente havia no País; era a tendência manifesta para 

operar esta reforma espontaneamente, sem a necessidade de uma lei, o que seria 

muito mais glorioso para nós (Apoiados). Seria a emancipação feita pela Nação, 

levada a efeito por um impulso nobre da sociedade brasileira121. 

 

Entendemos que Alencar acreditava piamente nessa emancipação gradual, não 

porque desejava ser um mantenedor do sistema escravista, mas porque almejava deixar nas 

mãos do povo a abolição, que ela não ocorresse primeiramente por leis que impusessem isso, 

sem antes haver uma conscientização moral.  

Todavia, Alencar, ao final da sua fala, diz que é contra a iniciativa Parlamentar (a 

emancipação) não por ela mesma, mas por outros motivos122. E este é um ponto que nos 

chama a atenção, pois cabe a nós, pesquisadores, sabermos quais eram os motivos. Um deles 

seria quanto às questões econômicas que a abolição poderia trazer. E por isso Alencar, mais 

                                                 
120 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 201-202. 
121 Ibid., p. 203 
122 Ibid., p. 207 
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uma vez, fala sobre o projeto ter sido esquecido, há dez meses, quando o Gabinete do 

Governo, preocupado com a lavoura, deixou de lado a questão emancipatória. O que nos faz 

ter em consideração que o Governo também estava preocupado com as questões econômicas 

ligadas à lavoura muito mais do que com o sistema escravista: 

 

A Câmara, correspondendo à palavra eloquente do nobre Ex-ministro do Império, 

levantou-se por uma grande maioria e votou a questão do Gabinete. Adiou-se, por 

conseguinte, aquele projeto. Ora Senhores, eu desejo que o País veja aqueles que 

deram, há cerca de dez meses, um voto para tranquilizar a lavoura e o espírito 

público, se retratarem solenemente, votando uma proposta, apresentada de surpresa 

pelo Governo, e sem a menor consideração pela opinião do Parlamento e pelos 

estudos feitos nesta Câmara.  

 

Parece-nos, por um momento, que ele gostaria de ter discutido muito antes esse 

ponto. Porém, o que poderá ser constatado é que não, pois José de Alencar irá rechaçar os 

dois temas, o da emancipação e o da Lei do Ventre Livre: “Não quer isto dizer porém, 

Senhores, que eu prefira um a outro projeto; combato a ambos, porque em ambos vejo a 

mesma ideia...”123, e continuará:  

 

Combato a ambos os projetos, porque ambos contêm uma ideia funesta...[...] que é a 

do Ventre Livre, contra a qual me empenharei com todas as forças, porque entendo 

que há de ser fatal (apoiados da Oposição) e há de produzir calamidades capazes de 

apavorar o próprio Governo. (apoiado da Oposição)124. 

 

Para Alencar, “ambos são uma imposição do Poder à opinião”125. E se 

continuarmos a analisar os seus discursos parlamentares, poderemos examinar a razão da 

complexidade do pensamento e do posicionamento do político cearense. Para ele, antes de 

defender a Lei do Ventre Livre, teríamos que nos preocupar com outros importantes pontos da 

sociedade brasileira da época, por exemplo: 

 
Senhores, há outras alforrias que não seriam fatais, mas, ao contrário, úteis e 

proveitosas para o País e pelas quais o Governo devia empenhar-se de preferência à 

do ventre. Tais são a alforria do voto (muitos apoiados da Oposição), cativo do 

Governo; a alforria da justiça, cativa do arbítrio (apoiados); a alforria do cidadão, 

cativo da Guarda Nacional e, finalmente, Senhores, a alforria do País, cativo do 

absolutismo, cativo da prepotência do Governo pessoal (apoiados da Oposição)126.  

 

                                                 
123 ALENCAR, José de. Discursos parlamentares de José de Alencar – Deputado-geral pela província do Ceará 

(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 207. 
124 Ibid., p. 208. 
125 Ibid., p. 208. 
126 Ibid., p. 226. 
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Podemos notar que ele vai contra a própria maneira de governo do Brasil, visando 

atingir o imperador. Alencar revela que as questões abolicionistas antes de serem discutidas 

na Câmara eram submetidas às intervenções e às aprovações estrangeiras, o que lhe trazia 

revolta, pois o Brasil estaria sendo um servo que não se movia com as próprias pernas. Diz 

ele: “[...] Assim dava-se conta ao estrangeiro primeiro do que ao Parlamento brasileiro dos 

esforços empregados para realização da ideia que de lá fora encomendada!”127.  

Para Alencar, os propagandistas estavam a trabalhar não para o povo, mas para as 

vontades políticas estrangeiras, o que acabava por evidenciar a nossa incapacidade de ter o 

nosso destino em nossas mãos:  

 

Esta mácula há de ficar na história. Fossem embora os emancipadores e 

propagandistas, o que eu contesto, os colaboradores de uma grande ideia; para mim 

são apenas obreiros de ruínas; trabalhassem eles para a glória deste País, esta glória 

havia de ter uma nódoa; o futuro diria que eles não serviram à sua convicção, à sua 

Pátria, mas obedeciam aos influxos do Poder, aos impulsos da opinião estrangeira. 

(Muito bem da Oposição)128. 

 

Alencar parecia estar obnubilado pela displicência que o Governo teve com os 

seus deputados, informando antes políticos e governos estrangeiros o que iria ser realizado em 

prol da emancipação. Para ele, ainda assim, essa reforma era precipitada e seria necessário 

que fosse repelida a ideia da emancipação absoluta e imediata. 

O discurso que segue, todavia, em nosso ponto de vista, deve ser um dos pilares 

para a compreensão do pensamento alencarino, uma vez que sempre que esse tema é abordado 

é uma das falas mais repetidas, devido ao seu teor. As palavras de Alencar podem ser 

contraditórias, mas representam os dois lados de seu pensamento.  
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Chamam-nos de escravocratas, de retrógrados, de espíritos tacanhos e ferrenhos, que 

não recebem os influxos da civilização. Procuram assim atemorizar-nos com a 

odiosidade que de ordinário suscitam as ideias condenadas, os sentimentos 

egoísticos. 

Entretanto, Senhores, nesta luta que infelizmente se travou no País, a civilização, o 

cristianismo, o culto da liberdade, a verdadeira filantropia estão do nosso lado. 

(Muitos apoiados da Oposição.) Combatem por nossa causa. (Apoiados.) 

São eles que nos inspira esta calma e firmeza de convicção, que não se assusta com 

as ameaças do Poder. E não se irritam com as injustiças de seus imprudentes amigos. 

(Muitos apoiados da Oposição.) 

Vós, os propagandistas, os emancipadores a todo o transe, não passais de emissários 

da revolução, de apóstolos da anarquia. (Apoiados da Oposição.) Os retrógrados sois 

vós, que pretendeis recuar o progresso do País, ferindo-o no coração, matando a sua 

primeira indústria, a lavoura. (Muitos apoiados da Oposição.) 

E se não, comparemos. Vede o que vós quereis, vede o que queremos nós. 

Vós quereis a emancipação como uma vã ostentação. Sacrificais os interesses 

máximos da Pátria a veleidades de glória. (Muitos apoiados da Oposição.) Entendeis 

que libertar é unicamente subtrair ao cativeiro, e não vos lembrar de que a liberdade 

concedida a essas massas britas é um dom funesto; é o fogo sagrado entregue ao 

ímpeto, ao arrojo de um novo e selvagem Prometeu! (Muitos apoiados da Oposição.) 

E aqui podemos utilizar muito bem o exemplo de Pedro, o negrinho que gostaria de 

ser cocheiro, em o Demônio Familiar.”129. 

 

É interessante frisar que foram eles, homens da elite, assim como Alencar, que 

puseram os negros nessa situação, numa posição humilhante, miserável, sendo tratados como 

animais.  

Porém, não acreditamos, como Alencar pontua, que todos os negros tivessem a 

inteligência embotada, e que, quando soltos do cativeiro, não entenderiam o que isso 

significaria para eles. Apesar de se importar com a questão econômica, a lavoura, como 

afirma, importava-se também com o bem estar dos escravos. É um pensamento que, por 

vezes, pode ser visto como contraditório ou ambíguo, uma vez que as frases estão inseridas 

dentro do mesmo contexto.  

De um lado, José de Alencar prefere explicar a eles a condição em que se 

encontram e que seja possível entender o que ocorre com eles; do outro, quer ser contra as 

formas de emancipações diretas, pois não crê ser a melhor maneira de efetivar a libertação do 

povo escravo. 

Contudo, é possível, a partir dos discursos alencarinos, entendermos por quais 

razões o escritor era contra a Lei do Ventre Livre. Dizia ele: 
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(1861-1877). Brasília: Câmara dos Deputados, 1977, p. 228. 
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A liberdade compulsória, a pretexto de salvação, ou de arbitramento, é uma arma 

perigosa que se forja para os ódios, as intrigas e malquerenças das localidades; e 

com a qual se há de violar o asilo do cidadão, perturbar a paz das famílias, e espoliar 

uma propriedade que se pretende garantir. 

A liberdade do ventre, essa, Senhores, é iníqua e bárbara. (Apoiados.) 

É iníqua, porque concede a liberdade à prole e a nega à geração atual, cheia de 

serviços e de dedicação. (Muitos apoiados da Oposição.)  

É bárbara, porque condena a prole inocente ao abandono, o que significa a miséria e 

a morte. [...] 

Eu, por mim, confesso que estremeço; e, pensando quanto às paixões transformam 

os homens, prevejo uma hecatombe de inocentes. (Apoiados da Oposição).130  

 

Para José de Alencar, aceitar a Lei do Ventre Livre seria o mesmo que deixar a 

esmo todo e qualquer filho de escravo que nascesse. Para ele, aprovar tal lei era dizer aos 

escravos: 

 

[...] tu, o amigo dedicado da família, que para servi-la consumiste as forças; que 

trabalhaste para a riqueza do casal e a prosperidade do País, tu serás escravo 

eternamente; para ti não há esperança, morrerás como nasceste; mas teu filho será 

livre, e não por prêmio dos teus serviços, em recompensa da tua dedicação, mas por 

mero efeito do acaso, porque nasceu hoje, em lugar de ter nascido ontem... teus 

outros filhos serão escravos como tu, porque a lei não os favorece, mas aquele nasce 

livre cidadão, e, quem sabe, teu futuro senhor!131 
 

É difícil aceitar as palavras acima. Contudo, devemos examinar minunciosamente 

o que ele afirma. É fato que ser contra a Lei do Ventre Livre o põe sob a pecha de 

escravocrata, uma vez que tal lei era entendida pelos abolicionistas e por boa parte da 

sociedade atual como algo que beneficiaria à sociedade, que seria vantajoso à população 

escravizada, pois parte dela já não estaria sob o julgo dos senhores. 

Mas é interessante que questionemos os apontamentos alencarinos. Além da 

relação sentimental existente entre pais e filhos negros, parece que o político se preocupava 

com a segurança dos filhos libertos no momento do nascimento. Mesmo assim, com tal 

suposição, acreditamos que o posicionamento de Alencar estava equivocado, pois ao invés de 

tentar erguer forças contra a lei, poderia ter erigido reformas nela, em conjunto com outros 

políticos, para que viesse a ser aprovada de maneira mais segura aos escravos. Se José de 

Alencar se posicionasse contra a lei, mas tentasse viabilizar os direitos e a segurança desses 

recém-nascidos, talvez a sua imagem fosse outra frente à sociedade e ao público leitor da 

época. Atualmente, talvez possa ser por esse motivo que a crítica o taxa de escravagista, por 

esse lado polêmico enquanto político, acabando por deixar de lado as obras dramatúrgicas que 
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o aproxima da escrita de outros escritores tidos como abolicionistas. Pois o primeiro parágrafo 

da Lei 2.040, de 28.09.1871, explicita que os filhos, quando atingirem a idade de 8 anos, 

poderiam ser levados aos cuidados do Governo, sob indenização paga ao senhor, ou poderiam 

ficar servindo estes senhores até os 21 anos. O que poderia ter sido questionado por José de 

Alencar e outros políticos que não acreditavam que a lei contribuiria diretamente para os 

escravos: 

 

§1o: Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de 

suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos 

completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, 

ou de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços 

do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso o governo receberá 

o menor, e lhe dará destino, em conformidade da presente lei. A indenização 

pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda com o juro anual de 6%, os 

quais se considerarão extintos no fim de trinta anos. A declaração do senhor 

deverá ser feita dentro de trinta dias, a contar daquele em que o menor chegar à 

idade de oito anos e, se a não fizer então, ficará entendido que opta pelo arbítrio de 

utilizar-se dos serviços do mesmo menor132. 

 

É importante notar que havia, por parte do Governo, uma indenização a ser paga 

ao senhor, era possível constatar que o negro ainda seria tido como objeto de propriedade 

privada, e que, portanto, a lei poderia ser questionada quanto à liberdade que dava aos recém-

nascidos.  

Acreditamos que isso evidencia um pouco mais sobre a sociedade da época e a 

dificuldade de se pensar num processo que seria vantajoso principalmente para a população 

escravizada. Porém, o que se observa ao estudar o processo abolicionista é que a política 

envolvida para que a abolição ocorresse procurava agradar aos abolicionistas e aos 

escravocratas, já que se libertava os negros que nasciam, filhos de escravos, mas estes 

continuavam a ser propriedade privada. 

Emilia Viotti, realizando um panorama geral da abolição no Brasil, comenta que a 

abolição “não correspondeu nem aos receios dos escravistas, nem às expectativas dos 

abolicionistas. Não foi catástrofe nem redenção”133, o que representa, em nosso ponto de 

vista, a maneira como todo processo abolicionista foi realizado. Houve vantagens e prejuízos 

a uma classe que acabou sendo deixada à margem da sociedade brasileira. A própria 

pesquisadora relata que um político pernambucano, chamado Gregório Bezerra, em suas 

memórias, contou que um negro, em certa fazenda do Nordeste, onde trabalhou enquanto 
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menino, dizia ter saudades do tempo em que era escravo, pois afirmava que naquele tempo 

comia muito bem, apesar do trabalho que realizava, mas que agora, após a abolição, “mal 

comia um prato de xerém com água e sal”134.  

Assim, sem realizar discussões aprofundadas em prol da população escravizada, 

criando leis que favoreciam apenas parcialmente aos negros, a abolição acabou acontecendo 

sem o suporte governamental necessário. Viotti, ainda sobre o ex-escravo que sentia saudades 

da escravidão, comenta sobre as mínimas condições de vida que foi dada aos negros após a 

libertação dos escravos, ponto este muitas vezes posto em debate por José de Alencar: 

 

Fruto do desespero de um homem que depois da abolição fora abandonado à sua 

própria sorte, sem que a sociedade lhe assegurasse mínimas condições de vida, esse 

depoimento de um escravo que tinha saudades da escravidão não deve ser entendido 

como um comentário a favor da escravidão. Ele é, de fato, um testemunho eloquente 

das condições de vida em que se encontraram muitos ex-escravos, para os quais a 

abolição representara apenas o direito de ser livre para escolher entre a miséria e a 

opressão em que vive (e ainda vive) grande número de trabalhadores brasileiro135. 

 

Por isso entendemos que, apesar de José de Alencar ser contra a abolição direta, a 

atuação do escritor e político cearense possuía uma preocupação com o bem estar da 

sociedade, daí a sua consciência de ver no negro um cidadão, que merecia ser livre, o que 

poderia ser entendido como a posição de um liberal ou um abolicionista. Porém, levando em 

consideração o que a historiadora comenta, o autor de Mãe poderá ser tido também como um 

escravocrata ou conservador, membro da elite brasileira.  

Mas esses rótulos, em questões como essas, não contribuem de maneira a 

esclarecer o que realmente aconteceu em torno de José de Alencar, uma vez que havia certa 

incoerência nas posições que os políticos tomavam frente aos seus partidos. Os conservadores 

eram tidos como escravagistas e os liberais como abolicionistas, fato este totalmente 

inconcebível, uma vez que José de Alencar se punha como uma pessoa que não ia de encontro 

ao pensamento de seu partido, principalmente quanto à questão abolicionista, e como bem 

afirma Viotti quando relatando sobre a votação da Lei do Ventre Livre: 
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É de notar também que, em sua maioria, os deputados votaram independentemente 

de sua filiação partidária. Houve conservadores que votaram contra o projeto – 

apesar de este ter sido apresentado por um Ministério conservador – e houve liberais 

que votaram a favor, apesar de estarem na oposição. Só excepcionalmente alguns 

liberais favoráveis à emancipação votaram contra o projeto por questões partidárias. 

Esse foi o caso de Zacaria de Goes, que, embora fosse a favor da emancipação, se 

opôs ao projeto porque julgava que devia ter sido encaminhado pelos liberais e não 

pelos conservadores. Mas, de maneira geral, pode-se dizer que a questão da 

emancipação dos escravos pairava acima da fidelidade partidária136. 

 

O que, portanto, não serve para definir o delineamento ideológico e o caráter 

político de Alencar. 

 

3.3 Joaquim Nabuco e a crítica sobre o escravagismo de José de Alencar 

 

É interessante expor as opiniões de vários críticos para que seja possível 

responder, com coerência, se a peça alencarina traz consigo algum caráter abolicionista, já 

que são duas as interpretações feitas pelos estudiosos, principalmente através do personagem 

principal. A primeira se baseia em que a peça seja apenas uma representação do que ocorria 

nos lares brasileiros, mostrando os “males” que o senhor e o escravo sofriam por culpa da 

escravidão, como podemos observar nas obras estudadas até aqui. A segunda é de que a peça, 

a partir da alforria de Pedro, possuía um caráter abolicionista, sendo um “grito de revolta 

contra a escravidão”137, como queria Arthur Motta. 

