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Senador Thomaz Rodrigues
O SR. TOMAS RODRIGUES (movimento de atenção)
Sr.
Presidente: Tenho para �mim que a tribuna do Senado, a tribuna
mais alta de onde é permitido falar à Nação, não foi feita tão
só para as lutas incruentas, em que se chocam as idéias, os
princrpios, as doutrinas, no afã patriótico de encontrar solu
ção para os magnos problemas que, dizem com o bem�estar e
a prosperidade da Pátria.
Muito bem.
ANTONIO MONIZ
A ela também será Hcito o
SR. TOMAS RODRIGUES
uso para celebrar as glórias maiores da nacionalidade, come
morando os grandes feitos, os grandes nomes que deixaram
na nossa história polftica, literária e artfstica traços de inigua
lável fulgor.
Essa comemoração a que a minha palavra sem colorido
e sem brilho não po·derá emprestar o merecido realce (não
apoiados gerais), será uma manifestação desse culto de civ;s
mo que tem a ·mais alta significação na vida de todos os povos,
desde a mais remota antigüidade, consoante o conhecido con..
ceita de Tácito: clarorum virorum facta moresque poster/s ra
dere antiquitus usitatum.

(*) Discurso proferido na sessão de
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de maio de 1929, no Senado Federal.

Abalançando-me a e,mpresa tão árdua por um dever de
patriotismo a que· não posso refugir, o meu intuito neste mo-
mento é significar que o Senado da República, um dos órgãos
do sentimento nacional, não foi indiferente à comemoração
do centenário do nascimento de· José de Alencar que (seja- me
perdoada tsta expansão de orgulho como cearense), sendo a
maior glória intelectual de minha terra, é também a maior gló
ria intelectual do Brasil.
O SR. JOÃO TOM·�
Muito bem.
O SR. TOMAS RODRIGUES
Nessa homenage·m prestada, como brasileiro e como cearense, a essa figura gloriosa
e imortal, é bem de ver que eu não pretendo delinear se·quer
os múltiplos aspectos dessa vida intensíssima que se extinguiu
prematuramente, aos 48 anos, depois de legar à Pátria, que
ele amou acima de tudo, pre·ciosas ge·mas de beleza eterna,
criações de um gênio poli·morfo que se inspirou sempre nos
ideais da mais pura brasilidade. A essa empresa já se dedi
caram autores diversos, nomes aureolados da nossa literatura.
Machado de Assis, Sílvio Romero, João Ribeiro, José Verfssi
mo, · Araripe· Júnior, Mário de Alencar, Vale·ntim Magalhães;
Ronald de Carvalho, Artur Motta e muitos outros e é de es
perar que, com o perpassar dos tempos, essa lista não se
esgote, tais e tantos são os asp·ectos que oferecem a vida e a
obra desse gigante da palavra escrita, o mais fecúndo e o
·
mais brilhante dos· escritores pãtrios.
·Romancista, poeta, comediógrafo e dramaturgo, jornalista,
filólogo, advogado, jurisconsulto, político, orador e estadista,
tudo isto ele foi a um tempo e em tudo isto ele afirmou o pri
mado de sua personalidade original e inconfundível. No Brasil
·
não há ·exemplo de uma inteligência que, em tão poucos anos,
se tenha elevado tão alto, se tenha multiplicado por tal forma,
produzindo tanto e co·m uma projeção tão acentuada sobre
toda a nossa vida intelectual, literária e artística. A palavra
pre·stigiosa de Machado de Assis consagrou José de Alencar
como o criador da literatura brasileira, conceito este que deixa
entrever o relevo exce·pcional e incomparável que a sua figura
·
tem nesse cenário.
. · Romancista ele não tem igual na nossa história liter· ária.
Abordou todos os gêneros dessa literatura de ficção. · No roo
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ele excedeu a todos. Com uma individualidade pró
pria perlustrou as origens da nacionalidade, dando-nos, em
páginas de beleza imortal, nftida e poderosa visão do nosso
passado.
o seu indianismo, tão brilhanteme·nte revelado no romance
e na poesia, não foi mais que a manifestação de um naciona
lismo que culminava no mais acendrado patriotismo.
"Nenhum escritor, disse Machado de Assis, teve em mais
alto grau a alma brasileira. E não é só porque houvesse tra
tado assuntos nossos. Há um mo-do de ver e de sentir que
dá a nota íntima da nacionalidade, independente da face ex
terna das cousas. O mais francês dos trágicos franceses é
Raci.ne, que só fez falar a antigos. Schiller é se·mpre alemão
quando recompõe Filipe 11 e Joana d' Are. O nosso Alencar
juntava a esse dom a natureza dos assuntos, tirados da vida
ambiente e da história local. Outros o fizeram também; mas
a expressão do seu gênio era mais vigorosa -e mais íntima. A
i-maginação, que sobrepujava nele o espírito de análise, dava
a tudo o calor dos trópicos e as galas viçosas da nossa terra.
O talento descritivo, a riqueza, o mimo e a originalidade do
estilo completavam a sua fisiono·m ia lite·rária."
A um tempo romance e poe-sia, Iracema é uma jóia lite
rária finamente burilada, capaz por si só de razer a celebri
dade de um nome. A lenda poética de ·minha terra celebra os
esponsais do aborígine · com o colonizador, idealizando, em
estrofes de melancolia e mística beleza, o surgir da nacionalidade, cort:�_ a fusão das duas raças. Na exaltação da terra
que lh� foi berço, Ale�ncar sentiu verdadeira inspiração e ligou
para sempre o nome do Ceará ao mais belo poema em prosa
de nossa literatura.
N'O Guarani, a mais popular das suas produções, conhe
cida por todo brasileiro digno deste nome, aquela e.m que se
cristalizou a alma de Alencar, na feliz expre-ssão de Araripe
Júnior, e em Minas de Prata, verdadeira obra-prima no con
ceita de alguns críticos, o romancista revelou o poder· de seu
gênio criador, os primo-res d o estil
o e a perfeição dos pro
cessos artrsticos.
Ubirajara,

.
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Mas não foi só no romance histórico ou de feição india
nista que o grande escritor se tornou notável. Ele cultivou
também o romance de tese ou, se pudermos dizer assi·m, o
romance psicológico, dando-nos os seus conhecidos perfis de
mulher
Luc/ola, Diva e· Senhora, este romance extraordiná
rio que, no dizer de Taunay, se fosse escrito em francês e
assinado por um nome conhecido nas letras parisienses, ter.:a
feito a volta do mundo, grangeando ao seu autor reputação
universal.

Poeta, Alencar fez vibrar ainda em suas e·strofes a nota
do brasileiris�mo, cantando o des·erto, o sertão, a floresta, o
Amazonas e os Filhos de Tupã. Em arroubos de lírico entu
sias·mo ele fez a apologia do Brasil, terminando com estes
versos proféticos:
"Serás grande, Brasil, em ti eu cre·io,
Como creio no Deus que me ilumina."
Comediógrafo e dramaturgo, ele o foi dos maiores.
Ainda nesse gênero literário a sua produção foi notável.
Além de Asas de Um Anjo, Verso e Reversa, O Demônio Fa
miliar, escreveu Mãe, drama em 4 atas, onde, no dize�r de Síl
vio Romero e João Ribeiro, existem cenas que atinge,m as al
turas da verdadeira emoção dramática, e o Jesuíta, moldado
à afeição das obras clássicas da arte dramática e on·de per
: ções de Hugo e
passa algo de subli�me, à f·eição das cria
Shakespeare.
Como crítico, são famosas as suas Cartas sobre a Con
federação dos Tamofos, de· Do·mingos Gonçalves de Maga
lhães, assinadas com o pseudônimo lg., que tiveram grande
repercussão na época em que foram publicadas e que che...
garam a ser atribuídas, tal o seu vigor e mestria, a Francisco
Otaviano ·e Sales Torres Home·m, príncipes do jornalismo de
então. Nesse gênero podemos incluir os seus estudos biográ
ficos, em que rev ive�u as personalidades dos grandes estadis
tas Eusébio de Queirós, Marquês do Paraná e José Martiniano
de Alencar, seu ilustre pai.
Jornalista, ele· deixou na imprensa do Rio traços de um
brilho inextinguível. Estreou no Correio Mercantil substituin197

do Francisco Otaviano, por indicação deste, que não trepidou
em dá-lo por coleg
· a a Safes Torres Homem e Sousa Franco.
Esta circunstância é reveladora da arguta visão de Otaviano
que, conhecendo Alencar, soube avaliar a que altura podia
ascender a águia que· se e�mplumava.
Nesse jornal ele escreveu e burilou as memoráveis crô
nicas e folhetins que deno·minou Ao correr da pena. Destes
disse Araripe Jún·ior :
"Os folhetins de José de Alencar eram um constante re
volutear à pista de assuntos grac·iosos. Dirigiam-se· às moças
de preferência e através de teatros, festas e política, não con··
sentia a Musa que o mínimo azed
· u·me· viesse quebrar a fluidez
de seus dizeres. Nessa incansável diversão, a coquette es··
voaçava co.mo uma borbole·ta, tocando se·m ferir, sugando sem
desfolhar; nunca se enchia de cóleras nem entrevia aborrecimentos."
Colaborou no Jornal do Comércio, onde publicou trabalhos literários sobre Most' Alve·rne, Thalberg e Otelo. Foi re
dator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, onde publicou O
Guarani e as novelas Cinco Minutos e Viuvinha. Ao lado da
parte literária, escrevia arit gos, abordando política geral, ad
ministração, finanças, economia política, jurisprudência.
Dele, como jornalista, disse Joaquim Serra:
"José de Alencar fulgia na i·mprensa da Capital do lm·
pério com·o luminoso farol. Ninguém melhor do que e·le tratou
com erudição de qualquer assunto doutrinário, ninguém ele
vava a mais alto grau a crítica literária, e na polêmica inci
siva, quer apaixonado ou humorístico, era ele u·m batalhador
e·no·rme, de frase máscula e cintilante."
Não é possível dizer mais nem
· melhor para caracterizar
essa nova feição de um talento onímodo que teve todos os
cambiantes de· um diamante lapidado.
A advocacia, que lhe proporcionou largos proventos, foi
a sua profissão e, para um homem de tão alto valor intelec
tual, de advogado a jurisconsulto há apenas um passo a trans
por. Nesta ativida·de me·ntal é notáve·l, como, aliás, em todas,
a sua contribuição. Além de obras de largo fôlego, como
A Propriedade, monu·mento de erudição e sabedoria jurfdica,
abordou profundas te·ses· de Direito Cons'titucional, Legisla·
'
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ção Civil

e

Criminal. Estudou o sistema representativo, o ha

beas corpus, o júri, a cod4·ticação civil, o processo criminal, a

e muitos outros assuntos jurrdicos. Na sua
obra O sistema representativo bateu-se ardentemente pela ver
dade do voto como elemento da soberania, sustentando que
reforma eleitoral

do modo por que o povo exerce a soberania do voto é que
depende

o bom governo.

E ·m artigos publicados pela imprensa já pugnava pelo prin
crp·io da repre·sentação da minoria, seguindo as pegadas de
Stuart Mill, que ap·enas acabava de desenvolver esta tese li
beral, que na época encarnava um princfpio dos mais adian
tados.
Pode-se dizer que a sua obra sobre o sistema represen
tativo ainda hoJe merece ser meditada por todos os que al
mejam sinceramente a democracia fundada na verdade da
eleição, reflexo da vontade popular.
Jornalista político, versan·do diariamente� os mais varia
- inistrativos, nascido e educado
dos assuntos políticos e adm
em um meio de homens políticos, a polftica, a sereia tenta
dora que ao mesmo tempo deslumbra e engana, fascina e
desilude, não podia de·ixar de atraí-lo. Em 1860 Alencar, em
visita à terra natal, apresenta sua candidatura a Deputado
Geral e de lá regressa, depois de algum tempo, trazendo,
. anuscrito de Iracema, o
juntamente co�m o seu diploma, o m
formoso poema, profundam·ente sentido, em que ele cantou
com as paisagens as belezas de sua terra.
Eleito à sombra da influência e do pre·stfgio de seu amigo
e parente próximo, o Dr. Domingos Jaguaribe, depois Senador
e Visconde de Jaguaribe, o novel De·putado surgiu na Câmara
como representante do Partido Conservador.
· , pertencente a
Não deixa de ser e-stranho que Alencar
uma fa·mflia de tradições liberais as mais avançadas, neto de
Bárbara de Alencar, a heroína cearense da Revolução de 1817.
filho de José Martiniano de Alencar, revolucionário e repu
blicano de 1817 e 1824, constituinte fugitivo das cortes de
Lisboa, Deputado e Senador liberal, um dos chefes deste par
tido até sua morte em 1860, tenha fe·ito sua carreira polftica
alistado nas fileiras do Partido Conservador.
1 99
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De ter virado a casaca, adotan·do a expressão vulgar do
Visconde de Macaé, ele foi acusado no Senad·o pela palavra
cáustica e ferina de Zacarias de Góis, de haver rompido com
as tradições gloriosas desse mártir da liberdade que foi seu