Diante dessas interpretações, Joaquim Nabuco foi um dos críticos mais ardentes 

da obra de Alencar, quando se dispôs, décadas depois, a analisar todas as peças do escritor 

cearense. O demônio familiar foi amplamente criticado na polêmica que travou com José de 

Alencar, e o crítico, em seus textos, escritos aos domingos, ironizava sobre o discernimento 

das pessoas que a assistiram, e questionava se havia pessoas crendo que as obras alencarinas 

pudessem vir a ter algum valor literário.  

Nabuco irá pontuar que “O demônio familiar é uma comédia de costumes 

brasileiros, que tem por fim verberar o demônio familiar de nossas casas”138. Portanto, não via 

o crítico nenhum teor abolicionista na obra, uma vez que estava preocupado apenas com a 

caricatura do negro que José de Alencar havia levado para a peça. Contudo, esse foi um dos 

pontos sobre o qual Alencar discorreu em sua obra, assim como Joaquim Manuel de Macedo, 
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que, anos após a peça de Alencar, evidenciava com mais vigor os sentimentos que os negros 

poderiam vir a ter enquanto escravos, mostrando os demônios familiares que a escravidão 

gerava nos lares brasileiros. O que observamos é que ambos os escritores, além de querer pôr 

em questão o sistema escravista, desejavam mostrar como os “demônios” viviam e quais as 

máculas que eles traziam para o seio familiar, acabando por trazer prejuízos não apenas para 

os senhores, mas para si e também para a sociedade. 

Nabuco, porém, focado apenas na peça alencarina, irá questionar vários pontos de 

como a família atua quanto aos seus costumes: 

 

Quando em uma ou outra família mal educada houvesse o costume das raparigas e 

dos namorados comunicarem-se por meio desse Fígaro de nova espécie, ainda assim 

ele não devia ser trazido à cena para representar um dos elementos integrantes da 

sociedade brasileira. Que mais acerba crítica já se fez do Brasil do que essa? Que 

sátira mais cruel e ao mesmo tempo mais injusta já nos foi dirigida?139  
 

Nabuco dá a entender que o que ocorre na peça de Alencar não acontece em 

famílias educadas, a não ser em casos excepcionais, e que isso não deveria ser mostrado no 

palco, que seria algo injustamente dirigido ao público e à sociedade brasileira. Teria sido, 

então, Macedo injusto também ao evidenciar as mazelas sociais que a escravidão 

proporcionava aos brasileiros? Devemos questionar por quais razões o crítico não vê a 

necessidade de se apresentar ao público o “demônio familiar”. Irá ainda afirmar que nada de 

verdadeiro existe em O demônio familiar, pois não revela a vida da sociedade da época e 

ainda a deprime e a desmoraliza. 

  

A primeira acusação que eu faço ao Demônio Familiar é a de que essa comédia de 

costumes não conta a vida de nossa sociedade, mas deprime e desmoraliza a nossa 

família, sem mesmo ter mérito da verdade. Pedro não é um tipo conhecido; não há 

entre os negros criados no seio das famílias do país um só que fale essa língua 

inventada pelo Sr. José de Alencar, com a mesma paciência com que inventou o seu 

dialeto tupi. Ninguém ainda ouviu o singular idioma áfrico-português que fala o 

Demônio Familiar140. 
 

É interessante observar que o crítico fala sobre não existir um só negro que fale a 

língua inventada por José de Alencar. Parece-nos que sua preocupação está focada apenas na 

linguagem, para que assim seja possível desmerecer a obra alencarina, retirando da cena, 

portanto, uma figura que, de acordo com ele, não existia. Mais uma vez, podemos perguntar 

se o escritor de As vítimas algozes não fez o mesmo que Alencar, divergindo apenas na 

                                                 
139 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 104. 
140 Ibid., p. 105. 



83 

 

construção de um personagem caricato, e que tanto incomodou Nabuco. Apesar de ser 

justamente este o ponto que Nabuco coloca, entendemos que isso não diminui a obra de José 

de Alencar, pois não exclui toda a problemática ali inserida. Nabuco aparenta querer não 

discutir a obra tendo em vista que aquele personagem não existiria na vida real. 

Ainda quanto à linguagem, o crítico abolicionista, continua: 

 

Essa linguagem de telegrama não é falada entre nós; mas se o fosse, ainda não teria 

o direito de passar da boca dos clowns, pintados de preto, dos nossos circos para a 

dos atores. O negro, nascido no país e criado na família do senhor, como esse Pedro, 

que teve a mesma educação dos filhos da casa, não suprime assim o artigo e não fala 

uma língua que nos parece bárbara. Falasse-a, porém, ela não devia ser repetida em 

cena141. 

 

O falar, portanto, é um dos argumentos utilizados por Nabuco para que a peça não 

pudesse ter o mérito que veio a receber, pois certas máculas não deveriam ser levadas ao 

teatro. Deste modo, devemos levar em consideração que, além da peça de Alencar, a obra As 

vítimas algozes, de Joaquim Manuel de Macedo, deseja ser uma representação da realidade, e 

que, apesar de suas personagens negras não falem como Pedro, elas assassinam e vão à 

desforra com os senhores que o mantinham dentro do lar, obviamente que insuflados pelo 

ódio ou pela vontade de serem libertos. Mas seria mais interessante aos olhos de Nabuco 

desmerecer a obra alencarina apenas porque o negro aparece com uma maneira de falar que 

para ele não existia ou pontuar a relevância dos assuntos que Alencar e Macedo punham em 

suas obras?  

Em nosso ponto de vista, não há uma argumentação contundente, por parte de 

Nabuco, que possa vir a desmerecer a obra alencarina. A polêmica entre Nabuco e Alencar 

ocorrera seis anos após a publicação do livro de Macedo e dezoito após a obra alencarina. 

Mesmo sabendo que são dois gêneros distintos, acreditamos que a comparação é válida, uma 

vez que levamos em consideração o tema que estão em questão. Realizamos essas 

comparações e esses questionamentos, pois acreditamos que Nabuco, como figura política que 

era e por ser um abolicionista bem visto, tinha conhecimento das duas obras, daí repetirmos 

contundentemente por quais razões ele não utilizou a obra de Macedo para desmerecer a de 

Alencar, mostrando como deveria ser feita a representação das nossas famílias brasileiras 

àquela época.  

Ainda quanto à linguagem, e atacando Alencar diretamente como escravagista 

pela primeira vez, continua: 

                                                 
141 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 106. 
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Já é bastante ouvir nas ruas a linguagem confusa, incorreta dos escravos; há certas 

máculas sociais que não se devem trazer ao teatro, como o nosso principal elemento 

cômico, para fazer rir. O homem do século XIX não pode deixar de sentir um 

profundo pesar, vendo que o teatro de um grande país, cuja civilização é proclamada 

pelo próprio dramaturgo escravagista (o seu teatro só abala a escravidão em nosso 

espírito, não no dele)142. 

 

Nabuco intitula Alencar como “dramaturgo escravagista”, dando a entender que a 

escravidão não está sendo representada e que muito menos abala ao o espírito do dramaturgo, 

pois: 

 

Acha-se limitado por uma linha negra, e nacionalizado pela escravidão. Se isso 

ofende o estrangeiro, como não humilha o brasileiro! Aí está o teatro que o Sr. José 

de Alencar teve a nenhuma compaixão de fundar! Aí está a nossa sociedade, não a 

símia felizmente, a verdadeira, como ele julgou fotografá-la, separada do mundo 

inteiro pelo desgosto, pelo desdém que o seu teatro havia de provocar diante de uma 

plateia europeia. Nós porém não podemos ter por nacional uma arte que para o resto 

do mundo seria uma aberração da consciência humana143. 

 

Seria, então, uma aberração a obra de José de Alencar para a sociedade brasileira, 

a qual tenta mostrar, a maneira como a instituição escravagista estava enraizada em nossa 

sociedade e que havia uma necessidade de mudança de pensamento?  

Alencar, na polêmica travada, em resposta ao que Nabuco falou sobre a 

linguagem de Pedro, comentando: 

 

Ora, sou acusado de barbarizar nossa literatura, tornando-a tupi e selvagem, 

separando-a do mundo civilizado pela linha negra da escravidão; criando um teatro 

como nunca existiu, ora, não tenho a menor originalidade e sou apenas o tradutor 

dos livros europeus144. 

 

Talvez o problema de Nabuco, como afirma Décio de Almeida Prado, tenha sido 

levar a sério os personagens alencarinos como pessoas reais em seu artigo Os demônios 

familiares de Alencar: 

 

 

 

 

                                                 
142 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 106. 
143 Ibid., p. 106. 
144 Ibid., p. 107. 
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Parece que o erro de Joaquim Nabuco foi o de tê-lo encarado como de carne e osso, 

e não como ficção literária, que tem as suas tradições e os seus emblemas heráldicos, 

as suas convenções teatrais próprias, entre as quais aquela mistura, apontada como 

incongruente, “de perspicácia e de estupidez” [...]? E quanto à felicidade com que os 

outros se deixam enganar, não será ela um tanto ilusória, na medida em que nós, 

espectadores privilegiados, conhecemos toda a realidade seguimos os passos de 

todas as personagens, enquanto estas, imersas nos acontecimentos, só conhecem da 

realidade aquela pequena porção que lhes diz respeito? Nesse contraste entre a nossa 

onisciência e a cegueira dos protagonistas não estará a raiz deste tipo de comicidade, 

tão velha quanto o próprio teatro?145 

 

Pode-se entender que Nabuco não estava preocupado com o tema que era 

proposto por Alencar, mas apenas se os personagens eram verossímeis ou não. Ele 

questionará ainda à qual sociedade a peça estava sendo representada, pois não conseguia 

entender nenhum dos personagens que eram encenados. 

 

Que tipos há nele? (na peça) que sociedade pinta o autor? Todos os seus 

personagens são mal educados e desagradáveis; o único que tem um pouco de 

espírito e algum sentimento, é exatamente o que o Sr. José de Alencar quis tornar 

ridículo; os outros, que ele quis fazer inteligentes, são de uma estupidez, a ponto de 

se deixarem inteiramente governar por um escravo analfabeto146.  

 

É curioso notarmos que o Senhor Azevedo é o único personagem que Nabuco 

acredita ser possível levar em consideração, pois era um sujeito que havia voltado há pouco 

tempo da Europa e que possuía maneiras afrancesadas. Se levarmos em consideração o que 

José de Alencar responde ao crítico, poderemos entender o seu gosto pelo personagem. 

Começará dizendo: “Partindo do Sr. Nabuco são leviandades sem consequência. Ele não sabe 

o que seja teatro; não conhece literatura dramática; não compreende as obras nacionais; que 

valor pode ter seu juízo?”147. E continuará em sua resposta, realizando uma comparação entre 

Nabuco e Azevedo, que aquele tendo lido O demônio familiar “viu-se o folhetinista refletido 

no tipo de Azevedo e ofendeu-se cruelmente por haver o autor ridicularizado ‘o único de seus 

personagens que tinha algum espírito e sentimento’”148. 

É sabido que Nabuco morou alguns anos fora do Brasil, talvez por isso Alencar 

tenha ironizado, relacionando o crítico ao personagem, tentando evidenciar que aquele se vê 

mais de acordo com os modelos europeus. Pelos motivos expostos, Joaquim Nabuco não 

considerava a peça de Alencar uma obra que pudesse representar nossa sociedade em sua 

                                                 
145 PRADO, Décio de Almeida. “Os demônios familiares de Alencar”. In: Teatro de Anchieta a Alencar. 1ª ed, 

São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 31. 
146 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 107. 
147 Ibid., p. 117. 
148 Ibid., p. 119. 
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época, pois acreditava que aquela sociedade representada no teatro não era a mesma 

reconhecida por ele. E ainda critica o público por não observar que o autor cearense está 

denegrindo a literatura brasileira. Diz ele: 

 

Não conheço, não há sociedade ao mesmo tempo mais desprezível e mais ridícula do 

que essa que ele chamou brasileira. [...] Precisava de ser realmente muito míope o 

público de há vinte anos para reconhecer nesses ensaios do Sr. José de Alencar a sua 

própria imagem, para descobrir neles a educação, os sentimentos, os costumes deste 

país149. 

 

 Para evidenciar que Nabuco se contradizia quanto à obra alencarina, Roberto 

Schwarz, em seu livro Ao vencedor as batatas (2012), comentando sobre a censura que o 

abolicionista fazia quanto à utilização do negro escravo nas peças teatrais alencarinas, afirma 

que: “Nabuco põe o dedo em fraquezas reais, mas para escondê-las; Alencar pelo contrário 

incide tenazmente, guiado pelo senso da realidade, que o leva a sentir, precisamente aí, o 

assunto novo e o elemento brasileiro”150. 

Décio de Almeida Prado também comenta sobre a posição de Nabuco: 

 

Nabuco, em suma, no seu horror à escravidão, tende a excluí-la como assunto 

literário, ainda que sob pena de não distinguir com rigor o grau de abolicionismo de 

cada peça. Levado pelo demônio da polêmica, vai além, não só chamando Alencar 

de “dramaturgo escravagista”, o que é manifesta injustiça, como acrescentando que 

o “seu teatro só abala a escravidão em nosso espírito, não no dele”, modo forçado e 

malévolo de confessar a eficácia abolicionista das peças incriminadas151. 

 

O crítico de teatro, ao nosso entender, consegue ver com mais aprofundamento o 

que José de Alencar propunha com suas peças, e fica claro, com a opinião de Schwarz, que 

Nabuco não partia para uma análise aprofundada do teatro alencarino. Assim, não podemos 

conceber que esses argumentos sejam os únicos motivadores para que a crítica tenha dado 

respaldo a um dos maiores abolicionistas do Brasil para ter José de Alencar como um 

escravagista a partir do entendimento de suas obras. 

Contra esses dois pensamentos, a favor de Alencar, temos a opinião de Raimundo 

Magalhães Júnior, que estudou não somente a obra alencarina, mas a época em que o autor 

cearense viveu. O crítico acredita que não há nada na obra de José de Alencar que evidencie 

um caráter abolicionista como pontua em seu texto Sucessos e insucessos de Alencar no 

teatro (2005): 

                                                 
149 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 106. 
150 MARTINS, Eduardo. Nabuco e Alencar. O eixo e a roda. Belos Horizonte, V. 19, n. 2, p.15-32, 2010. 
151 PRADO, Décio de Almeida. “Os demônios familiares de Alencar”. In: Teatro de Anchieta a Alencar. 1ª ed. 

São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 47. 
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Politicamente José de Alencar não é um abolicionista, mas um contemporizador. 

Achava que a escravidão era um mal e que o maior mal fora começar. Pior mal 

parecia-lhe a extinção de tal regime pelos abalos que causaria à estrutura econômica 

do país. Curvava-se ao fato do consumado. E entendia que a liberdade súbita dos 

escravos constituiria, para estes, não uma solução, mas um problema. Eram estas as 

ideias que, cerca de dez anos depois da estreia de O demônio familiar, Alencar 

exprimia em suas cartas políticas ao imperador. Assim, o desfecho da comédia, 

longe de ser “um grito de revolta contra a escravidão”, como quer Artur Mota em 

seu José de Alencar, não constitui senão uma antecipação daquela atitude 

conformista, ou melhor, reacionária, do homem público ligado ao Partido 

Conservador”152. 

 

De acordo com Magalhães, o que se teria, na obra de Alencar, era apenas uma 

atitude conformista de um escritor que tinha consigo o desejo da manutenção da escravatura, 

por acreditar que a extinção dela seria um problema para toda a sociedade. Parece que o 

crítico não concorda com Alencar quando este afirmava que a emancipação imediata traria 

consequências funestas aos escravos. 

Décio de Almeida Prado, pensando nisso, faz uma pergunta que traz uma dúvida 

quanto à afirmativa de Nabuco e Magalhães. Diz o teatrólogo sobre o final da peça O demônio 

familiar: “Mas será exato que a alforria de Pedro encerra uma significação basicamente 

‘reacionária?’”153. Será que a posição de José de Alencar é o que o biógrafo afirma? Não há, 

na obra alencarina, um posicionamento em que a moral é posta em questão e sobre que 

maneira ele, Pedro, na figura do negro, será visto pela sociedade? 

Este é um ponto fundamental para que se possa entender um pouco mais sobre o 

pensamento de José de Alencar. O dramaturgo e estudioso do teatro brasileiro, Décio de 

Almeida Prado, vê na obra do escritor cearense um caráter abolicionista e que não deve ser 

desconsiderado apenas por haver questões linguísticas, criando um personagem caricato, 

como as que apontou Nabuco: 

 

A atitude de Alencar, liberal e paternalista, é perfeitamente evidenciada pelo tom e 

pelo enredo de O demônio familiar, uma peça sem dúvida abolicionista, mas que vê 

a questão pelo lado do senhor. A escravidão é condenada, em primeiro lugar, pelo 

mal que faz aos patrões, introduzindo em seus lares a mentira, a alcovitice, o 

mexerico, a intriga154. 

 

                                                 
152 JÚNIOR, R. Magalhães Júnior. “Sucessos e insucessos de Alencar no teatro” In: José de Alencar. Teatro 

Completo I. Ministério da Educação e Cultura; Fundação Nacional de Arte; Serviço Nacional de Teatro, 1977, p. 