censurou Teófilo Ottoni.
Em sua def.esa, ele disse, no Senado: "Essas tradições
de família deviam necessariamente influir no princfpio de mi
nha vida pública, pois me· aco�m·panhavam, me prendiam mes..
mo desde a infância. Devia·m mesmo preponderar até que o
espírito assum isse· a independência de suas convicções. �
este um fenômeno natural a to·dos os homens; ninguém surge
do berço o que há de ser. Durante a adolescência, as idéias
se vão formando, se vão desprendendo pouco a pouco das
tradições de família, das influências que· nos cercam desde
o berço. O ho�m·em adquire, então, uma individualidade poli-.
� , o partido a que a sua índole e a sua aspi
tica e toma, enfim
ração o chamam." Concluindo, diz: "Não admito a herança
ne·m das convicções, nem dos ódios."
Considera·do o seu ide
- alismo, uma das feições mais ca
racterísticas do seu gênio, não há como recusar que idéias
· studo e na experiência levaram aquele
muito amadurecidas no e
grande espírito às convicções que o alistara:m nas fileiras do
Partido Conservador. Surgindo na política, depois das agita
· tintos os últimos ecos do tufão
ções de 1848, quando já ex
revolucionário, o excelso patriota compreendeu que a época
era d·e construção e reformas e, imaginou que o partido da
ordem se deveria tornar o partido construtor e reformador
por excelência. 't: de supor também que, em seu espírito a
escola dos estadistas ingleses, em que se educou, tenha pre
dominado, orientando-o para as idéias do partido a que per
tenceu e por que se bateu na imprensa e na tribuna.
Respondendo aos que o acusavam de haver �mudado de
orientação política, Alencar dizia, no Senado:
"Hoje compreendo melhor a liberdade· do que a compre
endia. O sentimento não mudou, mas a razão se esclareceu.
Outrora, a liberdade� ·era para mim o entusiasmo popular, a
eletricidade da multidão, hoje, porém, considero como o ver
dadeiro cunho da liberdade a felicidade cal�m a, tranqüila do
povo, a manifestação vivaz e, enérgica da opinião."
venerando pai, o
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Depois de aludir a uma frase do escritor inglês Erskine
May, para quem o espírito conservador é o estado normal
da maior parte dos homens que chegam aos 50 anos, Alencar
acrescenta: ",meu temperamento político não mudou, nem
creio que .mude jamais; conservo, a respeito do governo do
Esta·do, as mesmas idéias cardeais que tinha no começo da
minha vida polrtica".
Mais adiante diz: " entre·i na vida política, liguei-me ao
partido cujas idéias, cujas aspirações se conformavam mais
com os meus princípios"
e ali estâ a confirmação do que
, os acima
a sua ligação com os conservadores re
dissem
sultou de uma formação mental que se fez à sombra de idéias
e princípios. Nesse proce·dimento ninguém poderia descobrir
qualquer ·eiva de interesse menos nobre, mesmo porque o
caminho do sucesso na vida pública lhe estava aberto tanto
do lado dos conservadores, como· do lado dos liberais e não
há negar que deste lado as probabilidades eram mais consi
deráveis, dada a influência do nome paterno.
E, depois desse discurso me·morável, ·em que enfrentou
no Senado os maiores oradores da época, Zacarias, Silveira,
Lobo, Teófilo Ottoni, Saraiva, essas acusações não mais se
renovaram.
Deputado pela primeira vez na legislatura que abrangeu
o período de· 3 de maio de 1861 a 13 de maio de 1863, a sua
atuação no Parlamento não se fez notar com o brilho que era
· utação já feita de
de esperar de quem a ele subiu com a rep
notável publicista e jurisconsulto, além de romancista e dra
�maturgo.
Não obstante, na sessão de· 1861, proferiu alguns discur
sos que não deixam de ser interessantes.
Em um deles, proferido na sessão de· 2 de agosto, sus
tentou a necessidade de se instituir um tribunal de contas com
a organização que se lhe· deu atualmente, qual a de fiscalizar
a despesa e verificar a arrecadação da receita prevista. Cri 
ticou, em seguida, os vícios que se· perpetuaram nas nossas
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pela certeza que· têm os governos de que os Parlamentos
jamais lhes recusarão o necessário bill de indenidade.
Terminou o discurso expendendo consi·derações sobre
polftica geral e demonstrando que a apatia, o indiferentismo
público eram, como ainda são, conseqüências fatais da pres
são exercida pelos governos sobre o voto popular. Releva
notar que esses conceitos ainda hoje têm oportunidade. Mu
damos de regime, instituimos a República, o governo demo
crático por excelência, vivemos neste regime há quarenta
anos, e, no entanto, pesa-nos dizê-lo, o sufrágio popular entre
nós, está longe ainda de chegar à sua verdadeira expressão
de pureza e sinceridade.
Depois de acentuar que não perderam a oportunidade
conceitos profe·ridos por J. de Alencar, em 1861, cumpre-nos
prosseguir no perfil político que a me·do vimos esboçando.
Dissolvida a Câmara dcs Deputados em 1863, Alencar viu
extinto o seu mandato e só voltou à atividade parlamentar em
1868. Nesse intervalo, durante os anos de 1865 a 1868, ele
escreve·u as célebres Cartas de Erasmo, dirigi·das as primeiras
ao Imperador, e as últimas ao Marquês de Olinda e ao Visconde
de ltaboraí.
Nessas cartas, cujo pseudônimo foi logo desvendado,
Alencar, em frase v}brante, talvez pomposa demais, com en
tonação quase bíblica, um tanto à maneira de Lamenais, aponta
os males, as agitações, os rec
· eios de uma das épocas mais
sombrias da nossa história política, qual a que decorreu nos
tristes dias em que estivemos em guerra contra o ditador do
Paraguai. Alma de artista, ele, na frase de· Araripe Júnior, jul

•

gou poder apresentar ao país um ideal capaz de suplantar

colosso. Abordou nessas car
tas os temas mais diversos de polftica, administração e até de
finanças, condenou os erros co�metidos durante a guerra do
Paraguai, tudo à luz do mais intenso amor à Pãtria. Araripe
Júnior, para quem Alencar, espfrito-poético, privado de ins
trumentos de· análise, estava muito longe de poder acertar,
com a verdadeira interpretação dos fatos, a verdadeira causa
dos males que minavam o organismo do pafs termina por
afirmar que: "há ai lampejas de estilo verdadeiramente sdmltodos os males que corroíam o

.
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ráve/s, Intuições até de quem vive já em um mundo de viden

E não é preciso dize·r mais.
No consenso unânime dos seus contemporâneos e ainda
no de seus biógrafos, as Cartas de Erasmo transformaram-se
na pasta de Ministro da Justiça do G�abinete de 16 de julho
de 1868, organizado pelo Visconde de ltaboraí, depois do gol
pe de Estado que· deu por terra co�m o Gabinete Zacarias de
Góis.
·�:: conhecida a quase revolução que suscitou no mundo
político a organização desse Gabinete conservador que abatia
os liberais ou os progressistas no po·der, dispondo, então, na
Câmara Popular, de uma maioria ou quase unanimidade, eleita
havia apenas um ano. No Parlamento e principalmente no Se
nado o grande aconte· cimento teve extraordinária repercus
são, dando lugar ao célebre sorftes em que Nabuco fulminava
o sistema representativo de então, dizendo: "O Poder· mode
rador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios;
esta pessoa faz a ele·ição, porque há de fazê-la. Esta eleição
faz a maioria. Eis, aí está o sistema representativo do nosso
país". Essa época é notável pelos sucessos que a assinalam
e pelas conseqüências que se lhe seguiram. A queda de Za
carias teve o poder de unificar os liberais, até então divididos
e.m progressistas e históricos e deu lugar ainda à fundação
do Centro Liceal, sob a presidência de Nabuco de Araújo.
Organizados os liberais, formularam o seu programa no céle
bre manifesto que tinha por lema
Reforma ou revolução.
Não é talvez exagerado dize·r que neste manifesto está e·m
germ
� e o dos republicanos de 1870 e aí a idéia que se veio
tornar vitoriosa, apenas 19 anos depois.
Nesse momento de extraordinária ebulição de idéias, de
grande agitação no mundo político, José de Alencar, ministro,
prestou ao seu partido, na i.mprensa e na tribuna, os mais assi
nalados serviços. Falando na Câmara, na sessão de 4 de junho
de 1870, ele· se refere a e
· ssa fase agitada e diz: "que se le
vantou na tribuna, quando foi necessário, para defender o seu
partido, e
· na imprensa, quando foi necessário que a imprensa
falasse e quando nem uma vez se levantava para responder
ao manifesto liberal, este importante documento dos adver
sários, e para combater o órgão democrático, então a única
tes".
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opinião que se ouvia no �meio do silêncio geral, quando nem
uma voz se levantava para defender o Gabinete de 16 de Ju
lho, a situação por ·ele inaugurada e o Partido Conservador,
0 Ministro da Justiça não hesitou um instante, lembrou-se que
tinha sido jornalista e, cumpriu o seu dever, embora sabendo
que ia concitar contra si todas as iras."
No terreno político, como se acaba de ver, Alencar teve
oportunidade de prestar ao seu partido, ao governo e à situa
ção que o representava serviços inestimáveis. Quanto à sua
gestão administrativa, se e·la não se assinala por atos ou ini
ciativas de grande realce, é, sem dúvida, porque o Ministro
da Justiça não encontrou no Gabinete a que perte·ncia a at
mosfera de confiança e sol'idariedade a que tinha direito e
que seria para desejar. No entretanto, conforme o depoimento
do Visconde de Taunay, deve-se a Alencar uma providência
que não pode ser esquecida de que�m rememorar os grandes
feitos da gloriosa campanha que, encetada sob os auspícios
do grande Eusébio de Que·irós, veio a ter o seu término na
data de 13 de maio de 1888. Foi o Ministro da Justiça do
Gabinete ltaboraí quem, a 15 de setembro ·de 1869, pro ibiu o
leilão de escravos que, periodicamente, se realizava nesta Ca
pital, na ladeira do Valongo, pondo termo a ·essa cena degra
dante da exposição pública, para venda, de infelizes negros,
de ambos os sexos, que se apresentavam semi-nus, para que
os merca·dores melhor pudessem apreciar as qualidades da
mercadoria que compravam. Esse gesto tão natural e tão hu
mano diz bem das se·nsibilidades de um coração generoso e
inscreve o nome de Alencar entre os do-s beneméritos dessa
campanha gloriosa que foi a da Abol-ição.
O Ministro José
· de Ale·ncar tinha como programa de go
verno a reforma da organização judiciária e policial, com a
separação absoluta das respectivas funções e a da guarda
nacional, qualificada por ele de importante e· necessária. De
sejava ainda instituir o júri no crime e no cível e o habeas
corpus em todo caso de constrangi·mento ile·gal. Como go
verno, porém, nada logrou ver realizado e a razão é a que
Alencar encontrou no seio do governo a que
demos acima
pertencia obstáculos e resistências que, ostensivamente ou
pela inércia, conseguiram manietar a sua ação.
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Alencar foi ministro cerca de 18 meses, de julho de 1868
a janeiro de 1870, mas antes de sua retirada já ele· reconhe
cera, como disse em discurso proferido na Câmara, que era
um obstáculo e ao mesmo tempo um motivo de divergência

Aos homens de sua têmpera, que têm
uma personalidade, que vivem para um ideal e· que no terreno
das idéias não admitem transações, muito difícil é dominar e
conquistar simpatias no seio dos partidos. Os políticos do
Império, mes,mo os correligionáris, dificilmente poderiam to
no seio do gabinete .

lerar a franqueza, a independência, o orgulho do Ministro da

E o orgulho em um homem de tão alto vigor mental
não pode ser censurado porque foi essa qualidade que o pre
Justiça.