15. 
153 PRADO, Décio de Almeida. Os demônios familiares de Alencar. In: Teatro de Anchieta a Alencar. 1ª Ed. São 

Paulo. Editora Perspectiva, 1993, p. 47. 
154 Ibid., p. 48. 
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E levanta uma questão quanto à escravidão para que se possa entender melhor a 

posição de Alencar, em nosso ponto de vista. A escravidão é tida como uma mácula pelo 

escritor. O autor de Mãe estaria preocupado em evidenciar os prejuízos que o sistema 

escravista leva até os lares brasileiros assim como Macedo o faz em As vítimas algozes. 

Sobre a heterogeneidade existente na sociedade brasileira, Celso Uemori, em seu 

artigo Escravidão, nacionalidade e “mestiços políticos”155, comenta sobre o que pensava José 

Bonifácio: 

 

Ele se referia à dificuldade de construir uma “nação homogênea” num país com forte 

presença de negros, mestiços e índios, sobretudo dos dois primeiros. O tráfico e a 

escravidão introduziam, produziam e reproduziam uma “ameaça interna” ao status 

quo. A escravidão tiranizava e reduzia os negros à condição de “brutos animais” e 

“inoculavam toda a sua imoralidade e todos os seus vícios” (Andrada e Silva, 1965: 

130). Era ser sábio e prudente impedir a entrada de escravos e extinguir 

gradualmente a escravidão, pois assim estaria superado o perigo de futuras 

convulsões políticas (p. 12)156. 

 

Uemori afirma que Alencar fez o mesmo tratando sobre o assunto a partir da sua 

criação literária: 

 

Se José Bonifácio viu com temor os negros brutalizados pela escravidão e a ameaça 

que representavam para a jovem nação em formação, José de Alencar – político, 

romancista, autor de peças teatrais – também tratou do tema em sua peça O demônio 

familiar, que foi encenada pela primeira vez em 1857157. 

 

Relacionando este ponto à alforria dada a Pedro pelo seu senhor, é possível 

observar que o crítico Décio de Almeida Prado afasta todas as possibilidades da obra ser de 

cunho escravagista, pois irá comentar: “A alforria, em circunstâncias tais, tem, no pensamento 

de quem dá, um nítido sentido punitivo. Mas nunca poderia partir de um espírito realmente 

escravagista – oxalá todas as punições de escravos fossem de igual teor.”158. Logo, apesar do 

que Eduardo faz advém de uma posição de um indivíduo que pensava na abolição, e como 

não ver então, assim, através das ações que José de Alencar realizou enquanto político e 

através de suas obras algo que possibilite tê-lo não apenas como escravagista mas também 

como abolicionista? 

                                                 
155 UEMORI, C. N. Escravidão, nacionalidade e "mestiços políticos". LUTAS SOCIAIS (PUCSP), v. 11/12, p. 

85-97, 2004. 
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157 Ibid., p. 12. 
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Raimundo de Menezes afirma que não é uma obra abolicionista enquanto Décio 

afirma que sim. Celso Uemori utiliza argumentos que devem ser levados em consideração 

para o entendimento do que pensava José de Alencar. Não temos conhecimento de nenhum 

crítico literário ter feito as relações que Uemori realiza. Ao comparar os ideais de Bonifácio e 

Alencar, ele ainda traz à tona a falta da palavra escravidão na Constituição de 1824, o que 

daria um maior peso para entendermos a importância de O demônio familiar, e porque seria 

ela um divisor de águas no teatro brasileiro. 

 

Este tentou mostrar a relação de escravos e senhores no âmbito familiar. Surpreende 

a presença de um escravo, no caso o menino Pedro, nessa obra, já que os negros 

estiveram praticamente ausentes nos outros trabalhos do autor. Quando apareciam 

eram personagens secundários, de pouquíssima relevância para a trama. 

Compreende-se essa ausência quando se sabe que escravos e escravidão eram termos 

“proibidos” nos textos oficiais e nas obras literárias durante o Romantismo. A 

palavra escravidão não aparece na Constituição de 1824. Recém emancipada 

politicamente da metrópole portuguesa viu-se o empenho da geração de Alencar em 

construir a identidade nacional159. 

 

Lendo o artigo de Vera Moraes, O demônio familiar: comédia de costumes no 

teatro alencariano, percebemos que ela levanta a possibilidade de duas interpretações sobre a 

obra em questão e que apenas uma seria possível escolher, o que se relaciona muito bem com 

as opiniões divergentes até aqui apresentadas. A primeira interpretação seria a de que a partir 

da ação de Eduardo, libertando Pedro, “teríamos a confirmação de uma atitude abolicionista 

de Alencar”160; a segunda interpretação é a de que “o afastamento de Pedro seria uma punição 

por suas levianas mentiras, fazendo com que ele perdesse as regalias domésticas e o 

protecionismo de toda a família”161. 

As duas posições não são as que chegam, atualmente, até o público leitor. O que é 

possível observar é que não há duas interpretações em voga sempre que o nome de José de 

Alencar surge, principalmente, quando ao lado de suas próprias peças que possuem 

personagens negros. Diante disso, poderíamos afirmar que o ensaio escrito por Flávio Aguiar, 

intitulado A comédia nacional no teatro de José de Alencar (1984), põe ponto final à 

polêmica que muito se arrastou pela crítica brasileira – sobre se O demônio familiar era ou 

não abolicionista.  

                                                 
159 UEMORI, C. N. Escravidão, nacionalidade e "mestiços políticos". LUTAS SOCIAIS (PUCSP), v. 11/12, p. 

85-97, 2004, p. 112. 
160 MORAES, Vera, O demônio familiar Comédias de costumes no teatro alencarino. Retirado de 

http://www.repositorio.ufc.br/ri/bitstream/riufc/8127/1/2014_dis_acvfernandes.pdf. Acesso em 10 de julho de 

2014. p. 135. 
161 Ibid., p. 136. 
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De acordo com o que afirma o crítico, a peça era abolicionista, mas de modo 

conservador, o que pode ser considerado abolicionismo aos olhos da elite brasileira, uma 

visão ainda de proprietário – como já mostrado através da opinião de Décio de Almeida Prado 

–; quer dizer, olhando a escravidão, enquanto “mal social”, mais do ponto de vista do senhor 

branco e de sua pureza familiar do que dos inconvenientes para o negro escravo em si. 

Vejamos o que afirma Aguiar: 

 

A atitude de Alencar, liberal e paternalista, é perfeitamente evidenciada pelo tom e 

pelo enredo de O demônio familiar, uma peça sem dúvida abolicionista mas que vê a 

questão sobretudo pelo lado do senhor. A escravidão é condenada, em primeiro 

lugar, pelo mal que faz aos patrões, introduzindo em seus lares a mentira, a 

alcovitice, o mexerico, a intriga. Pedro não se limita a malquistar a família, a criar 

inimizades, a desfazer casamentos projetados. Tem uma influência perniciosa sobre 

a própria estrutura familiar, ensinando Jorge a enganar os pais, colocando bilhetes 

amorosos nos bolsos de Carlotinha [...]162. 

 

E continua, quando afirma que Pedro não é apenas a representação de um escravo, 

mas a da instituição escravagista: 

 

O demônio é familiar. Mas seu poder de sedução vem da circulação pelas ruas que o 

faz conviver, imitar e transmitir todo o poder de sedução – e de transformação – do 

crescimento da cidade. Neste sentido, e do seu jeito arrevesado, ele também é o 

“espírito da cidade”. Um detalhe, que não é destituído de importância: Pedro, na 

peça, assume o papel de ser, ou representar, “o escravo brasileiro”, na medida em 

que ela discute não o problema de um escravo, mas o da escravidão enquanto 

instituição163. 

 

Porém, Celso Uemori não acredita que haja apenas um único objetivo na ação 

perpetrada pelo senhor de Pedro. O crítico afirma que Eduardo aplica um castigo, o de libertar 

o escravo. E que assim não é ele, senhor, que irá corrigir Pedro, mas a sociedade. De acordo 

com ele, “A alforria tinha dois objetivos: punir e educar. A expulsão salva a família e 

transforma Pedro de escravo em cidadão. A mudança na ordem jurídica o obrigará a ser 

responsável pelos seus atos”164. 

É interessante pesar todas essas argumentações em prol e contra a peça de Alencar 

e entender que ainda hoje não se chegou a uma conclusão clara sobre o pensamento do autor. 

Ficando patente não ser possível desvincular o homem que Alencar era enquanto político do 

                                                 
162 AGUIAR, Flávio. A comédia nacional no teatro de José de Alencar. São Paulo: Ática, 1984, p. 74. 
163 Ibid., p. 81. 
164 UEMORI, C. N. Escravidão, nacionalidade e "mestiços políticos". LUTAS SOCIAIS (PUCSP), v. 11/12, p. 

85-97, 2004, p. 13. 
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homem que criava peças que pretendiam contribuir na mudança de costumes da sociedade 

brasileira. 

Deve-se sempre ter em mente que o propósito de José de Alencar era de realizar a 

emancipação, mas de maneira gradual. Joaquim Manuel de Macedo, no prefácio da obra aqui 

em análise, também pronunciou palavras que corroboram o pensamento do autor cearense 

quando ele alerta à sociedade que a escravatura ocorrerá dentro de poucos anos e que a 

emancipação imediata traria apenas prejuízos enormes à economia do país. 

Por mais que queiramos ter apenas uma posição, podendo taxar Alencar de 

abolicionista ou escravagista, percebemos a dificuldade de isso ocorrer e de se fazer entender. 

Até agora, acreditamos que os argumentos aqui desenvolvidos foram postos a favor e contra o 

escritor cearense, mas não com o intuito de defendê-lo ou atacá-lo, mas para podermos tentar 

deixar evidente a importância da mudança nos costumes e, principalmente, na consciência da 

sociedade brasileira que, no caso desse escritor, as interpretações são variadas, e que os 

argumentos utilizados para desmerecer sua obra são fugazes. Sendo necessária uma 

reinterpretação de suas posições frente ao tema da escravidão a partir da literatura e política. 
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4 “MÃE” E A RELAÇÃO SENHOR-ESCRAVO  

 
 

Quando Alencar alcançou o fracasso com O crédito (1857) e com a proibição de 

As asas de um anjo (1858), talvez o público pensasse que o escritor deixaria os palcos 

nacionais para voltar a escrever crônicas jornalísticas. Porém, após dois anos intensos, desde a 

estreia de O demônio familiar (1857), José de Alencar demitia-se do Diário do Rio de Janeiro 

e conseguia um cargo burocrático no Ministério da Justiça. Assim, com o ânimo refeito, 

acabou por escrever a peça Mãe (1860), que contribuiria para que conhecesse, novamente, a 

ascensão como teatrólogo.  

Contudo, o escritor não queria voltar com todas as pompas ao cenário teatral. 

Tanto que não assinou a peça quando a enviou para o Ginásio Dramático. Solicitou sigilo. Tal 

prática era recorrente na época entre os dramaturgos, como uma maneira de se resguardar de 

um fracasso, podendo vir a assumir a autoria da peça apenas quando ela conseguisse um 

status adequado para a fama. 

No caso de Alencar, conta João Roberto Faria, tudo fora por água abaixo, uma vez 

que seu pai, José Martiniano de Alencar, veio a falecer no dia 15 de março de 1860. Tal fato 

acabou sendo noticiado pelos jornais da seguinte maneira: “Por justos motivos não pode subir 

à cena hoje o drama em 4 atos intitulado MÃE. Logo que estes cessem, terá lugar a sua 

representação porque acha-se ensaiado e pronto”165. Assim, tomava-se conhecimento que José 

de Alencar, em breve, estaria com uma cena a estrear.  

A peça Mãe foi tida como “o melhor trabalho brasileiro escrito para ser 

representado”166. Quintino Bocaiúva, no dia seguinte ao da estreia, afirmou, em uma carta que 

enviara a Alencar, que considerava Mãe a melhor das obras até então escrita e parabenizava-

lhe por ter feito da peça um poema. 

A responsável por tais elogios, como é possível notar na carta de Bocaiúva, é a 

personagem Joana, protagonista do drama, que trazia consigo um significado à obra que fez 

com que os críticos voltassem a discutir sobre a questão abolicionista e escravagista numa 

obra alencarina. Muito se discutiu em torno da obra se ela era apenas uma representação de 

uma situação-limite que muitas mulheres negras escravas sofriam naquela época ou se essa 

representação da realidade trazia consigo argumentos que se impusessem sobre a questão 

emancipatória. Assim, iremos analisar por quais razões a peça é tida ora contendo um cunho 

                                                 
165 FARIAS, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade 

de São Paulo, 1987, p. 98. 
166 REVISTA POPULAR, Rio de Janeiro, n. 5: 378-86, 16 mar. 1860. 
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abolicionista, ora como apenas uma representação de um sentimento de uma mãe pelo seu 

filho. 

 

4.1 Joana, a heroína negra em situação-limite 

 

A peça alencarina, é importante dizer, trazia consigo a dramatização de uma 

relação entre senhor e escravo muito representativa, pois os sentimentos existentes entre Joana 

e Jorge, seu filho e senhor, iam além do que a sociedade burguesa da época, provavelmente, 

poderia suportar.  

Toda a trama é focada em Joana, que é escrava e ao mesmo tempo mãe de Jorge, 

sem que esse o saiba. A peça se inicia quando o estudante de medicina tem conhecimento de 

que o pai de Elisa, moça que se torna sua namorada devido a aulas particulares de piano, não 

tendo como pagar as dívidas, tenta o suicídio. Jorge, ao saber o que ocorrera, vai ter com o 

Doutor Lima, um amigo de longa data e que conhece Joana há mais tempo, para tentar 

conseguir a quantia que o senhor Gomes está a dever. Porém, Doutor Lima informa que só 

conseguirá juntar a soma que lhe é solicitada em vinte e quatro horas. Jorge fica, então, aflito, 

pois sabe que será tarde demais.  

Ao saber do sofrimento de Elisa, Joana, que há pouco fora alforriada, mas ainda 

trabalhava para Jorge, se oferece para ser vendida em troca de ajudá-los, pois assim garantiria 

a felicidade de seu filho.  

Apesar de Jorge, de início, não aceitar a sugestão, acaba cedendo, frente à ameaça 

do agiota Peixoto em enviar o senhor Gomes à prisão. Assim, a escrava é hipotecada por 

seiscentos mil réis, valor superior à dívida a qual Gomes havia contraído.  

Contudo, Peixoto, voltando à casa de Jorge para reaver a escrava, ao pensar que 

ela havia fugido – quando ela havia apenas ido ver se seu “nhônhô” estava bem e se precisava 

de alguma coisa –, acaba contando ao Doutor Lima e à Elisa sobre a venda de Joana. Doutor 

Lima, por sua vez, não acredita, uma vez que Joana encontrava-se forra. 

Pouco depois, com a chegada de Jorge e Gomes, já no início da Cena XI, Doutor 

Lima anuncia o que Joana escondera por pouco mais de duas décadas a Jorge: “Tu vendeste 

tua mãe!”167. Logo após, Joana foge, e Jorge, em meio a uma profusão de sentimentos, paga o 

senhor Peixoto e diz que deveria ter adivinhado, pressentido o amor que Joana havia lhe 

dispensado durante todo o tempo de sua vida. 

                                                 
167 ALENCAR, José de. Mãe. 1ª ed. Rio de Janeiro: Typographia de F. de Paula Brito. 1862, p. 135. 
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Neste momento, enquanto Peixoto é levado preso devido às letras falsas que 

emitira, Jorge procura em vão pela mãe e ouve do senhor Gomes a proibição de seu 

casamento com Elisa, por não permitir que sua filha case com o filho de uma escrava. 

Enquanto isso, não querendo ver a miséria de seu filho, Joana, em seu pequeno cômodo, toma 

o veneno que outrora teria sido bebido pelo senhor Gomes. 

Isso ocorre ao final da peça; Joana comete o suicídio em meio aos pedidos de 

Jorge para que lhe chame de filho. A escrava sabe que seu filho só será aceito na sociedade se 

a única mancha em sua vida, uma mãe negra, desaparecer. Um exemplo de como a sociedade 

trataria Jorge se dá justamente um pouco antes de Joana morrer, pois o senhor Gomes se posta 

contrário ao casamento da filha quando sabe que a escrava de Jorge é sua mãe. Todavia, 

quando Joana deixa de lado sua existência para que a felicidade do filho possa permanecer, o 

próprio pai de Elisa roga para que “Ela abençoe tão santa união!”168  

O drama, muito bem estruturado, chama atenção do público e da crítica, sendo 

considerado uma das melhoras obras já vistas em território nacional. Assim considerando, 

Machado de Assis realiza uma crítica elogiosa à peça de Alencar: 

 

A ação é altamente dramática; as cenas sucedem-se sem esforço, com a natureza da 

verdade; os lances são preparados com essa lógica dramática a que não podem 

atingir as vistas curtas. Altamente dramática é a ação, disse eu; mas não para aí; é 

também altamente simples.  

Repito-o; o drama é de um acabado perfeito, e foi uma agradável surpresa para os 

descrentes da arte nacional169. 
 

O escritor carioca via então que a obra de José de Alencar poderia dar um novo 

rumo para o teatro, uma vez que a estrutura narrativa era algo de um “acabado perfeito”, o que 

contribuía para dar um novo impulso à cena teatral da época. Provavelmente, essa 

dramaticidade, a qual se refere, deve-se aos atos de Joana, que, como iria apontar Antônio 

Soares Amora, é “uma verdade humana” e “uma verdade à luz da nossa história”170, pois é ela 

a responsável por toda a comoção existente ao final da peça e por iniciar uma discussão se 

esta trazia em si argumentos em prol da abolição ou se era apenas uma representação de um 

sentimento maternal. 

 

                                                 
168 ALENCAR, José de. Mãe. 1ª ed. Rio de Janeiro: Typographia de F. de Paula Brito. 1862, p. 144. 
169 ASSIS, Machado de. A crítica teatral. José de Alencar: Mãe. Obra Completa de Machado de Assis, Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, vol. III, 1994. Publicado originalmente na “Revista Dramática”, seção do Diário do Rio 

de Janeiro, 29/03/1860. 
170 AMORA, Soares. O romantismo, São Paulo, Cultrix, 1969, p. 347. 
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4.1.1 Mãe, um sentimento maternal ou uma peça abolicionista? 

 

Para Regina Claudia Garcia, em sua dissertação, A exclusão como norma: a 

representação do escravo em duas peças brasileiras, o único objetivo da peça Mãe era elevar 

o coração materno, e que, no lugar de fazer uma denúncia, José de Alencar apresentava 

apenas os pontos negativos que podem haver dentro de um lar com a presença de um escravo. 

Para conseguir evidenciar tal feito, teria se utilizado de uma personagem negra para mostrar o 

sentimento elevado que uma mãe tem pelo filho e apenas isso. Desta forma, para a crítica, o 

que está em jogo não é a personagem Joana, e sim “[...] a mãe que morrerá para que o filho 

possa viver inserido na sociedade brasileira, o que ratifica[ria] a ideia de que o cativo não 

tinha lugar no espaço social do país”171. 

Quando em estudo da obra alencarina, Raymond Sayers traça uma comparação 

com o drama Cancros sociais, de Maria Ribeiro, publicado em 1866, onde há também a 

presença de uma personagem oprimida e que está na posição de mãe. Para o crítico, a situação 

das mães nas duas obras diverge, em Mãe há uma aproximação com a representação dos 

negros escravos daquela época, o que não ocorre na obra de Maria Ribeiro. Joana representa, 

de certa maneira, a própria escravidão. Em Os cancros sociais, Marta, a personagem 

protagonista se difere dos negros, uma vez que possui altos refinamentos e educação.  

 

A figura da mãe na peça de Alencar é abnegada, mas é também um ser humano que 

pode ser reconhecido na servidora, embora como servidora não tenha as características 

específicas do que poderíamos chamar uma servidora negra. Os leitores do tempo 

sentiriam nela um caráter muito verossímil, aceitá-la-iam na situação de escrava e 

considerariam mesmo os acontecimentos de sua vida como argumentos contra a 

escravidão. Em Os Cancros Sociais, Marta, a mãe, com todo o seu refinamento e 

educação, pareceria tão diferente dos seus irmãos de raça, que o público não a poderia 

ver senão como uma mulher infeliz, mas dificilmente como representante de escravos. 

No que lhe acontece não pareceria fácil colher argumentos contra a escravidão. Nessa 

mesma linha, a peça é falsa como o é seu caráter principal. Machado de Assis, numa 

recensão da peça, disse que a realização estava aquém da concepção172. 

 

Quanto a essa comparação, é interessante saber a posição que a crítica Valéria 

Andrade Souto-Maior tem sobre tais questões quando realiza um estudo sobre o teatro de 

                                                 
171 GARCIA, Regina Claudia. A exclusão como norma: a representação do escravo em duas peças brasileiras. 

2006. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, p. 153. 
172 SAYERS, Raymond. O negro na literatura do Brasil. Edições o Cruzeiro, 1958, p. 292. 
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Maria Ribeiro. A pesquisadora nos lembra que nas dedicatórias de José de Alencar lê-se: 

“Rainha ou escrava, a mãe é sempre mãe”173, e que  

 

[...] a tragédia de Joana explicita até a própria vida para o bem do filho. E nesse 

sentido, parece justificar-se a crítica de que José de Alencar, longe de estar 

preocupado com o problema social da escravidão e suas implicações morais, 

jurídicas e políticas, teria escolhido uma escrava como heroína do drama para 

mostrar uma situação-limite que lhe facilitava comprovar exemplarmente o alcance 

do amor materno174. 

 

Dessa forma, ao contrário da análise de Sayers, Souto-Maior crê que em ambas as 

peças há apenas a denúncia de uma anomalia social que só é possível existir devido à 

escravidão – a venda e compra de mães pelos próprios filhos sem que esses saibam. Souto-

Maior afirma isso porque se baseia no que Robert Slenes informa sobre de onde Alencar teria 

retirado a ideia para a peça.  

Em 1850, teria o escritor cearense trabalhado no Instituto dos Advogados 

Brasileiros (que viria a se transformar em OAB) como assistente de Caetano Soares, um 

jurista da época que, em 1851, pela segunda vez, indicava a necessidade de uma lei que 

protegesse a mãe escrava que tivesse o filho como senhor, de maneira que ficasse forra 

quando isso ocorresse. 

Souto-Maior ainda traz à tona detalhes que Slenes teria conseguido esmiuçar para 

perceber que a peça de Alencar estava ambientada no Rio de Janeiro, justo no local e na data 

de um acordo pelo qual a “família escrava” de um senhor ficara destituída do seu direito à 

liberdade em fevereiro de 1855. Para o crítico, existia no ato do suicídio um sentido 

metafórico, que seria o da esperança da liberdade175. 

Além disso, Sayers, comparando a peça Mãe com O demônio familiar, comenta 

que há apenas um ponto em comum entre ambas, a escravidão. Para o crítico, Alencar tenta 

construir um drama que não busca trabalhar apenas o lado humano como era anunciado nos 

jornais, ou, ao contrário do que diz Souto-Maior, quis ele construir uma personagem, que 

estando à margem da literatura nacional, pudesse representar a figura de uma heroína, 

simbolizando, obviamente, a abnegação do amor de uma mãe pelo seu filho, mas 

principalmente o tema da escravidão. 

 

                                                 
173 SOUTO-MAIOR, Valéria Andrade. Gabriela e Cancros Sociais: a estratégia palimpséstica no teatro de Maria 

Angélica Ribeiro. In: AQUINO, Ricardo Bigi de; MALUF, Sheila Diab (Org.). Dramaturgia e teatro. EdUFAL, 

2004, p. 310 
174 Ibid., p. 310. 
175 Ibid., p. 311. 
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A única semelhança entre as duas peças é que Alencar em ambas não se preocupa 

com o problema humano, mas antes com o problema social, a escravidão. [...] 

Embora Mãe seja um drama bem elaborado, o seu ponto mais interessante não é o 

enredo, mas a concepção do caráter da heroína. [...] Joana é apresentada por extenso 

e com afeição. [...] A razão é que Alencar tentou simbolizar em Joana o tipo de mãe 

cuja característica principal fosse o altruísmo, e, embora a descreva em função de 

uma mulata, não hesita em afirmar que a modelou segundo sua própria mãe, uma 

aristocrata da província do Ceará176.  

 

Assim, Sayers afirma que na representação da situação limite que Souto-Maior 

aponta, o quesito humano está presente, mas esse não é o ponto principal, a obra vai além 

desse argumento que Souto-Maior utiliza para minimizar a peça. Para o crítico, os argumentos 

contra a escravidão estão presentes e, provavelmente, são mais fortes do que apenas a 

demonstração de um sentimento maternal.  

Contudo, Décio de Almeida Prado, que afirma que a obra alencarina possui teor 

abolicionista, enfatiza que o autossacrifício de Joana aponta também para outra postura de 

José de Alencar. O suicídio, podemos entender, é uma maneira de conquista de liberdade 

através do sentimento maternal e também uma maneira de manter a “naturalidade” da 

sociedade burguesa da época, sem ter em seu meio um negro como familiar. 

O crítico, em sua História concisa do teatro brasileiro: 1570-1908, começa por 

afirmar que o foco de Mãe é tratar das incertezas e ambiguidades que rondavam um país 

dividido entre negros e brancos, escravos e pessoas livres, pois José de Alencar teria 

imaginado uma situação limite para evidenciar essa sociedade, e que “o bom negro, no Brasil, 

é aquele que desaparece de imediato quando a sua presença incomoda a memória familiar”177.  

O conservadorismo de José de Alencar é agora, então, vislumbrado, o que pode ir 

de encontro ao seu pensamento de abolição. 

O interessante, também, é saber como o público da época entendeu a obra 

alencarina, e como as peças teatrais, por exemplo, eram anunciadas. Mãe chegou a ser 

anunciada nos jornais da época por ter um personagem negro como protagonista, como 

mostra Flávio Aguiar, em seu livro A comédia nacional no teatro de José de Alencar, com um 

anúncio que saiu ao lado da chamada para a peça, no Diário do Rio de Janeiro: “A 

protagonista deste drama é uma escrava. Respeitaram-se todas as conveniências da sociedade 

brasileira, para se tirar partido somente do sentimento da maternidade”178. 

                                                 
176 SAYERS, Raymond. O negro na literatura do Brasil. Edições o Cruzeiro, 1958, p. 281-82. 
177 PRADO, Décio de Almeida. História concisa do teatro brasileiro: 1570-1908. São Paulo: Edusp, 1999, p. 85. 
178 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 162. 
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Parece que o único ponto que gostariam de frisar seria apenas o sentimento de 

maternidade de Joana. As relações existentes entre senhor e escravo, que ocorrem na peça, 

como também em O demônio familiar não são mencionadas e não são analisadas pela crítica. 

Uma carta de um leitor, que saiu pelo Diário do Rio de Janeiro, a 26 de março, dois dias após 

a estreia da peça, evidencia um pouco esse pensamento:  

 

O autor respeitou as conveniências públicas, é verdade, mas a ideia humanitária salta 

de cada lance, o instinto liberal respira a cada cena. O espectador vê diante de si uma 

escrava de seu próprio filho, servi-lo com [o] uma mulher dessas abnegações só têm 

as almas de rija têmpera179. 

 

Assim, para este espectador, a peça alencarina era muito mais do que apenas a 

demonstração de um sentimento maternal, continha um “instinto liberal”, provavelmente 

porque se tem uma negra como protagonista, que é, além disso, uma mãe que acaba por 

emocionar a todos que estão envolvidos na trama e a todos que assistem à peça.  

Todavia, Flávio Aguiar afirma que os fatos que envolvem a escravidão estão 

presentes, pois: “O que vemos, em Mãe, é, sem dúvida, o drama da escravidão, mas atenuado 

pela boa fé conservadora de quem deseja superar uma instituição condenada, do ponto de 

vista ético, e ao mesmo tempo redimir a sociedade nacional, tal como estava arquitetada”180. 

Talvez, com essa mesma ideia é que Joaquim Nabuco veio a atacar a peça na 

polêmica discussão que travou com José de Alencar. Já no início de sua crítica, começa a 

afirmar que a obra de Alencar não se posiciona contra a escravidão e que o ato cometido pela 

escrava chega a ser desnecessário. O crítico ainda afirma que o final da peça Mãe não 

demonstra um drama, que pode, portanto, emocionar os espectadores, mas que não deve ser 

considerado uma peça dramática181: 

 

Aí há uma cena triste mas não há um drama; o suicídio que nada tem de necessário 

nem de fatal é um acidente, que pode impressionar os espectadores, mas que não 

entra no domínio do teatro; pertence à crônica dos jornais. [...] O drama é a luta, é o 

esforço, é a paixão, não é a desgraça nem a loucura182.  

 

Além disso, Nabuco volta à argumentação que havia proferido contra O demônio 

familiar, dizendo que os personagens nos revoltam, pois não condizem com a realidade, como 

                                                 
179 FARIA, João Roberto. José de Alencar e o teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de 

São Paulo, 1987, p. 162. 
180 Ibid., p. 170. 
181 Levando em consideração que críticos como Décio de Almeida Prado e Sábato Magaldi, que foram 

estudiosos do teatro nacional, veem na peça Mãe um drama, não entraremos na discussão que analisa o que vem 

a ser uma peça dramática ou um drama.   
182 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 111. 
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se tudo neles fosse falso, desde a linguagem até o seu senso moral. Chega a dizer, inclusive, 

que:  

 

Tudo o que há de triste, de raro, de extraordinário, de inverossímil nesse fato, devia 

impedir o Sr. Jose de Alencar de explorá-lo e de carregar ainda de cores tão 

sombrias a escravidão, já de si triste. 

Não há sentimento de honra, nem de família, não há consideração social, que esse 

drama não ofende. Não creio que em diálogos tão curtos se pudesse ferir mais a 

dignidade humana. A heroína é procurada entre as porções inferiores de nossa 

espécie que a escravidão tem aviltado, para resumir o sentimento de maternidade183. 

 

O abolicionista critica Alencar por ter carregado a peça de cores sombrias, como 

se o que estivesse sendo representado fosse inverossímil. É mister lembrar o que Robert 

Slenes faz ao comparar a peça alencarina a um fato que ocorrera no Rio de Janeiro enquanto 

trabalhava no Instituto dos Advogados Brasileiros. Assim, os argumentos de Nabuco caem 

por terra. 

O que chama mais a nossa atenção em seu comentário é quando Joaquim Nabuco 

afirma que a personagem principal da trama, Joana, é tida como uma mulher que está entre os 

inferiores de nossa espécie para aviltar o sentimento de maternidade.  

Assim como José de Alencar que (tido por vários como escravocrata), em seus 

discursos parlamentares, afirmou que os negros possuíam a mente embotada, dando a eles um 

status de pessoas subjugadas, em nosso ponto de vista, Nabuco faz o mesmo quando insere a 

heroína do drama no que ele diz ser uma espécie inferior. Se Nabuco pregava o abolicionismo 

e é tido como um dos maiores abolicionistas que o país já teve, em nenhum momento deveria 

ter proferido algo que pudesse colocar os negros em patamar inferior, mesmo sabendo que a 

culpa não era dos negros, mas do cativeiro, como bem pontua em seu livro O abolicionismo: 

“O mau elemento da população não foi a raça negra, mas essa reduzida ao cativeiro”184. 

Todavia, Celso Uemori, em seu artigo Escravidão, nacionalidade e “mestiços 

políticos”, afirma que Nabuco não conseguiu escapar ao racismo científico de sua época, 

mesmo tendo se esforçado para ver com bons olhos os negros, pois ainda os via como 

“problemas”. De acordo com o crítico, o abolicionista reconhecia no negro o direito de ser 

cidadão como qualquer outra pessoa da sociedade brasileira porque sabia do valor do negro 

como uma peça fundamental para a economia do país, mas assim como outras etnias, como os 

chineses, o problema da escravidão teria sido a sua africanização: “O principal efeito da 

escravidão sobre a nossa população foi, assim como africanizá-la, saturá-la de sangue preto, 

                                                 
183 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 111. 
184 NABUCO, Joaquim. O abolicionismo, 1849-1910. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010, p. 109. 
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como o principal efeito de qualquer empresa de imigração da China seria mongolizá-la, 

saturá-la de sangue amarelo”185. 

Voltando à trama, Nabuco parece não perceber no suicídio uma paixão abnegada, 

pois entende que a personagem se entrega ao cativeiro alegre e contente quando Jorge, seu 

filho, a vende para Peixoto: 

 

E como passa ela do cativeiro do filho para o do último dos usurários? Contente, 

alegre, sem que a escravidão lhe pese, tão habituada está A esse ar mefítico. Tudo 

isso é profundamente humilhante! A arte nada tem que ver nesse mercado de carne 

humana, que o autor põe em cena; a ingratidão de um homem que, depois de ter 

dado a carta de liberdade à escrava que lhe serviu de mãe, vende-a sem luta interior, 

é a prova de que mesmo os tipos melhores do teatro brasileiro do Sr. José de Alencar 

não conhecem o sentimento da honra186. 

 

 O crítico julga Jorge por não ter sentimento algum de honra ao vender a mãe sem 

escrúpulos. Não entendemos dessa forma. Uma vez que ele fazia parte de uma sociedade 

burguesa – futuramente seria um médico – e que logo se casaria, atingindo outro status, de 

que outra maneira agiria para salvar seu sogro das desventuras que viria a sofrer se as dívidas 

não fossem pagas? O único meio que tem é vender Joana. Ela se entrega “contente, alegre, 

sem que a escravidão lhe pese” não porque Alencar não soube retratar a realidade, mas porque 

o sentimento maternal é mais forte, e Joana tem entendimento disso, tanto que ela comente 

suicídio ao final da trama.  

Diante de toda a obra e sobre os comentários existentes sobre a peça Mãe ser ou 

não uma obra de cunho abolicionista, Nabuco afirma que “O senhor José de Alencar, porém, 

não concluiu contra a escravidão nesse drama”, isso porque o dramaturgo, na câmara e em 

suas cartas, mostrou a “fé profunda que tem nos destinos da escravidão”, assim, “o escritor 

ofendeu todos os sentimentos que fazem a dignidade de nossa raça”187.  

Para concluir, o posicionamento de Nabuco, que afirma que a obra alencarina não 

possui argumentos em prol da abolição, dirá que:  

  

Não era essa raça infeliz que o Sr. José de Alencar devia ter procurado o ideal de 

mãe. Entre os animais ser-lhe-ia mais fácil descobrir casos de heroísmo materno 

muito mais tocantes, do que o dessa escrava que se faz, sem sacrifício, vender pelo 

filho: os atos, porém, que se trazem para a cena não são os instintos talvez fatais, são 

os sentimentos espontâneos, sim, mas conscientes impulsos da natureza sem dúvida, 

mas que a razão eleva a uma categoria superior e como que transforma!188 

 

                                                 
185 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 104. 
186 Ibid., p. 111. 
187 Ibid., p. 112. 
188 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 112. 
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Parece-nos, portanto, que o Joaquim Nabuco foi infeliz em tais argumentações, 

uma vez que poderia ter agido como alguns críticos atuais o fazem, como apontar os 

problemas da obra, dando a entender que há pontos que poderiam nos levar ao entendimento 

de que Mãe é uma peça que traz abordagens que contribuem para o abolicionismo, mas que 

não seriam o suficiente para que a obra fosse tida como abolicionista. Colocando os animais 

acima dos escravos, entendemos que da mesma maneira que alguns dos argumentos de José 

de Alencar não podem ser interpretados de maneira limitada, dando-lhe uma alcunha 

indevida, seja ela escravagista ou não, cremos que o mesmo pode ser dito para os comentários 

de Nabuco. 