servou do que é vulgar, obrigando-o a concentrar-se em· si para

e ascender às mais altas regiões do pensamento. Acres
ce que o seu espírito de elite· não se subordinava à concep
ção acanhada ·e tacanha da disciplina partidária. Ele mesmo
disse que: "os partidos não se organizam como exércitos, pe·lo
recrutamento, nem se disciplinam pela obediência passiva. Há
em seu seio luta intestina, discussão livre, domínio da maioria
e resistência da minoria".
Assim sendo, a sua passagem pelo poder tinha de ser,
havia forçosamente de· ser efêmera. Ninguém :melhor que Ara
ripe Júnior dá as razões da incompatibilidade daquele grande
espírito com o poder, quiçá, com a política. Para ele, o poeta
de·via ter permanecido no lugar que lhe pertencia nas regiões
do ideal e da arte. "José de Alencar não refletiu madura
men�e sobre esta verdade e· entrando na torrente política não
soube calcular as resistências que se lhe deviam opor, bem
co·mo a intensidade do impulso e a direção do seu propósito."
"As divergências de índole e de idéias pouco a pouco se
fora·m acentuando e por fim a mais completa incompatibili
dade declarou-se entre· o Ministro indomável e os outros, mais
acessíveis ao pensamento imperial.''
E, mais adiante, acrescenta:
"A luta corria desigual, porque· se era inegável que lhe
cabia a superioridade intelectual, não menos certa era a exis
tência da argúcia e da positividade dos companheiros, princi
palmente do mais moço, que compreendeu logo todo partido
que lhe era dado tirar destes fatos no âni.mo de O. Pedro 11,

criar

•

·
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para afastar o único home·m que, naquela situação, podia com
seu brilho anulá-lo e fazê-lo esquecer. No meio de dissa
bores indizfveis teve, portanto, de cair como subira. Sua na
tureza, refratária aos segredos da corte, o exclufa de uma
organização que ele não compreendia e que também não podia
compreendê-lo."

E nestas últimas palavras está, a nosso ver, a verdadeira
explicação ·d a retirada do Ministro José de Alencar. Em pala
vras outras, é o que diz o Visconde de ltaborar, quando, na
sessão de· 4 de junho de 1870, deu à Câmara dos Deputados
as razões da reorganização ministerial. O estadista conser
vador, em seu discurso, alude positiva m
· ente a desacordo entre
o ex-Ministro da Justiça e um dos seus colegas, cujo con
curso, é bem de ve-r, ele não estava resolvido a dispensar.
E José de Alencar o diz, nas explicações que deu à Câmara:
"A situação .que determinou a m:inha retirada não fo·i
improvisada, não sobreve·io de repente. Foi-se manifestando
lentamente e, talvez, para olhos mais perspicazes do que os
meus, ela se tivesse· desenhado com muita antecedência.
Apenas co,mpreendi a situação e reconheci que me acha�
va só em relação à marcha do Ministério, não demore·i um
instante minha resolução."
Nestas afirmações claras e positivas vê-se a confirmação
.
da opinião formulada acima
de que · a incompatibilidade
criada entre Alencar e· seus colegas de Gabinete com o tempo,
se acentuara por tal forma, que o deixara s ó quanto à orien�
tação a seguir, forçando-o à retirada. Essa inco·mpatibilidade
criara tais choques e atritos, que José de Alencar não duvidou·
de fundar um jornal, o 16 de Julho, para se defender de acusa
ções e comentários malévolos contra ele· formulados pelo ór
gão conservador Diário do Rio, que, segundo se afirmava en
tão, recebia inspirações ·de Cotegipe e Paulino de Sousa, Mi
nistros da Marinha e do Império, do mesmo G·abinete, e con
siderados os seus membros de maior prestfgio.
Tenho para mim que é u.m erro de apreciação ligar a re
tirada de José de Alencar, do governo, ao caso da eleição
senatorial do Ceará. O próprio Alencar, em discurso profe
rid� na Câmara, declarou que não desejava confundir a sua
re.t1rada do Ministério com o .fato · de· sua não escolha para o
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Senado. São, disse ele, questões muito distintas que não de
vem ser confundidas.

O caso de sua apresentação a Senador pelo Ceará foi
apenas u.m dos motivos de divergência entre ele e os seus
colegas. Mas, neste· caso, o grande cearense procedeu com
a habitual altivez e sobranceria. Dadas as vagas na repre
sentação do Ceará no Senado, pela anulação dos diplomas
de Saldanha Marinho e Pinto de· Mendonça, Alencar comuni
cou aos seus colegas de Gabinete que ia apresentar a sua
candidatura. E se limitou a essa com
, unicação. Não ·pediu
para essa candidatura, legítima como a que mais o fosse, a
aquiescência ou o apoio de quem quer que seja, nem mesmo
do imperante. Em carta a ltaboraf, demitindo-se do Minisfê
rio, ele· disse: "Não pedi vênia a Sua Majestade o Imperador,
· xercer meu direito de ci
pois não a julgo necessária, para e
dadão." Se, diante desssa co�municação, o Imperador ou qual
quer membro proeminente do Governo fez qualquer obser
vação, esta se chocou diante de uma resolução segura. e
inabalável.
Ignoramos se tem por si a verdade o diálogo que um cro
nista político diz e·ntabolado entre Alencar e Pedro 11, tal qual
o refere Taunay em suas Reminiscências.
Não deixa, porém, de ser interessante reproduzi-lo aqui.
Comunicando Alencar ao Impe-rador a · sua .resoluçãoJ.. este
.
replicara:
"No seu caso não me apresentava agora; o senhor é
muito moço .. ." Ao que Alencar respondera:
"Por esta razão Vossa Majestade devia. ter devolvido o
ato que o declarou maior, antes da idade legal". E acrescen
tou logo depois:
"Entretanto, ninguém até hoje deu mais lustre ao Governo".
- "Bem sabe que obedeci a uma razão de Estado".
- "� ta·mbém uma razão de Estado para um poHtica não
desamparar o seu direito".
- "Faça como entender, dou uma opinião .. ."
- "Que vale uma sentença . . . "
Não parece provável que se tenha travado,. entre o Mi
nistro e o Imperador, diálogo tão vivo e tão. áspero, não por207

faltasse a Alencar o fmpeto e a altivez para as respostas
lhe· são atriburdas, mas porque após tal incidente parece
se impunha a retirada ime·diata, do Gabinete, do Ministro
as proferira, e essa retirada só se de·u algum tempo depois.
Como quer que seja, foi nessa atmosfera de divergên·
cias, inconciliáve· l co·m a cordialidade, entre os membros do
G�overno, que se realizou a eleição senatorial do Ceará, em
fins de 1869.
Para honra de minha terra, devo consignar aqui o re·sultado da eleição:

que
que
que
que

Votos
José de Al·encar ................................
Do.mingos Jaguaribe .... . ... . . . .. .. . . ... .... . . . .. .
Manuel Fernandes ................................
Domingues da Silva ..............................
Figueira de· MeI o ..... . . ... . . . .... . .... ... . .. .. ...
Araújo Lima .....................................