Quanto aos comentários de Nabuco, José de Alencar, em 28 de outubro de 1875, 

respondia-lhe dizendo que o crítico não conhecia teatro e muito menos leitura dramática e 

que, além disso, não compreendia as obras nacionais. Em defesa de sua peça Mãe, quando 

Nabuco diz que o dramaturgo empobreceu ainda mais a escravidão com as cores que lhe 

pintara e que escrevendo dessa forma aborrecia tudo o que lembrasse o cativeiro, Alencar 

revida questionando:  

 

[...] aborrece então seu país, que ainda a conserva? Aborrece sua infância, passada 

entre ela? Aborrece seu venerado pai, que não se animou a propor a abolição 

imediata, e a si mesmo, pois deve sua educação e bem estar ao café, ao algodão e à 

cana, plantados pelo braço cativo?189  

 

Dessa forma, Alencar ataca a pessoa de Nabuco, da mesma maneira que este o 

fizera. E relaciona a vida bem-educada do abolicionista aos fatores econômicos que a 

escravidão proporcionou, não apenas à sua família, ao Brasil.  

O autor de O demônio familiar lembra ainda em sua resposta que os 

emancipadores de antes eram escravagistas e que se tornaram abolicionistas no período em 

que a Lei do Ventre Livre fora aprovada. E neste momento Alencar vai se colocar em uma 

posição de defensor da emancipação espontânea: suas duas peças teatrais são as únicas obras 

que possuem um teor que não foram produzidas apenas pela ocasião do momento. Vai deixar 

evidente que o que escreveu foi com um objetivo maior, de conseguir almejar uma 

regeneração moral da sociedade: 

 

O demônio Familiar e Mãe, embora não sejam criações do gênio, tem as condições 

que não se encontram nas produções efêmeras e de ocasião. Encerram os costumes 

criados pela escravidão, elemento local e contemporâneo, e combinam esse 

                                                 
189 Ibid., p. 119. 
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elemento com as aspirações nobres da pureza da família e da regeneração da 

sociedade190. 

 

Assim, podemos evidenciar, não apenas pelo que diz o próprio autor, mas pelo 

que foi exposto até aqui, que em sua obra, Mãe, e também O demônio familiar, há argumentos 

que nos dão a possibilidade de interpretar como uma contribuição para a emancipação 

espontânea, não para a ação abolicionista, que visava a emancipação imediata. Negar os 

argumentos que envolvem a peça, retirando-lhe a verossimilhança dela, como o faz Nabuco, é 

não perceber que uma obra está aberta a interpretações, e que essas devem estar 

acompanhadas do embasamento teórico necessário para que a crítica possa ser fundamentada. 

Apesar de ser contemporâneo de Alencar e de ter grande conhecimento do que ocorria na 

época, acreditamos que seu posicionamento como abolicionista também poderia ser levado 

em consideração duvidosa pelo que emitiu quando criticando as peças de Alencar, se não 

tivéssemos conhecimento das ações que Nabuco fez em prol da causa abolicionista.  

Dessa maneira, o pensamento de Alencar, como disse Flávio Aguiar, tem algo de 

uma “boa fé conservadora”, pois evidenciava que a sociedade ainda acreditava que a 

escravidão seria necessária para a sua evolução, como se esta instituição devesse existir para 

que o ser humano pudesse aprender com os seus erros. É esse conservadorismo que acaba por 

deitar por terra tudo que Alencar fale em prol da abolição. José de Alencar nas cartas que 

redigiu para o Imperador, quando tratando da questão emancipatória, deixa sua posição mais 

evidente quanto à manutenção da escravidão. 

 

4.2. "As novas cartas de Erasmo, ao Imperador" e a defesa da escravidão 

 

Alguns críticos afirmam que é possível encontrar todo o conservadorismo de José 

de Alencar nas cartas políticas que escreveu ao Imperador quando a questão emancipatória 

estava em discussão. Nas cartas intituladas originalmente Ao imperador: novas cartas 

políticas de Erasmo (1865) é possível encontrar argumentos que evidenciam que Alencar era 

contra a emancipação imediata, uma vez que os danos causados ao Brasil seriam imensos. 

Dentre as sete cartas redigidas para d. Pedro II, três tratam especificamente sobre a questão da 

abolição191. 

É importante estudarmos o que o autor cearense comenta nessas cartas, pois 

poderemos ter uma visão de como ele entendia, no plano político, a instituição escravagista e 

                                                 
190 COUTINHO, Afrânio. (Org.). A polêmica Alencar-Nabuco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p. 122. 
191 As outras giram em torno da Guerra do Paraguai e das questões econômicas. 
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de que maneira se posicionava como deputado. Assim, poderemos ver se o José de Alencar 

político se afastava do escritor José de Alencar. 

As cartas foram publicadas no período que vai de 17 de novembro de 1865 a 15 

de março de 1868, ou seja, antes de Alencar ser eleito Ministro da Justiça. Sabe-se também 

que tais cartas possivelmente influenciaram o Visconde de Itaboraí a convidar José de Alencar 

para compor o Gabinete de 1868 como Ministro da Justiça. Com isso, podemos relembrar um 

momento conhecido da política brasileira quando d. Pedro negou a Alencar uma cadeira no 

senado devido ao temperamento impulsivo do escritor. O Imperador, apesar de ter concordado 

que Alencar compusesse o Gabinete, não confiava nele por não saber que tipo de ideias 

poderiam sair daquela cabeça em dias de arroubo, como informa Raimundo de Menezes em 

seu José de Alencar: literato e político (1977).  

O Imperador já conhecia a personalidade de Alencar, pois leu as cartas, os 

romances e as peças de teatro encenadas pelo dramaturgo. Contudo, o convite para Ministro 

da Justiça partia porque entendia-se que a ideia de uma sociedade baseada nas ideias 

escravagistas, com uma emancipação gradual, pensamento que José de Alencar também 

possuía vinha a se encaixar muito bem com o pensamento político daquele momento. Por 

isso, quando o Imperador, sofrendo ameaças exteriores de países como a Inglaterra, mudou a 

opinião frente à escravidão, José de Alencar resolveu atacar a Coroa. 

Desta forma, podemos começar a fazer uma breve análise das cartas enviadas ao 

Imperador. Na primeira carta, José de Alencar se apresenta como mantenedor de uma verdade 

que não deve se apagar, e que ele irá, portanto, analisar os problemas que a sociedade de sua 

época possui. O político irá se comparar aos grandes nomes da história universal para realizar 

tal feito, assim como fizeram Tácito, Demóstenes e Sêneca. Desde o início, é possível 

perceber que a crítica que Alencar realiza é feita de maneira pessoal contra a Coroa, por 

entender que ela estaria se posicionando de maneira equivocada, afirmando que estaria se 

iludindo pelos feitos emancipatórios. 

Mas é a partir da segunda carta, a primeira que aborda a questão emancipatória, 

que Alencar afirma que o Imperador está iludido com a abolição, pois o autor de O demônio 

familiar acredita que todas as ações realizadas em prol do país são apenas um “prejuízo 

rasteiro” que não deveria nunca ter atingindo o monarca192. Ou seja, tenta provar ao 

Imperador que a manutenção da escravatura é necessária para a sociedade brasileira, 

proferindo que ela esteve presente em toda a história da humanidade, contribuindo para os 

                                                 
192 Alencar, José de. 1829-1877. Cartas de Erasmo/José de Alencar; organizador, José Murilo de Carvalho. – Rio 

de Janeiro: ABL, 2009. 428 – (Coleção Afrânio Peixoto; v. 90), p. 280. 
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avanços políticos e econômicos de grandes países, como exemplifica em seus discursos 

citando a Inglaterra e a França, e que essa instituição era algo que remontava ao Império 

Romano, portanto, como se nos fosse algo intrínseco.  

Parece que, como aponta Alfredo Bosi, em A dialética da colonização, que 

Alencar desejava criticar ferrenhamente o Imperador, como já havia feito em suas Cartas de 

Erasmo, ao Imperador (1865), devido ao fato de que d. Pedro II partia de uma posição 

conservadora para uma posição reformista, “guiado pelo lado religioso que lhe inspiravam” 

justamente “as culturas inglesa e francesa”193.  

Assim, ao final da carta, diz ele sobre a propagação da abolição: “A propagação 

entusiástica de semelhante ideia neste momento lembra a existência das seitas 

exterminadoras, que, presas de um cego fanatismo, buscam o fantasma do bem através do luto 

e ruína”194. 

Apesar de crermos que é justamente contra a ruína dos escravos que José de 

Alencar parece ter escrito Mãe, como chegou a afirmar na polêmica com Joaquim Nabuco, 

alguns críticos afirmam que sua peça seria apenas a representação de uma mãe no papel de 

uma negra escrava, algo que era condizente com a realidade e que ocorria constantemente, 

portanto nada que pudesse ter tanta importância. Discordamos de tal posição, pois, de acordo 

com críticos como Décio de Almeida Prado, Mãe é uma obra que levanta a bandeira 

abolicionista, evidenciando de que maneira os escravos domésticos eram tidos dentro dos 

lares brasileiros e de que maneira eles possuíam uma relação com os seus senhores, o que será 

visto mais à frente. 

Nessa linha de raciocínio, a pesquisadora Fernanda de Jesus Ferreira, em seu texto 

chamado “A redenção do corpo e da alma”: a representação literária da educação dos 

escravizados em José de Alencar (1850-1875), afirma que o dramaturgo sempre prezou pela 

regeneração moral, tentando colocar a sociedade sob reflexão, levando em consideração os 

problemas que a instituição escravocrata trazia, principalmente quando ela estava tão presente 

no lar brasileiro. Expõe que em Mãe “o desfecho da peça caminha nesse sentido: mostrar os 

males da escravidão e, clara ou implicitamente, incentivar um discurso rumo à emancipação a 

partir da iniciativa privada”195. 

                                                 
193 BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 239. 
194 Alencar, José de. op. cit., p. 281. 
195 FERREIRA, Fernanda de Jesus. “A redenção do corpo e da alma”: a representação literária da educação dos 

escravizados em José de Alencar (1850-1875). Dissertação (Mestrado em História da Educação e Historiografia) 

– Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, p. 96. 
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Apesar de concordarmos com tais pensamentos, que a obra clama por uma 

mobilização acerca da emancipação, ainda assim podemos ir além, buscando elencar as 

diferenças existentes entre a opinião do Alencar político com o que está exposta nas ações de 

seus personagens e diante do momento histórico em que sua obra se passa. 

Todavia, ele desejava a abolição gradual, sendo contra a escravidão, e punha o 

tema da escravidão em foco, levando-o até os palcos, sendo um dos primeiros a tratá-la com 

importância, trazendo-a para o centro da discussão na literatura.  

Porém, podemos relembrar Antônio Candido quando nos pede cautela no estudo 

de uma obra frente à sua realidade: “Seria o caso de dizer, com ar de paradoxo, que estamos 

avaliando melhor o vínculo entre a obra e o ambiente, após termos chegado à conclusão de 

que a análise estética precede considerações de outra ordem”196. Quando do término da leitura 

das obras de Alencar e possuindo um conhecimento mínimo da época em que vivia, podemos 

crer que nos é necessário ir além da “análise estética”, visualizando, como temos feitos, 

considerações políticas do próprio autor, fundindo, assim, texto e contexto. Só assim 

poderemos entender ao máximo obra e criador. 

Isto posto, o pesquisador Rogério Natal Afonso, em sua A dimensão política do 

pensamento de José de Alencar (1865-1868) – Liberalismo e escravidão nas cartas de 

Erasmo, aponta que Alencar desejava, com suas cartas, fazer que a ideologia conservadora, de 

manter a sociedade como estava, frente às mudanças propostas por novos liberalistas, como 

Joaquim Nabuco, que começam a tomar conta do parlamento, chegue o mais longe possível 

para alcançar um maior número de defensores, pois, apesar de suas cartas serem dirigidas ao 

Imperador, o político sabia que elas possuíam uma ampla divulgação, uma vez que as cartas já 

haviam conseguido ter a atenção dos ouvintes que Alencar desejava, que enxergavam-no não 

apenas como um romancista, mas como um político que se posicionava de maneira firme 

frente aos seus ideais197.  

O conservadorismo de Alencar, tão discutido sempre que a questão abolicionista é 

posta à prova em sua obra, pode ficar mais perceptível quando, ao lermos a terceira carta, o 

autor volta a afirmar que “o cativeiro foi o embrião da sociedade; embrião da família no 

                                                 
196 CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006, p. 13. 
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direito civil; embrião do estado no direito público”198.  Ele não deixa dúvidas de que essa 

instituição é a responsável para que a sociedade possa chegar ao seu máximo.  

Durante toda a carta, faz uma defesa pelo respeito que a sociedade brasileira tem 

pela lei, principalmente quanto à escravidão, e que, por isso, mesmo sendo algo rude e que 

promove o domínio do homem sobre o homem, causando-lhe imensa humilhação, “o cativeiro 

não pesa unicamente sobre um certo número de indivíduo, mas sobre a humanidade, pois uma 

porção dela acha-se reduzida ao estado de coisa” e que, portanto, a escravidão, sendo-lhe tão 

respeitável quanto à colonização e ao feudalismo, é “uma fase do progresso”199. Assim, 

parece-nos que José de Alencar só aceitaria lutar contra essa instituição se todos se erguessem 

em conjunto contra ela, o que seria totalmente impensável.  

Mas, em nosso ponto de vista, isso não deveria ser algo que pudesse ser entendido 

de maneira negativa, uma vez que, se a nação não consegue ter a visão de um melhor futuro 

para si, o governo, no caso o Imperador, é que deve se responsabilizar pelo seu povo.  

Quando Alencar realiza uma comparação da escravidão ao feudalismo e à 

colonização, acaba afirmando que as instituições movidas pelo povo são algo digno de todas 

as venerações possíveis e que ninguém, nenhum utopista – essa é a palavra que ele utiliza – 

tem o direito de profaná-las, mesmo tendo consciência que o cativeiro é algo repugnante, 

assim como os malefícios que a colonização e o feudalismo trouxeram. Assim, fica óbvio o 

motivo por que vários críticos chamavam Alencar, e ainda o chamam, de escravagista.  

Segue dizendo que a escravidão foi o que deu base para que o sistema político 

vigente pudesse ter se solidificado e que, sendo a escravidão uma lei, ela é “justa, útil, moral, 

quando realiza um melhoramento na sociedade e apresenta uma nova situação, embora 

imperfeita da humanidade. Neste caso está a escravidão”200.  

O que nos inquieta deveras é que essa instituição, quando retratada em O demônio 

familiar, não evidencia um melhoramento na sociedade, não deixa claro que a maneira como 

subjugamos uns aos outros e o fato dos escravos serem objetos de propriedade sejam um meio 

para que a sociedade melhore. Seriam os escravos então os culpados pelo atraso das 

sociedades? Mas se a escravidão é o embrião das nações, como poderiam ser os cativos o 

verdadeiro problema que atrasa o progresso? Em nosso entender, parece que Alencar 

acreditava que a escravidão seria o um mal necessário para que a sociedade brasileira, assim 
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como tantos outros povos, pudesse avançar em todos os sentidos, até moralmente, pois ele 

tinha consigo que isso serviria como um obstáculo a ser vencido, modificando nossa cultura e 

a forma como víamos os negros, tratando-os como iguais, e assim conseguiríamos acabar com 

a escravidão. 

Dessa maneira, diante de tais argumentos e questionamentos, podemos olhar com 

outro viés as obras de José de Alencar? Até que ponto, partindo do ponto de vista literário, em 

que a interpretação é algo único de cada leitor, poderemos chegar à conclusão de que elas 

possuem um cunho escravagista ou não? O próprio Décio de Almeida Prado, quando 

analisando a peça O demônio familiar, afirma que a obra possui um cunho emancipatório, de 

crítica à escravidão, além nos possibilitar a visão de uma nova postura alencarina, na qual o 

seu conservadorismo dá margem para que seja entendido como escravocrata.  

É importante deixarmos evidente as duas maneiras de análises aqui desenvolvidas. 

Uma visa a interpretação das obras através do conhecimento que possuímos da sociedade da 

época em que elas estão configuradas e que fizeram com que vários críticos saíssem em sua 

defesa ou ataque, tentando, dessa maneira, atingir o autor. A outra possibilidade é que, a partir 

da vida de José de Alencar, escritor e político, definamos um paralelo para que se possa tentar 

construir um plano do que ele pensava a respeito da instituição escravocrata, devido aos 

argumentos por ele utilizados, retirando de suas obras o cunho abolicionista. Assim, temos 

que ter prudência com essa linha tênue existente entre autor e obra para que possamos chegar 

a evidências mais claras e que nos possibilitem ir por um caminho que não nos leve a 

generalizações.  

Contudo, é possível analisarmos de que maneira isso acabou por reverberar nas 

opiniões críticas sobre sua obra e seu posicionamento frente à escravidão.  

A exemplo, Doris Sommer, em seu Ficções de Fundação: os romances nacionais 

da América Latina, aponta José de Alencar como sendo “evasivo”201 quanto à presença do 

negro nos seus livros mais vendidos, como O guarani e Iracema, em que tentava evidenciar a 

criação da nacionalidade do país, mostrando que somos uma mistura racial, mas esquecendo-

se do papel do negro. O pensamento de Sommer, em nosso ponto de vista, é correto, pois o 

autor poderia ter trazido à tona, desde o início, a presença do negro em suas obras fundadoras. 

Porém, é interessante entender e questionar por quais motivos Alencar quis valorizar num 
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primeiro momento o índio. Esquecia-se, realmente, do negro, ou tinha em mente um plano 

literário para que pudesse dar vazão aos responsáveis pela mistura racial de nosso país?  

Frente a isso, não podemos esquecer que as duas peças que mais chamaram 

atenção e que até hoje são alvo de discussão por terem trazido personagens negros nos papéis 

principais foram O demônio familiar e Mãe, e que o autor ainda chegou a escrever romances 

como Tronco do ipê e Til, obras em que a presença do negro frente à família brasileira é 

destacada. Não esqueçamos que O guarani e O demônio familiar tiveram publicação 

próximas, e que Mãe veio a ser escrita antes mesmo que Iracema. 

Assim, Sommer procede corretamente ao questionar o autor cearense, mostrando 

que se poderia ter trabalhado com o índio, o negro e o português, colocando-os em posições 

em que fossem evidenciadas as suas participações no cenário brasileiro desde a época 

colonial; todavia, também temos que levar em consideração que o próprio negro não fazia 

parte do que ficou conhecido de “indianismo na literatura”. O projeto de Alencar era cantar os 

índios como os heróis do país através de suas obras, uma vez que suas obras indianistas 

visavam evidenciar as nossas origens. 

Obviamente que não há dúvidas que José de Alencar se tornou importante para a 

literatura brasileira com essas obras, principalmente O guarani, e, para Weffort, em a 

Formação do pensamento político brasileiro: ideias e personagens, foi justamente nesses 

romances que as elites buscaram uma identidade nacional, deixando de lado, assim, o negro. 

Diz o crítico: “[...] no país novo o indianismo adequou-se como conveniente motivo das elites 

que buscavam afirmar uma identidade nacional, com a vantagem de evitar o ‘problema’ 

representado pelo negro”202.  

 A pesquisadora Regina Claudia Garcia, ainda sobre a questão da posição do negro 

na sociedade, e, principalmente, no teatro, parece concordar com o pensamento de Doris 

Sommer quando comenta em sua tese, intitulada Entre espelhos deformantes: a representação 

da escravidão, que: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 WEFFORT, F. C. Formação do pensamento político brasileiro: ideias e personagens. São Paulo: Ática, 2006, 

p. 194. 
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[...] Alencar propõe como ideal a união entre o branco e o índio que deveriam 

constituir o povo da nação brasileira. Vimos também que o negro foi quase que 

totalmente excluído do romance [O guarani], já que nele não foi protagonista, 

restando-lhe papéis menores através dos quais ele mantém a exclusão social, 

especialmente porque [...] fora do teatro, ele não foi protagonista. Para o negro, 

sobraram os personagens adjuvantes, como a escrava dedicada, ou o exemplo do mal 

que, em As minas de prata, é um instrumento de vingança. Será mesmo no teatro o 

espaço onde pôde aparecer como protagonista, mesmo que sob a condição da 

maternidade, como em Mãe, ou como o demônio capaz de corromper os costumes 

da família, em O demônio familiar. De todo modo, é preciso destacar que também 

no palco o escravo não é apresentado de modo positivo. Para que isso aconteça, é 

preciso revesti-lo de uma imagem sublimada: [...] uma mãe que é escrava [...] 

através da morte redentora203. 

 

Apesar de coadunarmos com essa perspectiva de pensamento, parece-nos um 

pouco impensável não se poder admitir que o negro poderia aparecer em obras literárias ou 

em encenações teatrais, sem estarem “revestidos”. Àquela época, era quase impossível ver um 

personagem negro como protagonista, mas é o que José de Alencar faz, e, por essa razão, os 

críticos são quase unânimes em admitir que do criador de O demônio familiar foi a mais feliz 

entre todas as empreitadas, até aquele momento, para tentar levantar argumentos que 

viabilizassem sentidos emancipatórios em suas obras. 

A pesquisadora parece ainda enaltecer o romance, uma vez que problematiza 

quanto ao desaparecimento do negro nesse gênero literário, dando a entender que as peças 

teatrais seriam um gênero menor ou que atingiriam um menor público, porém isso não chega 

a ficar evidente em suas ideias posteriores.  

Acreditar que o negro só poderia aparecer de maneira imponente, dentro de uma 

sociedade que o tinha como objeto de valor é desconsiderar as evoluções que ocorrem dentro 

de nossa sociedade e não conseguir perspectivar o problema da escravidão dentro de sua 

época. Todos os direitos conquistados em qualquer sociedade passam por momentos decisivos 

e, de certa forma, a cautela é mantida. Romper de maneira revolucionária uma ideologia é 

algo que se faz perigosamente, principalmente para a parte vitimada, e conhecendo um pouco 

da história de José de Alencar fica, ao menos para nós, perceptível que ele não seria a pessoa 

mais indicada para tal, tendo em vista seus posicionamentos conservadores, entretanto é ele 

quem inova no teatro deixando manifesto um problema que a todos era de conhecimento, mas 

que ainda pouco se falava, a escravidão. 

Há em Alencar o mérito de tocar na ferida, é verdade. Mas também, como alguns 

críticos já mencionaram, ele “deixa a desejar” devido ao seu conservadorismo, à sua 

                                                 
203 GARCIA, Regina Claudia. A exclusão como norma: a representação do escravo em duas peças brasileiras. 

2006. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, p. 53. 
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preocupação em demasia com a família mesmo quando tenta destacar a humanidade frente ao 

problema. Depois de Alencar, como aponta Antônio Candido, teremos tido pouquíssimas 

obras que tratassem do tema da escravidão. Diz ele em seu O romantismo no Brasil: 

 

Sem ter assumido posição abolicionista, José de Alencar, que morreu quando 

começava a fase aguda do movimento, se preocupava entretanto com os efeitos 

morais negativos da escravidão e as iniquidades que ela gerava, e sobre isso 

produziu uma comédia e um drama: O demônio familiar (1857) e Mãe (1859). 

Joaquim Manuel de Macedo escreveu no mesmo sentido algumas narrativas 

reunidas no livro As vítimas algozes (1869), e abertamente abolicionista foi o 

famoso romance de Bernardo Guimarães, A escrava Isaura (1875), [...] que é muito 

ruim mas causou grande efeito, pois descreve a situação extrema de uma jovem que 

é branca no aspecto, mas de condição servil, podendo ser comprada e vendida.204 

 

Portanto, o crítico observa que o que incomodava o escritor cearense eram os 

efeitos negativos morais da escravidão, não a instituição em si, como é possível observar nas 

cartas enviadas ao Imperador. É mister considerar que Joaquim Manuel de Macedo, como já 

pontuamos em capítulo anterior, faz o mesmo, e nada é dito quanto a isso. 

Mas voltemos ao final da década de 60, do século XIX, quando José de Alencar 

comenta em suas cartas sobre o posicionamento da Coroa, afirmando que a emancipação era a 

questão máxima do dia enquanto discorria sobre a ilusão do Imperador em libertar os negros 

através da Lei do Ventre Livre. 

 

Pesa-me desvanecer a grata ilusão em que se deleita vossa alma. 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; respondendo às aspirações 

beneficentes de uma sociedade abolicionista de Europa; [...] sem dúvida, julgais ter 

adquirido os foros de um rei filantropo205. 

 

 É com esse discurso, e por afirmar ainda que “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.”206, que levanta-se o ponto de vista que José de 

Alencar foi a favor da manutenção da escravidão no país. 

                                                 
204 CÂNDIDO, Antônio. O romantismo no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2004, p. 

68.  
205 Alencar, José de. 1829-1877. Cartas de Erasmo/José de Alencar; organizador, José Murilo de Carvalho. – Rio 

de Janeiro: ABL, 2009. 428 – (Coleção Afrânio Peixoto; v. 90), p. 280. 
206 Ibid., p. 284. 
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 Se voltarmos à carta, em Novas cartas políticas de Erasmo207, iremos descobrir 

que Alencar acredita que, se não fosse a raça africana, a América não existiria. Assegura ele, 

então, no último parágrafo da carta:  

 

Sem a escravidão africana e o tráfico que a realizou, a América seria ainda hoje um 

vasto deserto. A maior revolução do universo, depois do dilúvio, fora apenas uma 

descoberta geográfica, sem imediata importância. Decerto, não existiriam as duas 

grandes potências do novo mundo, os Estados Unidos e o Brasil. A brilhante 

civilização americana, sucesso da velha civilização europeia, estaria por nascer208. 

 

 O que pretendia Alencar? Reafirmar a importância que a instituição possuiu para a 

nossa formação enquanto povo. Para ele, se a raça americana suportasse a escravidão, como 

ocorre com todos os povos que são colonizados e que são submetidos a extremas provações, 

uma vez que ele se fundamentava no direito da conquista, não teria sido necessário importar, 

através do tráfego, o homem selvagem para uma terra selvagem. Contudo, pelo seu discurso 

evidencia-se que a escravidão era necessária, pois “se a escravidão não fosse inventada, a 

marcha da humanidade seria impossível, a menos que a necessidade não suprisse esse vínculo 

por outro igualmente poderoso”209 e que “todas as vezes que houve necessidade de reparar 

uma solução de continuidade entre os povos, a escravidão se desenvolveu novamente a fim de 

preencher sua missão eminentemente social.”210. 

E, continua, no início da quarta carta escrita ao Imperador: 

 

No seio da barbaria, o homem, em luta contra a natureza, sente a necessidade de 

multiplicar suas forças. O único instrumento ao alcance é o próprio homem, seu 

semelhante; apropria-se dele, ou pelo direito da geração, ou pelo direito da 

conquista. Aí está o germe rude e informe da família, agregado dos fâmulos, cœtus 

servorum. O mais antigo documento histórico, a Gênesis, nos mostra o homem 

filiando-se à família estranha pelo cativeiro211. 

 

Quer evidenciar através de passagens bíblicas que a escravidão é algo que 

contribuiu para que a família pudesse se estabelecer, concordando que um homem pode se 

sobrepor a outro, pois isso é um “direito da geração” ou “direito da conquista”. Posicionar-se 

de maneira a defender a escravidão, mesmo tentando argumentar que ela é algo intrínseco ao 

homem, que foi ‘necessária’ para a evolução das sociedades, é algo difícil de se aceitar até 

mesmo quando se utilizando de argumentos antropológicos.  

                                                 
207 Alencar, José de. 1829-1877. Cartas de Erasmo/José de Alencar; organizador, José Murilo de Carvalho. – Rio 

de Janeiro: ABL, 2009. 428 – (Coleção Afrânio Peixoto; v. 90), p. 286. 
208 Ibid., p. 325. 
209 Ibid., p. 286. 
210 Ibid., p. 287. 
211 Ibid., p. 286. 
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Na carta terceira, Alencar afirma que a escravidão só pode ser ocorrer quando a 

sociedade estiver preparada para conseguir lidar e entender a cultura que os escravos 

possuem. Quando os brasileiros estivessem formados moralmente quanto à participação dos 

ex-escravos na sociedade é que a abolição poderia ocorrer, mas de maneira gradual. Irá expor 

o exemplo das duas grandes potências da época, Inglaterra e França, para mostrar que elas 

próprias, antes de exigirem do governo brasileiro uma posição contrária à escravidão, já 

haviam sido mantenedoras dessa instituição e que agora eram exemplos para o restante do 

mundo. O que Alencar deseja é mais uma vez provar que o seu pensamento está correto, ou 

seja, que se deveria manter a escravidão até o momento oportuno para todos os lados; o que 

esquecia é que, enquanto isso, boa parte da população brasileira, em sua maioria, àquela 

época, formada por negros, vivia como animal ou objeto de propriedade. 

Vai iniciar pela Inglaterra, querendo mostrar a maneira como os escravos 

passaram de homens subjugados, escravizados a trabalhadores livres, servindo assim para o 

estímulo do capital. E pontua que, quando libertos os negros, não possuíam ainda a 

maturidade para usufruir da liberdade e que ela só veio a existir realmente após a abolição. 

 

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. Quando realizou-se a emancipação, os escravos, se não 

estavam completamente educados para a liberdade, possuíam pelo menos os 

rudimentos industriais que deviam mais tarde desenvolver-se com o trabalho 

independente. A essa madureza deve-se o estado próspero da população negra 

depois da abolição212. 

 

Ora, mas se o negro atingiria a maturidade quando livre, qual o motivo então da 

escravidão não ser extinta imediatamente? O fato é que Alencar queria acreditar que os 

cativos só deveriam ser livres quando houvesse uma maneira de participarem ativamente da 

sociedade entre os demais cidadãos brasileiros. Ele mostra, através do industrialismo inglês, 

que a abolição só foi possível porque os negros, ao serem libertos, tinham praticamente vagas 

garantidas no setor industrial, mesmo que esses ganhassem muito pouco. 

Na França, procura mostrar que a emancipação não ocorreu de maneira profícua, 

uma vez que não havia um cenário que possibilitasse um melhor convívio do povo francês 

com os ex-escravos: 

 

 

                                                 
212 Alencar, José de. 1829-1877. Cartas de Erasmo/José de Alencar; organizador, José Murilo de Carvalho. – Rio 

de Janeiro: ABL, 2009. 428 – (Coleção Afrânio Peixoto; v. 90), p. 297. 
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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 agricultura213. 

 

 Mas diz que os dois países realizaram a abolição apenas porque a sua população já 

era em maior número em face dos escravizados. Entende que o medo poderia ser um dos 

mantenedores do sistema, uma vez que o homem tem consigo o sentimento de conservação, 

não se expondo a riscos que possam vir a diminuir o seu status quo214. 

 Ao contrário do que se passava na França e Inglaterra, ou até mesmo nos Estados 

Unidos, onde a população livre era oito vezes maior do que a cativa, no Brasil, a população 

escravizada era de um terço, o que impedia, conforme Alencar, que a população ou o governo 

se animassem a realizar tais feitos.  

Afirma ainda que o que tínhamos no Brasil não era a verdadeira escravidão, pois, 

apesar de ter ciência de que os negros ainda eram tidos como objetos de propriedades, aponta 

que os cativos possuíam o ‘direito’ de conquistar a liberdade: 

 

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: emancipa-se e entra na sociedade. Aí nenhum prejuízo de 

casta detrai seu impulso: um espírito franco e liberal o acolhe e estimula215. 

 

É interessante tal posicionamento alencarino, uma vez que quase sempre em seus 

discursos dizia tratar o negro como igual, um homem que merece respeito como qualquer 

outro quando entende que ele tem o direito de se libertar. Parece que Alencar esquece que 

todos os homens nascem livres e por essa razão não deveria existir o “direito de se libertar”. 

Mesmo quando seu povo, seu país fosse conquistado por outros povos, como ele mesmo 

gostava de exemplificar, deveria ser evidente que nenhum ser humano deveria subjugar outro. 

Além disso, diz ele que o negro, quando emancipado, encontraria um “espírito franco” que o 

acolheria, mas, em várias de suas críticas, aponta que o negro não pode ser liberto porque a 

sociedade vai fechar as portas a ele, assim como ocorrera com Pedro, de O demônio familiar, 

e com Joana, de Mãe, que, não querendo se ver separada de seu filho, prefere morrer a vê-lo 

ser discriminado.  

                                                 
213 Alencar, José de. 1829-1877. Cartas de Erasmo/José de Alencar; organizador, José Murilo de Carvalho. – Rio 
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214 Ibid., p. 300. 
215 Ibid., p. 309. 
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Assim, tendo conhecimento de sua posição, foi que Joaquim Nabuco, por 

exemplo, questionou bastante sobre a abolição e a escravidão em suas obras, não levando em 

conta que a peça Mãe, por exemplo, trouxesse questões abolicionistas.  

Ao contrário de José de Alencar, que não apoiava a emancipação imediata, 

dizendo estar preocupado como futuro do país, em O abolicionismo, Nabuco comenta que os 

brasileiros deveriam apagar todos os efeitos causados por esse regime que, há mais de três 

séculos, trazia desmoralização e inércia para o progresso do país216. 

 

4.3 A relação do negro e seu senhor em Mãe 

  

Um dos pontos mais abordados, quando se estuda a escravidão, é a relação entre 

senhor e escravo, colonizador e colonizado. A dessocialização que os vitimados sofrem é 

bastante profunda; desde o momento em que são presos em suas terras natais e subjugados 

por outros povos, os escravos passam por etapas que acabam por fazer que os cativos tenham 

consciência de que seu corpo já não lhes, sobrando, quando possível, apenas a mente para 

suportar tais agruras da vida. 

 

A relação senhor-escravo é uma relação dono-coisa e, como tal, é marcada pelo 

poder ilimitado do proprietário que a impõe através da violência, cujo primeiro e 

maior sinal é a negação do direito à liberdade de todo africano e sua descendência. A 

partir do seu sequestro na África e tráfico para Europa e América, ao negro foi 

negado todo e qualquer direito como indivíduo, tendo sido animalizado e 

mercantilizado para que tal sujeição fosse processada217. 

 

Naquela época, entendia-se que a violência era a “melhor” maneira de se fazer 

com que o negro trabalhasse da maneira que os senhores desejavam, principalmente na zona 

rural, onde chegavam a trabalhar exaustivamente dezoito horas por dia. 