I

1.185
1.112
1.109
1.053
1.040
1.023

· ste resultado
Alencar aparecia como o mais votado e com e
o Ceará quis bem significar que nenhum outro, mais que o seu
grande· filho, merecia a honra de representá-lo no Senado do
lm·pério.
Logo depo·is de . realizada a eleição, Alencar se apressa
em apresentar o seu pedido irrevogável de demissão do Mi
nistéri.o, sendo · de acentuar que esse pedido reite r· ava apenas
solicitação anterior, feita �meses antes, logo que· se acentua
ram as suas divergências com outros membros do Gabinete.
Desta maneira, o ministro e candi·dato eleito demonstrava, mais
uma vez, a correção de suas atitudes, pois que sua retirada
significava deixar o Imperador inteirame·nte à vontade para
escolhê-lo ou não, na lista sextupla que devia ser apresentada
ao . Poder Moderador. A nobreza desse gesto, à altivez com
que Alencar procedeu se·mpre nesse caso de sua apresentação ao Senado, o l m
como?
· perador responde·u
Todos o sabem. De·ixando de escolher o grande cearen
se, o ·ele·ito dentre os eleitos de sua terra, e fechando-lhe as
sim as portas do Senado.
Esse ato, destiturdo, por co.mpleto, de elegância moral . . .
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O SR. A. AZEREDO
Muito bem.
O SR. TOMAS RODRIGUES
... não é de molde a enaltecer a pessoa do imperante, deixando-o, ao contrário, em
má posição perante a história.
O SR. ANTONIO MONIZ
Apoi ado.
O SR. TOMAS RODRIGUES
Vive·ndo em contato co·m
o peregrino espfrito do grande co·mpatriota, sabendo, como
não podia deixar de saber, que o ex-Ministro era o maior dos
cearense·s vivos e uma das maiores figuras de seu tempo, pela
inteligência e pelo carãter, por que não o escolheu Senador?
Razões de ordem polftica ou partidária não pode·ria haver para
tal procedimento, pois que Alencar, no Senado, só poderia
enaltecer a alta corporação e ao partido a que· vinha servindo
com impecável lealdade.
O SR. AZEREDO
Apoiado.
.
O SR. TOMAS RODRIGUES
Afastadas estas razões, a
única aceitáve·l e que se impõe desapaixonadamente é que o
Imperador, deixando de escolher Alencar, quis puni-lo pelo
seu orgulho, pela sua independência, pela sua altive·z indo
mável. O neto da heróica e varonil Bárbara de Alencar pre
cisava ser humilhado, tinha a espinha por de·mais ereta!
Deixando o Governo, Alencar voltou à Câmara de que
fazia parte e os Anais de 1870, desta Casa do Parlamento,
registram debates memoráveis em que a figura política e moral
do ex-Ministro se ilumina de novos brilhos, refletindo ao mes
mo tempo a inferioridade de seus adversários. Nas explica
ções que deu ao país de sua retirada do Governo, reiterando
aliás as que já havia produzido pela i·mprensa, o e·x-Ministro
da Justiça teve de enfrentar o seu ex-colega Barão de Cote
gipe, conhecido como orador de vastos recursos, e com
· o um
rude e temível adversário.
Justamente magoado d.iante das declarações feitas por
Cotegipe, aludindo à necessidade em que estava o seu ex-co
lega, por sua honra, de dar explicações, Ale·ncar, com rara
veemência e· causando por vezes sensação no auditório, não
se limita à defesa, toma a ofensiva e investe rudemente contra
o adversário. Sem descerrar os reposteiros, sem
· revelar os
segredos das conferências ministeriais, ele revela à Nação a
Intervenção dos ministros em pastas alheias e dar a interfe209

'

rência d a coroa em negócios
de mero expediente, estilo com
_
que, nao se pôde conformar, e ac
rescenta (textuais): "o nobre
Ministro d a Marinha (Cotegipe), fundad
o nos estilos admitidos,
m e par�ceu que procurava prevalecer
na pasta que eu dirigia
(s en sa ça o prolongada)."