 Dessa forma, o negro acabou por ser visto como um animal, pois a violência 

retirava de si a sua condição humana, transformando-o também em um objeto. Essa maneira 

de agir da sociedade acabou possibilitando a visão de que os negros não possuíam nada de 

positivo, que eram animais ferozes e que não dispunham de uma consciência. As palavras de 

Fanon Frants podem esclarecer melhor de que maneira víamos os negros: “No inconsciente 

                                                 
216 NABUCO, Joaquim. O abolicionismo, 1849-1910. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010, p. 38. 
217 SOUSA, Regina Claudia Garcia de. Entre espelhos deformantes: A representação da escravidão em quatro 

peças brasileiras do século XIX. 2012. (Tese em Teoria Literária e Literatura Comparada) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. P. 22. 
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coletivo do homo occidentalis, o preto, ou melhor, a cor negra, simboliza o mal, o pecado, a 

miséria, a morte, a guerra, a fome. Todas as aves de rapina são negras”218. 

Esse pensamento se fortificou após várias residências, principalmente na zona 

rural, terem sido atacadas e seus residentes mortos por sublevações. Além disso, se 

lembrarmos que na história do país foram inúmeras as sublevações que ocorreram contra o 

sistema escravagista insufladas pelos próprios negros, evidenciaremos assim que eles 

possuíam conhecimento e poder de sua humanidade. A própria obra de Joaquim Manuel de 

Macedo, As vítimas algozes, pode ser relacionada com essa ideia, uma vez que o autor 

preocupava-se em mostrar o perigo que as famílias estavam correndo devido à violência que 

os negros praticavam, assassinando os seus senhores para conseguir a liberdade. Atos de 

vingança, mas que foram movidos pela escravidão.  

Na história de Simeão, o crioulo, em As vítimas algozes, de Joaquim Manuel de 

Macedo, traz uma fala de Barbudo, personagem que fora escravo, exatamente sobre esse 

ponto: 

 

Não há, não pode haver escravidão sem a ideia da vingança, sem o sentimento do 

ódio a envenenar as almas dos escravos, e a vingança e o ódio têm sempre chegado 

de antemão à metade da viagem, quando soa a hora infernal da marcha pelo caminho 

do crime219. 

 

 Dessa maneira, o negro, mesmo sendo humilhado, como outros povos já o 

haviam sido, durante a história da humanidade, como aponta José de Alencar, trazia consigo a 

consciência de que ser livre era o mais importante, mesmo que para conseguir tal liberdade 

fosse necessário sujar as mãos de sangue, vingando-se de seu senhor. 

Contudo, com o tempo e a coexistência, a sociedade brasileira pôde observar que 

o escravo negro não era feito apenas de pecado ou maldade. A subserviência e a adaptação à 

nova vida que lhes eram impostas fizeram com que alguns negros começassem a perceber o 

mesmo, que poderiam ter uma relação menos hostil com seus senhores. Obviamente que essa 

relação ocorria com maior facilidade na zona urbana, uma vez que na zona rural apenas 

alguns negros escolhidos tinham acesso à casa grande. Com essa inserção do negro ao recinto 

familiar, as relações entre senhores e escravos se aprofundavam, a fidelidade do escravo ao 

seu senhor era algo que ocorria constantemente.  
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Essa ideia está fundamentada na ideia de que quando um escravo era alforriado 

pelo seu ex-senhor – tendo com este o que deveria ser um sentimento que envolvesse 

gratidão, o que não deveria ocorrer – acabava escolhendo ser um “trabalhador livre” para a 

mesma pessoa que antes lhe tinha como objeto de propriedade. Poderíamos relacionar essa 

ação com o que pontua Alencar, quando diz que o negro não estava preparado para a vida em 

sociedade, uma vez que essa não lhe assegurava nenhum direito a não ser o da liberdade. 

É interessante perceber que tal exemplo, na época, ocorria em demasia, 

principalmente após o incentivo da Coroa em trocar as alforrias por prêmios ou benesses aos 

senhores de escravos, um dos pontos criticados por José de Alencar quando em discurso sobre 

o elemento servil na Câmara dos deputados. Mas, vale destacar que, mesmo com uma 

possível proximidade entre senhor e escravo, o preconceito ainda existia e separava as duas 

categoriais, que eram ao mesmo tempo “tão íntima e tão distantes”220.  

Como sabemos, a época não possuía meios sociais para que os negros libertos 

pudessem ter uma vida melhor. Uma vez que não havia espaços para se ter um trabalho 

assalariado em algum estabelecimento, os ex-escravos acabavam por continuar servindo aos 

seus senhores recebendo em troca um pequeno soldo. Esse era um dos pontos sobre os quais 

Alencar também chegou a se debruçar, pois para ele sem um aceite, sem uma melhora moral e 

ética da sociedade não seria possível que os negros viessem a ter uma vida, que pudessem 

realmente exercer o trabalho livre. Todavia, esse cenário, conforme aponta Emília Viotti, 

fazia com que “a coexistência do trabalho livre e escravo” tornasse “mais gritantes a injustiça 

e o caráter espoliativo da instituição”221. 

Portanto, constata-se que muitas dessas ações “humanitárias”, criticadas por 

Alencar, traziam em si um mascaramento do que realmente ocorria, que era a submissão do 

negro ao seu senhor, mesmo quando liberto.  

Igualmente, é em Mãe que é possível observar a construção da relação existente 

entre escravo e senhor – através de Joana, escrava, e Jorge, seu filho e senhor –, que pode ser 

inserida nessa representação da sociedade da época. O vínculo que os unia, do ponto de vista 

de Jorge, era justamente o mencionado acima, pois tinha por Joana, sua serva, uma adoração 

quase maternal que contribuía para que uma “afetividade” entre os dois fosse estabelecida.  

Ademais, a negra havia sido sua ama-de-leite, o que costumava favorecer um 

fortalecimento dessa relação. Gilberto Freyre, em sua obra monumental, Casa grande e 

senzala, comenta justamente sobre a posição privilegiada que essas negras possuíam dentro 

                                                 
220 COSTAS, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 4ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 1997, p. 333. 
221 Ibid., p. 334.  
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das grandes casas222. Apesar de Jorge não fazer parte de uma família rica açucareira, 

conforme objetiva o estudo de Freyre, é possível perceber, no início da peça, que o moço de 

21 anos tinha em Joana uma figura maternal, sendo esta tratada muito bem, quase como uma 

igual. 

As amas-de-leite, no período colonial, por serem responsáveis por dar de mamar 

aos meninos brancos e de cuidarem da criação deles acabavam por criar um sentimento 

maternal e afetivo, que era correspondido, como poderemos observar na relação que se dá 

entre Jorge e Joana. Assim, como aponta Georgia Quintas, “o paradoxo estabelecido pelo 

sistema de escravidão era de certa maneira superado”. 

Fazia-se, então, do escravo um homem, mesmo que ainda fosse tratado como um 

objeto de propriedade. Pétré-Grenoilleau, em A história da escravidão, tratando dessas 

relações existentes, comenta que as pessoas reconheciam que os escravos eram seres 

humanos, mas que ao mesmo tempo consideravam-nos como se fossem animais ou coisas. O 

crítico afirma que é propriamente este pensamento que poderia definir a escravidão, pois seria 

a contradição que ditaria o valor que o escravizado teria para aquele que o mantém sob seu 

poder. Vai ainda dizer que o “sociólogo norte-americano Talcott Parsons resumiu isso muito 

bem ao dizer que o valor de um escravo enquanto propriedade reside no fato de que ele é uma 

pessoa, mas seu valor enquanto pessoa depende do estatuto que faz dele uma propriedade”223. 

Ainda nessa perspectiva, de relacionamento entre amas-de-leite e senhores 

brancos, alguns documentos da época, como veio a apontar Robert Slenes, evidenciam que os 

senhorios criados pelas amas negras, o então chamado nhônhô, muitas vezes, possuíam certo 

carinho por elas e acabavam tratando-as “como se fossem da família”.  Essa demonstração de 

que os negros poderiam ser tidos como parentes próximos, na realidade, não ocorria, tornando 

apenas mais nítido quanto havia de disparidade social entre os que se achavam superiores aos 

escravos. 

Já a escrava mantém uma relação sentimental que vai além do que pode ser visto 

como um sentimento de confidencialidade, o que era comum entre senhores e escravos; Jorge 

a queria muito bem e a tratava como se fosse sua mãe, porém sabemos que o futuro médico a 

via como uma escrava, mesmo que possuísse determinado respeito e ternura por Joana, pois 

acaba vendendo a negra. Obviamente que várias circunstâncias o levam a isso, mesmo contra 

sua vontade, mas, se ela fosse uma senhora branca, Jorge teria arranjado outras maneiras de se 

                                                 
222 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. São Paulo: Editora Global, 2004, p. 365. 
223 PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Oliver. A história da escravidão. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 45. 
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dispor, se fosse ela realmente da família, não teria feito isso, apesar de Joana ter rasgado sua 

carta de alforria e de insistir na venda para liquidar-lhe a dívida. 

 Desse modo, em algumas passagens da peça, é possível observar que a negra é 

tida como uma mãe, não apenas por seu senhor, mas por Elisa, futura esposa de Jorge, que 

observa a maneira como a escrava venera o futuro doutor. No início da Cena II, do primeiro 

ato, destacamos este diálogo entre Elisa e Joana: 

 

ELISA – Mas, Joana... Teu senhor não há de gostar disto! 

JOANA – De que, iaiá? 

ELISA – Tu nos serves, como se fosses nossa escrava. Todas as manhãs vens 

arranjar-nos a casa. Varres tudo, espanas os trastes, lavas a louça e até cozinhas o 

nosso jantar. 

JOANA – Ora, iaiá! que me custa a fazer isso?... Nhonhô sai muito cedinho, logo às 

7 horas; eu endireito tudo lá por cima, num momento, porque também tem pouco 

que fazer; e depois venho ajudar a iaiá que se mata com tanto trabalho. [...] 

ELISA – Muitos senhores não gostam que seus escravos sirvam a pessoas estranhas. 

JOANA – Iaiá não é nenhuma pessoa estranha... Depois, Vm. não conhece meu 

nhonhô? Não sabe como ele é bom? ... 

ELISA – Oh! sei! ... Há um ano que é nosso vizinho, e nesse pouco tempo quanto 

lhe devemos! 

JOANA – Mas iaiá é uma moça bonita! ... E eu que sou sua mulata velha... desde 

que nhonhô Jorge nasceu que o sirvo, e nunca brigou comigo! Se ele não sabe 

ralhar... Olhe, iaiá! Todas as festas me dá um vestido bonito... E não dá mais porque 

é pobre! 

ELISA – Foste tu que o criaste? 

JOANA – Foi, iaiá. Nunca mamou outro leite senão o meu... 

ELISA – E por que ele não te chama mamãe Joana? 

JOANA – Mamãe! ... Não diga isto, iaiá! 

ELISA – De que te espantas? Uma coisa tão natural! 

JOANA – Nhonhô não deve me chamar assim! ... Eu sou escrava, e ele é meu 

senhor. 

ELISA – Mas é teu filho de leite. 

JOANA – Meu filho morreu! – 

ELISA – Ah! Agora compreendo! ... Esse nome de mãe te lembra a perda que 

sofreste! ... Perdoa, Joana. 

JOANA – Não tem de que, iaiá. Mas Joana lhe pede... Se não quer ver ela triste, não 

fale mais nisto. 

 

Notemos que toda a bondade que circunda Joana é facilmente perceptível. Elisa 

quando questiona a escrava se fora a responsável pela criação de Jorge, ela responde 

positivamente, e que fora também sua ama-de-leite, o que acaba por corroborar o que 

dissemos anteriormente. Outro momento importante é quando Elisa afirma que Jorge é filho 

de leite de Joana, e que, portanto, deveria chamá-la de “mamãe”; a escrava afirma 

imediatamente que seu filho já morreu. Joana responde assim, de maneira abrupta, 

provavelmente por ter medo que descubram seu segredo e que seu filho verdadeiro sofra com 

as disparidades sociais, pois os filhos de negros não eram bem vistos pela sociedade, mesmo 
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quando possuidores de certa posição social. É interessante observar que, desde o início da 

peça, Joana mostra saber qual o seu lugar na sociedade que está inserida.  

 Em outro momento, na Cena V, Jorge, quando chega até o recinto onde se 

encontram Elisa e Joana e começa a dialogar com sua futura noiva, acaba por comentar que 

sempre que precisa de ajuda pode chamar Joana para realizar os afazeres – até aqui Joana 

ainda não estava forra. Jorge, ao saber que Joana ajuda Elisa há alguns dias, elogia a negra 

dizendo que ela é como se fosse sua mãe, enquanto a escrava revida: 

 

JORGE – Tu és sempre boa, Joana! 

JOANA – Não digas isso, nhonhô! 

JORGE – Digo, sim! – D. Elisa, creio que minha mãe, a quem não conheci, não me 

teria mais amor do que esta segunda mãe, que me criou. 

JOANA – Hô gente, nhonhô! Isso são modos de tratar sua escrava. 

ELISA – O Sr. tem razão, Sr. Jorge. 

JOANA – Não tem! Não tem! 

ELISA – Basta ouvi-la falar do senhor. 

JORGE – Ah! Ela falou-lhe de mim? ... Que disse? ... 

JOANA – Nada, nhonhô. 

ELISA – Em outras palavras, o que o senhor acaba de repetir. 

JOANA – Iaiá... Eu disse que queria bem a meu senhor, como uma escrava pode 

querer... só! 

JORGE – Como uma escrava! ... Sentes ser cativa, não é?  

JOANA – Eu! ... Não, nhonhô! Joana é mais feliz em servir seu senhor, do que se 

estivesse forra. 

JORGE – Bem sabes! Hoje é o dia de meus anos. Tenho um presente para ti. 

JOANA – Nhonhô já me deu um este mês. 

JORGE – Não faz mal. Pudesse eu dar-te quantos desejo. – Vamos à nossa lição, D. 

Elisa? 

ELISA – Quando o senhor quiser. 

JOANA – E eu vou cuidar da minha cozinha. 

 

Joana luta contra a alcunha de mãe, e, quando questionada o que sentia por ser 

cativa, responde que prefere servir a Jorge do que estar forra. Certamente, alguns dos 

argumentos utilizados aqui para provar que o escravo quando forro continuava a servir a seu 

ex-senhor podem ser questionados justamente porque Joana é mãe de Jorge, logo os 

sentimentos afetivos parecem comandar as ações da escrava que, em breve, mesmo sendo 

forra, continuará a servi-lo. Porém, é fato que não podemos deixar de lado tal afirmação, pois, 

uma vez sendo mãe de Jorge, a escrava poderia se sentir melhor sendo livre e servindo ao seu 

filho, mesmo que ele não soubesse de nada. Nada impediria a Joana que, mesmo forra, 

continuasse a trabalhar para Jorge, como outros ex-escravos da época faziam; ao contrário, ela 

afirma que “é mais feliz em servir” do que estar forra. Isso é retratado na peça no momento 

em que a escrava tem um diálogo com o Doutor Lima, que questiona justamente qual a 

necessidade dela ainda estar na situação de uma escrava; crê ele que ela poderia estar forra e 
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trabalhando, ajudando na educação de Jorge. Porém, seu medo é que ficando forra venha a ser 

dispensada e não possa dormir mais sobre o mesmo teto do filho e que nem possa mais cuidar 

dele.  

Assim, a primeira cena do segundo ato tem início numa conversa com um oficial 

de justiça, chamado Vicente, ao qual Joana chama de Bilro, pois o conheceu em criança. O 

senhor Vicente Romão, como gostaria de ser chamado, reclama a Joana a maneira como ela o 

chama. Joana zomba do meirinho: 

 

JOANA – Pois que seja... Oficial da justiça, ou da injustiça... Porque és isto, julgas 

que ficas desonrado se eu te chamar de Bilro? ... Ora, não vejam só este meu senhor! 

Que figurão! ... V. Sa. faz obséquio... ou V. Exa.? ... Queira ter a bondade... Por 

quem é ... Sr. Vicente... 

 

E continua a zombaria quando o senhor Vicente a vai chamar pelo nome 

novamente; ela o interpela complementando “Tia Joana!”. Assim, percebe-se que Joana não 

possui a mesma relação de devoção nem de respeito que tem com Jorge. O motivo disso era 

porque Joana já conhecia Vicente desde que era criança, quando ela tinha dezessete anos, e 

ele oito. Além disso porque ela não estava em uma posição que prejudicasse ao senhor 

Romão, ao contrário do que ocorreria com Jorge, pois este era o seu senhor e dono. O que fica 

claro quando Joana conversa com Doutor Lima, que questiona o fato de o mistério ainda 

continuar e Jorge não saber de nada. A escrava responde e pede a Deus todos os dias que nada 

mude.  

 

DR. LIMA – Assim tu ainda passas por sua escrava? 

JOANA – Não passo, não! Sou escrava dele. 

DR. LIMA – Mas Joana! Isto não é possível! 

JOANA – Meu senhor... Eu já lhe disse! ... E não cuide que por ter esta cor não hei 

de cumprir... No dia em que ele souber que eu sou... que eu sou... Nesse dia Joana 

vai rezar ao céu por seu nhonhô224. 

 

Joana não consegue pronunciar a palavra “mãe” nem mesmo quando ela conversa 

com seu antigo senhor, conhecedor do segredo da escrava. Diz ela: “Vm. não sabe que medo 

tenho de dizer este nome! ... Até à noite quando rezo por ele baixinho... não me atrevo... Ele 

pode ouvir... Eu posso me acostumar...”225. 