Te·rmina por exigir de seu contendor
qu e torne públicas as razões das divergências que os se
pa
raram e ainda os motivos que o inibiam de fazer parte de um
Gabinete pelo fato de pertencer Alencar a ele.
Cotegipe, respondendo, começa por declarar solenemente
que, aludindo à honra do seu ex-cole·ga, não se referira à
honra particular, individual, mas à honra política, porque a
outra nunca estivera em dúvida. Nesse discurso sóbrio, re
velador de muita sagacidade e· experiência política, o grande
orador pôde apenas alegar como causa de sua incompatibili
dade co.m Alencar, em primeiro lugar, o fato de haver o seu
ex-colega apresentado sua candidatura à Senatória pelo Ceará,
se·ndo Ministro, e tendo apenas 40 anos de idade, depois de
anuladas as eleições anteriores, cuja validade ele, Cotegipe,
combatera, e, em se·gundo lugar, a circunstância de possuir
o ex-Ministro uma qualidade que, para ele, orador, era um
pequeno defeito no G�ove·rno e que é a tenacidade nas opiniões
que professa. E acrescentou: "Depois do honrado Deputado
fazer um juízo, decidindo-s·e por um lado, não cede mais. Ora,
isto é um defeito em Governo, porque tot cap}ta, tot sententiae.
Sete homens re·unidos não podem todos pensar da �mesma ma
neira, nem todos sujeitarem-se à mesma opinião. Eis de onde
nascem às veze·s as divergências."
A resposta de Alencar a esse· discurso foi absolutamente
vitoriosa. Referindo-se à tenacidade argüida por Cotegipe para
demonstrar a sua incompatiblidade com ele, proferiu estas notáveis palavras:
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pensei e ainda penso que a preponderância e a inteligência
do Governo na sociedade sabe ao justum ac tenacem propos iti
vlrum, ao homem justo e tenaz de Horácio. São as al·mas for
tes, de rija têmpera que no Governo absoluto dominam os
povos e no Gove·rno constitucional os dirigem."
Esta página de grande, elevação moral reflete um homem
e um caráter.
Quanto ao caso da Senatória pelo Ceará, Alencar, depois
de condenar o siste�ma, tão agradável a Cotegipe, de faze·r rir,
desviando as questões do terreno sério para as alusões joco
sas, pergunta: "pois, senhores, eu posso capacitar-m
· e de que
o nobre Ministro da Marinha viesse aqui lançar remoques con
tra o ilustre orador baiano, o sr. João Maurício Wanderley, o
qual, sendo Ministro da Marinha em· 1856, apresentou-se can
didato a Senador pela Bahia? E, como não tinha 40 anos,
quando se deu a vaga, esperou um ano para apresentar-se
candidato àquela vaga, e o Sr. Barão do Bom
. Retiro adiou,
como Ministro do Império, esta eleição e aprese·ntou como
razão do adiamento a epidemia do colera-morbus. Deu-se,
pois, a feliz coincidência de extingüir-se a e·pidemia justa
�mente quando o nobre Ministro da Marinha fazia 40 anos."
·Diante desta resposta fulminante·, Cotegipe recorreu à
sua arma predileta, à facecia, ao dito chistoso e alegre, di
zendo em aparte: "Veja como isto foi útil",
o que provocou
risadas, dizem os Anais.
Alencar revelou ainda que quatro Senadores do G·abinete
de 16 de Julho, todos eles se apresentaram candidatos quando
eram Ministros e três quan·do eram Ministros da Marinha. E
terminou dizendo: "Devia, pois, S. Ex. (Cotegipe), refletir mais
antes de vir a esta Casa falar e·m abarca·mentos de Senatória."
Ao que Cotegipe, em tom faceta, replicou: "Não falarei mais."
E, realmente, não mais voltou esse assunto a debate e não
· s ad
voltou porque Alencar o esgotara, confundindo os seu
versários.
Confirma-se, assim, o que dissemos acima. Só razões de
ordem pessoal, nascidas do ciúme, da inveja ou de outros
sentimentos menos nobres, ·i,mpediram· o acesso de Alencar
ao Senado. Quando as conveniências do Imperante ou do
partido no poder aconselhavam a entrada dos Ministros no
211

Senado, nada impedia a sua apresentação. Quando, porém,
eram outras as conveniências, outros os desejos, outras as
pretensões, a apresentação dos Ministros passava a ferir os
escrúpulos do Imperante e do Governo, hipocritamente zelo
sos da verdade eleitoral. Raramente a incoerência dos ho
mens polfticos, amantes das linhas sinuosas, se revelará, como
neste caso, de u·ma maneira tão evidente. E que ela se tenha
manifestado, em detrimento da figura única e incomparável·
de José de Alencar, é o que ainda hoje devemos lamentar.
Nesse mesmo discurso, Alencar definiu por último a sua
posição pe·rante o governo que abandonara e essa posição
não podia ser a de apoio a um· Gabinete do qual guardava os
mais fun·dos e justos ressentimentos. E, perorando, diz: "Es
tamos e·m um momento em que, ou o Partido Conservador hã
de dar satisfação às aspirações liberais do país ou o Partido
Conservador há de realizar plenamente o pensamento cons
titucional ou se condenará ao suicídio político, ficará aquém
da civilização brasileira, reduzi·do a simples relíquia poUtica.
Estou ·disposto a pugnar e· pugnar muito pela consagração de
quatro idéias capitais: representação das minorias, ampla des
centralização administrativa, incompatibilidade da magistratu
ra e abolição da guarda nacional, como ânus. Com estas qua
tro alavancas podere·mos destruir todos os abusos que se têm
arraigado no governo do pars."
Destas palavras se· deduz que, apesar de conservador,
Alencar defendia e pregava as i·déias liberais mais adiantadas,
só compreendendo o seu partido co.mo realizador de refor
mas, dentro do pe·nsamento constitucional, sendo certo que
para ele a constituição do Império era francamente demo
crática.
N� sessão legislativa de 1870, o Deputado cearense ocu
pou ainda por diversas ve·zes a tribuna para tratar de assun
tos vários, como o da emancipaçã o dos escravos e da reforma
judiciária, batendo-se sempre pela separação completa dos
Poderes Executivo e· Judiciário, idéia das ·mais adiantadas que
só a Constitu'ção Republicana vei o a realizar em 1891.
Ao ser organizado o Gabinete de 30 de setembro de 1870,
presidido pelo notável Pimenta Bueno, Visconde de S. Vicente,
Alencar vem à tribuna para, em ligeiro ajuste de contas com
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os seus ex-colegas, dizer que o Gabinete de 16 de julho fora
arrastado por uma força misteriosa e irresistivel, que avassala
tudo e tudo nivela, afirmando ainda que esse Gabinete vivia
apenas da confiança da Coroa, que era toda a sua força e
unicamente o mantinha no poder. Definindo a sua atitude,
declarou que faria oposição ao Gabinete S. Vicente, por conta
própria, embora em no.me das verdadeiras idéias do Partido
Conservador.
Oposicionista ao efêmero Gabinete S. Vicente, ele o foi
também ao que se organizou logo depois, em março de 1871,
presidido pelo glorioso Rio Branco, que· fez a Ubertação do
ventre da mulher escrava. Na campanha que se travou e-m
torno da célebre lei de 28 de sete·mbro de 1871, Alencar as
sumiu papel dos mais salientes, sendo um dos mais formidá
veis paladinos da oposição. Impugnando o projeto, o repre
sentante cearense entendia manter a coerência de suas opi
niões, por vezes manifestadas, pois que ele sempre pensara
· a
· , sendo,
que a escravatura havia de se extinguir por si mesm
como era, uma instituição condenada pela moral. O seu pen
samento era o da emancipação gradual e, por conseguinte,
contrário aos ·me·ios diretos, limitando-se o Estado a concorrer
por sua parte para facilitar o movimento por todos testemu
nhado e que então agitava o espírito público. Assim se ex
primira no discurso pronunciado na Câmara, ao apresentar o
seu projeto de e.mancipação, antes da organização do G·abi
nete Rio Branco. E, coerentemente, manteve ,essa opinião
perante o gove·rno que procurava apressar a extinção do ele
mento servil.
Em seu idealismo, Alencar imaginava que a emancipação
chegaria a ser feita pela Nação, levada a efe·ito por um im
pulso da socie·dade brasileira, sendo de esperar que o desen
volvimento normal da regeneração moral extinguiria a escra
vidão, inde·pendente dos esforços do governo e sem abalos
que iriam afetar a organização do trabalho e as instituições.
Pode-se dizer que, nesse passo, o grande homem foi mais
realista do que o rei. Ele· teve a antevisão de que a eman
cipação traria, como a revolução social, a queda da monar
quia. E, como era fundamentalmente monarquista, por idéias
e convicções muito arraigadas, bebidas na escola dos esta213