É nesta conversa que a escrava anuncia o que irá ocorrer no final da peça. Ela 

prefere ir aos céus do que contar a verdade para Jorge; prefere que a relação de senhor-

                                                 
224 ALENCAR, José de. Mãe. 1ª ed. Rio de Janeiro: Typographia de F. de Paula Brito. 1862, p. 40. 
225 Ibid. p. 41. 
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escravo permaneça. Enquanto Doutor Lima se prepara para sair, Jorge chega e afirma que 

precisa ter em particular com ele, mas antes chama Joana para uma conversa e lhe entrega a 

sua carta de alforria. É possível perceber que Joana não vê a diferença de ser forra justamente 

devido ao medo que sente. Ela não quer a carta, diz não precisar, até o momento em que Jorge 

afirma que não é preciso que ela vá embora, que ela pode continuar com ele se assim desejar.  

Regina Cláudia Garcia, ao trabalhar a questão da fidelidade presente nas relações 

existentes entre senhor e escravo, acaba por fazer alusão a algumas peças teatrais ou 

romances, onde aponta existir um eufemismo que servia para mascarar a situação de 

inferiorização do negro226, dentre elas elenca Mãe como uma das obras onde é possível 

trabalhar esse ponto através da figura de Joana.  

A pesquisadora inicia sua análise evidenciando que Jorge, sem saber que Joana é 

sua mãe, a trata como se fosse da família. Todavia, essa não é a realidade, pois a escrava 

necessita da existência de um documento que comprove sua liberdade, mas Jorge não a vê 

como uma carta de alforria, já que, devido à relação que possui com Joana, a tem como uma 

segunda mãe, e diz que a carta seria, então, apenas um título que a sociedade necessita 

verificar para que ela seja reconhecida como cidadã. Da mesma forma que Eduardo, em O 

demônio familiar, o faz, mesmo que aqui sejam outras as circunstâncias. Diz Jorge: “– Não é 

tua carta de liberdade, não, minha boa Joana; porque eu nunca te considerei minha escrava. É 

apenas um título para que não te envergonhes mais nunca da afeição que me tens”227. 

Jorge, mesmo deixando evidente que Joana nunca fora tratada como uma escrava, 

acaba por vendê-la. Mas antes de julgarmos peremptoriamente, devemos observar que Jorge 

sabe que vender Joana será um crime, pois agora ela está forra e não lhe pode retirar a 

liberdade:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 SOUSA, Regina Claudia Garcia de.  Entre espelhos deformantes: A representação da escravidão em quatro 

peças brasileiras do século XIX. 2012. (Tese em Teoria Literária e Literatura Comparada) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, p. 62. 
227 ALENCAR, José de. Mãe. 1ª ed. Rio de Janeiro: Typographia de F. de Paula Brito. 1862, p. 49. 
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JORGE – Queres que para evitar um mal, cometa um crime?... Que roube a 

liberdade que te dei? 

JOANA – Nhonhô não rouba nada! ... Eu é que não quero... Não pedi! ... 

JORGE – Que importa? ... O que dei não me pertence. 

JOANA – Pois eu não aceito! Veja... 

JORGE – Que vais fazer? 

JOANA – Nhonhô não há de obrigar... Não sou forra! ... Não quero ser! ... Não 

quero! ... Sou escrava de meu senhor! ... E ele não há de padecer necessidades! ... 

Tinha que ver agora uma mulher em casa sem fazer nada, sem prestar para coisa 

alguma... E meu nhonhô triste e agoniado. 

JORGE – Não recebo o teu sacrifício. É escusado. Depois, de que me serviria 

isto?228 

 

É aqui que mora o heroísmo de Joana, visto por alguns críticos. Entendem que ela 

não quer receber a liberdade, pois assim Jorge a poderá vender e ter o dinheiro para ajudar 

Elisa. No entanto, podemos questionar até que ponto Joana entendia a sua situação como 

escrava. Aqui ela surge como um objeto a ser negociado, que é de propriedade de Jorge, que 

pode fazer o que bem entender com ela, uma vez que ela deseja se pôr à sua servidão 

novamente. A heroína, portanto, surge nesse entremeio, no qual não sabe o que realmente 

representa numa sociedade escravocrata, mas que tem consciência de que se souberem que 

seu filho é filho de negra será o mesmo repelido pelos demais. Ela não tem consciência do 

que é ser livre, devido ao amor que dispensa a Jorge. Para Garcia, é assim que se justifica o 

caráter da heroína “que fez o que fez porque não sabia da verdade”229. Além do mais, se 

lembrarmos que o senhor Gomes chegou a recusar Jorge para marido de sua filha, uma vez 

conhecendo que ele era filho de escrava, sua personalidade é elevada a um patamar que 

nenhum dos personagens pode atingir.  

No diálogo mencionado, Jorge deixa manifesta sua opinião de que a liberdade não 

é algo que qualquer pessoa possa ter em suas mãos, subjugando assim outro ser humano. Isso 

ocorre justamente quando Jorge completava 21 anos. É como se o futuro médico tomasse 

sobre si a responsabilidade de libertar a mulher que o criou durante toda a vida e que dele 

cuidou muito bem; então com 21 anos, respondendo então por seus atos, dá a liberdade há 

uma pessoa que para ele nunca fora escrava. 

Mas para que não nos deixemos enganar, Jorge não havia liberto Joana antes 

porque já a havia hipotecado, pois tinha dívidas a saldar. Todavia, quando a liberdade já está 

em posse de Joana, e ele em respeito ao seu ato e à lei, justifica-se dizendo que não pode 

cometer um crime retirando da ex-cativa sua liberdade, deixa-se levar pela ideia de Joana de 

                                                 
228 Ibid., p. 80. 
229 SOUSA, Regina Claudia Garcia de. Entre espelhos deformantes: A representação da escravidão em quatro 

peças brasileiras do século XIX. 2012. (Tese em Teoria Literária e Literatura Comparada) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, p. 67. 
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voltar a ser cativa, pois precisa de dinheiro novamente. Assim, o que percebe é que há uma 

luta moral e ética em Jorge, mas que se dissipa tendo em vista que tem o dever de cuidar de 

sua nova família, no caso, de seu sogro que poderá vir a ser preso se não saldar as dívidas. 

Sendo assim, observamos que a peça de José de Alencar traz consigo pontos que 

podem ser questionáveis se estão a favor ou não de um posicionamento abolicionista vindo do 

escritor cearense. Contra ele, pesam ainda tudo o que disse em suas cartas e em algumas 

passagens de seus próprios discursos quando em defesa da emancipação gradual, sendo contra 

a abolição imediata, acusando os abolicionistas e o Imperador por desejarem ver o país em 

ruínas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Se realizarmos um paralelo entre literatura e política na vida de José de Alencar, 

poderemos observar que elas estiveram sempre bastante presentes ditando os seus 

pensamentos frente aos posicionamentos que evidenciava em seus discursos, cartas e obras 

literárias. Ambas possuem grande importância na construção de algumas obras do escritor, 

contribuindo de maneira arguta para que muitas polêmicas fossem travadas, ao longo do 

tempo, principalmente com Joaquim Nabuco e, até mesmo, o próprio Imperador, sobre a 

questão emancipatória. 

 Diante de tais disputas, procuramos mostrar quais teriam sido as questões 

fundamentais para que elas fossem travadas. Quem estaria certo ou errado não nos cabe 

julgar, apesar de termos levantado questões que deixam óbvias as muitas interpretações que 

vários críticos lançaram sobre o pensamento alencarino, ora abolicionista, ora escravagista. 

 Alguns pontos puderam ser relativizados entre as obras literárias e os 

posicionamentos políticos do escritor. Tais questões foram postas à prova para chegarmos à 

conclusão de que, ainda hoje, as interpretações críticas sobre se a obra de Alencar possui ou 

não teor escravagista se contrapõem. Contudo, seus posicionamentos, principalmente nas 

cartas e nos discursos, evidenciam que era a favor de que a escravidão se mantivesse e que 

pudesse extinguir-se de maneira gradual. 

 Diante disso, realizando uma análise das peças alencarinas podemos notar que 

Alencar não deixou evidente em suas obras se nelas havia o intuito de levantar a bandeira 

abolicionista, mesmo que tenha enfatizado em seus discursos que foi um dos primeiros a lutar 

contra a instituição escravocrata quando tratando do elemento servil.  

Após nossa análise, acreditamos que se o autor quisesse ter utilizado a literatura 

como uma ferramenta para que a sociedade viesse a sofrer uma mudança social, teria que ter 

realizado uma literatura que tivesse isso como objetivo fundamental. Se chegou a afirmar que 

os cativos possuíam a mente embotada por nunca terem conhecido a situação de libertos, 

poderíamos dizer que a sociedade brasileira também sofria de um embotamento, pois não lhe 

era possível evidenciar que outros homens, aos quais eram vistos como objetos de 

propriedades, sofriam com a maneira de viver que lhes eram impostas.  

Analisando, brevemente, o que diz Décio de Almeida Prado sobre a peça Mãe, 

que viu em suas obras um teor abolicionista, poderemos avaliar esse ponto de maneira mais 

evidente quando: 
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Alencar, ao escrever a peça, não pensava tanto em advogar a causa dos escravos, 

como fizeram os genuínos abolicionistas. O que ele queria, com a abolição, era 

ressalvar o Brasil, que para ingressar no mundo civilizado necessitava livrar-se – 

com as devidas cautelas – dessa mácula, a escravidão, que poderíamos chamar, por 

nossa conta, de pecado original da sociedade burguesa230. 
 

 Portanto, Alencar parecia não querer que a escravidão se mantivesse por muito 

mais tempo, mas também entendia que a abolição deveria ocorrer de maneira cautelosa, pois 

preocupava-lhe que o mundo civilizado fosse ter que lidar com pessoas que foram a vida toda 

inferiorizada e que, assim como pensava, poderiam atrapalhar os rumos da nação. Mas ainda é 

importante frisar que junto a tal pensamento, sua preocupação pela maneira como os escravos 

iriam sobreviver quando libertos, uma vez que a sociedade lhes rejeitava, ao nosso ver, é 

válida.  

 A verdade é que, como afirma Antônio Candido, José de Alencar não assumiu 

posição abolicionista propriamente dita, ele “se preocupava entretanto com os efeitos morais 

negativos da escravidão e as iniquidades que ela gerava”231. Ainda que isso pudesse levar o 

dramaturgo e romancista a pensar na libertação dos escravos, não seria o suficiente para 

configurá-lo como um defensor da abolição em si, pois a preocupação dele não era com o 

escravo, mas com a própria classe dominante a que pertencia. 

 Porém, baseando-nos em apontamentos de cunho histórico, observamos que se faz 

indispensável atentar para algumas questões. Buscando encontrar um sentido apenas na 

complexa posição que Alencar teve quanto ao tema da escravidão, percebemos que classificá-

lo como escravagista tem sentido quando estudamos e analisamos os seus posicionamentos no 

âmbito da política, mas, justamente, devido aos aspectos apresentados ao longo deste trabalho 

também podemos afirmar que possuiu posições com tendências abolicionistas.  

Como diria Ferreira, “[...] mais que isso, podemos dizer que Alencar demonstra os 

dilemas da escravidão na sociedade brasileira e mostra-os por diferentes meios e personagens 

enriquecendo a problemática em torno do processo de abolição naquele momento”232. 

Podemos afirmar que ele não teve consigo a vontade de levantar a bandeira da abolição de 

maneira imediata, pois queria a gradual. É verdade que tal posicionamento pode ser tido, 

atualmente, como uma opinião em que se esteja a favor da manutenção da escravidão, todavia 

não observamos desta maneira, pois buscamos relativizar os aspectos estudados.  

                                                 
230 PRADO, Décio de Almeida. História concisa do teatro brasileiro: 1570-1908. São Paulo: Edusp, 1999, p. 83. 
231 CANDIDO, Antônio O romantismo no Brasil. 2ª ed. São Paulo, Associação Editorial Humanitas, 2004. 
232 FERREIRA, Fernanda de Jesus. “A redenção do corpo e da alma”: a representação literária da educação 

dos escravizados em José de Alencar (1850-1875). 2012. Dissertação (Mestrado em História da Educação e 

Historiografia) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, p. 97. 
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Tais posições de Alencar, na política, levaram-no a ser criticado ora pelo lado 

conservador, ora pelo lado liberal. O que mostra que não temos como rotulá-lo de maneira 

definitiva. Não queremos, assim, nos manter num impasse que não nos levará a nenhuma 

conclusão, ao contrário, durante toda a nossa análise procuramos pontuar com a ideia de que 

Alencar é um escritor que politicamente é escravagista, mas que é tomado de alguns preceitos 

polêmicos que não nos possibilitam, ao nosso entendimento, declará-lo apenas em favor da 

escravidão. Vimos que, em suas peças, é possível afirmar que elas não tiveram um cunho 

escravagista, pois apontam para a representação do que ocorria em sua época e buscam 

evidenciar como a liberdade e a relação com os escravos ocorriam, tentando tocar a sociedade 

para que a abolição viesse a ocorrer, mesmo que à sua maneira.  

Contudo, suas peças também não tiveram a objetividade que o autor acreditou 

possuir. Não fica explícito, se as duas peças, onde escravos negros são os protagonistas e a 

liberdade tem papel fundamental na discussão, se elas foram escritas para representar uma 

indicativa de que a abolição deveria ocorrer. 

São muitas as lacunas nas peças teatrais de Alencar, é verdade, mas trazem 

consigo um caráter social que acaba por explicar a estrutura da obra e as ideias que ali 

estavam contidas, o que acaba por fornecer elementos para que determinemos sua validade e 

seu efeito sobre a sociedade, como diria Antonio Candido233. 

 Em O demônio familiar temos um responsável pelos embaraços que ocorrem 

numa família. O “demônio”, aqui relacionado ao escravo doméstico, apontado na peça não é 

criação de José de Alencar, mas da sociedade da época que via nos escravos a figura do mal, 

da animalidade. Ainda assim, podemos notar, principalmente, ao final da peça, que quando 

Pedro é alforriado o autor busca evidenciar algo sobre a instituição escravocrata. As 

interpretações, como pudemos observar, são variadas e não conseguem chegar num consenso 

entre si. 

 Em nosso ponto de vista, tendemos a concordar com Alfredo Bosi quando aponta 

que não pode haver uma constatação de que a peça traz consigo algo que tenha a ver com o 

preconceito: 

 

 

 

 

                                                 
233 CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006, p. 25. 
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Embora o mau caráter de Pedro, o ‘demônio familiar’, seja o pivô dos embaraços de 

uma família ‘de bem’, não se pode, na análise desta comédia, forçar a nota do 

preconceito, ao menos enquanto consciente. No último ato, o moleque é alforriado 

para que, fora da irresponsabilidade em que vivera como escravo, possa escolher 

honradamente o seu caminho234.  

 

Ademais, Mãe é uma peça que traz consigo, em nossa perspectiva, um viés sobre 

o sentimento existente entre mãe e filho, entre escravo e senhor, retratando uma sociedade 

permeada de preconceitos. Porém, assim como ocorre quando a carta de alforria é entregue a 

Pedro, em O demônio familiar, e a questão da liberdade vem à tona para as discussões, em 

Mãe, a escrava Joana rasga a sua liberdade em prol de ajudar e ver a felicidade futura do seu 

filho.  

Desta maneira, não concordamos com o pensamento de Flora Süssekind que diz 

observar apenas a representação de um sentimento corriqueiro existente entre mãe e filho, e 

que a peça alencarina só teria chamado atenção porque na figura da mãe está uma escrava. 

Diz a crítica que “quem está em cena, portanto, é um ‘coração de mãe’, apenas por acaso de 

uma escrava. Como em O demônio familiar, onde quem está em cena é um arlequim, que por 

acaso é escravo doméstico de uma casa senhorial brasileira”235. 

Além disso, os seus discursos e cartas acabam por nos levar para outro viés, que é 

a crença de que o escravo sozinho não conseguiria a liberdade, que o governo não poderia 

realizar a abolição sem antes o povo aceitá-la. Apesar desse posicionamento ser contrário às 

questões abolicionistas, não podemos de delimitá-lo em uma imagem na qual não 

acreditamos: para nós Alencar concordava e discordava de determinadas ações que envolviam 

a abolição, mas obviamente numa posição que lhe era cômoda, pois a emancipação gradual 

favorecia à sociedade burguesa. 

Dessa forma, cremos que nosso estudo contribui de maneira singular para que o 

pensamento de José de Alencar possa ter uma nova interpretação, a de que ele não deve ser 

limitado simplesmente à alcunha de abolicionista ou escravagista. Entendemos que suas ações 

políticas tendiam a ter um posicionamento escravagista e que divergiam daquilo que suas 

obras tencionavam representar. 

Contudo, por mais que suas posições políticas fossem contra a emancipação 

imediata, ainda assim mostrou-se a favor da abolição à sua maneira. Obviamente que, hoje em 

dia, os argumentos que prevalecem são que tal ideal era defendido por pessoas da classe 

                                                 
234 BOSI, Alfredo. Romantismo. In: História concisa da literatura brasileira, 32ª ed. São Paulo: Cultrix, 1994, 

p. 152.  
235 SUSSEKIND, Flora. O negro como arlequim: teatro & discriminação. Rio de Janeiro: Achiamé/Socii, 1982. 
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burguesa brasileira e que, portanto, seria uma maneira de velar a defesa delas pela 

manutenção da escravidão.  

Entendemos que por mais que se afirme isso contundentemente, não se pode 

contestar que José de Alencar teve grande importância também na literatura, principalmente, 

para se discutir a escravidão e levantar uma discussão que há muito tempo era deixada de 

lado. Conseguiu mostrar em suas peças momentos da nossa realidade, deixando claro a sua 

preocupação com os cativos. Assim, para nós, é inegável que seu pensamento sobre a 

escravidão no âmbito da política apontava um caminho e na literatura outro, e que, por isso, 

não podemos conceber que seja chamado, simples e rasteiramente, abolicionista ou 

escravagista.  
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