distas ingl·eses, ele não aceitava os meios diretas, algo vio
lentos, na solução de um problema que dizia com os interes
ses mais vitais da sociedade brasileira. t: possfvel que tenha
errado ao assumir essa atitude, ·mas quem não errou jamais,
como homem público ou particular, que lhe atire a primeira
pedra.
Tal era o vigor com que Alencar combatia o Gabinete Rio
Branco que e
· ste, para de·fender-se, sentiu necessidade de
investir contra o que se constituíra o maior de seus adver
sários. E, para tal fi.m, recorreu à pena de um mercenário
e·strangeiro. Este fato deu lugar a um incidente parlamentar,
do qual Rio Branco saiu ·malferido, pois que teve de confessar
que o governo, direta ou indiretamente, subvencionava a im
prensa, proc.edimento este que tentou justificar com os prece
dentes e a necessidade de orientar a opinião pública perturbada pela crítica dos oposicionistas.
.
Interpelando-o a respe·ito, Al·encar proferiu notável ora
ção, cujos trechos principais precisamos recordar.
Disse ele:
"Aproveitou-se o nobre Presidente do Conse·lho da minha
interpelação para pagar uma dívi.da de gratidão, a quem o
de·fendeu em uma circunstância difícil de sua vida. Acredi
tava que o nobre Presidente do Conselho tivesse com
. preen
dido que· eu não vim à tribuna ocupar-me com qualquer in
divíduo estranho a esta Casa e a este país, nem tratar de res
ponder à sua imprensa clandestina.
O que me trouxe para a tribuna foram os atas do gover
no; são estes que tenho o direito de discutir aqui; direito de
que não hei de prescindir, apesar dos ataques do Gabinete;
foi sobre eles que formulei minha interpelação.
Me·rcê de Deus não preciso da tribuna para combater os
meus adversários pessoais; nem consinto que S. Ex. procure
rebaixar-me, julgando que eu pudesse ver nos escritos a que
me referi, u·m adversário. Não, senhores, os meus adversá
rios não são de tal ordem.
O nobre Presidente do Conselho, que o tem posto a par
· hou, o no
de si, abrindo-lhe o tesouro que outrora se lhe fec
bre Presidente do Conselho é que po·derá considerá-lo algum
dia seu adve·rsário, quando ele prestar a outro, e por igual
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razão, o mes·mo serviço que lhe está agora prestando (apoia
dos).
Com aquela moderação que eu já classifiquei, protestou
S. Ex., que não imitaria os meus hábitos agressivos. Em ver
dade, senhores, eu tenho o que S. Ex. chama hábitos agres
sivos, porque é meu costume combater os meus adversários
de frente; sinto-me com coragem bastante para dizer a ver
dade em face. Nunca recorri a penas mercenárias para atirar
a meus antagonistas o estigma que não tivesse a coragem
de lhes lançar e·m rosto; nunca."
E, em outra passagem de seu discurso, acrescentou:
"Fui Ministro da Justiça, estive dezoito .meses nos Con
selhos da Coroa e
· se·m o menor resquício de ressentimentos
para com os meus adversários, recordarei à Câmara a opo
sição violenta de que fui objeto. Talvez, pelo menos nestes
· xemplo de Ministro mais agredido,
últimos te·mpos, não haja e
mais chocado em seu amor próprio, mais atacado em sua
dignidade do que fui eu. Pois be·m: eu tinha a verba secreta
à minha disposição, verba de que não di spunham os nobres
Ministro da Fazenda, nem o nobre Ministro do Império; verba
de cujo emprego não devia contas senão à minha consciên
cia e a Deus. E, contudo, jamais desviei um real desta verba
para minha de·fesa pessoal, jamais desafrontei o meu amor
próprio à custa do povo que paga os impostos.
O SR. MURTA
Isto honra muito a V. Ex. (Apoiados) .
O SR. JOS� DE ALENCAR
E, como pela continuidade do
abuso temia não ser acreditado, mandei todos os documen
tos à mesa e ali e-stãó no arquivo da Câmara. Eu os conservo
também como u.m dos atos mais honrosos da minha obscura
carreir a política.
'E um documento muito honO SR. ANDRADE FIGUEIRA
roso que há de servir de exemplo aos futuros Ministros.
Nestas palavras de singela e·loqüência encontram-se mui
tos traços do caráter e do perfil político de Alencar
o or
gulho, a consciência do valor próprio, que não descia a con
siderar adversário um indiví·duo qualquer, ·estranho ao Parla
mento e ao País, que· manejasse uma pena mercenária, a bra
vura no enfrentar o adversário, dizendo-lhe sempre a verdade
em face e, por último, a honestidade· impecável do homem
.

.
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público que, senhor da verba secreta, dela jamais utilizou um
real para a defesa pessoal contra as mais desabridas agressões.
Depois da luta contra o Gabinete Rio Branco, a carre,ira
poUtica de Alencar entrou em relativo declfnio. Eleito sem
pre Deputado pela sua provfncia natal, que j amais lhe rega
teou essa honra, ele não se afastou mais das fileiras da opo
sição. o Gabinete Caxias-Cotegipe, que sucedeu a Rio Branco,
também o teve co·mo adversário. Ele continuou firme e im
placável na pregação de suas idéias e princípios, irre�dutível
no ataque ao poder pessoal, sereno e lúcido a discutir os as
suntos de interesse geral. Teve a·inda verda·d eiros triunfos
como orador, ao discutir a reforma eleitoral, e enfrentando
adversários temíveis como Si lveira Martins e Martinho de Cam
pos. Nessa discussão, que manteve sempre em terreno ele
vado, ele revelou mais uma vez a sua incomparável erudição,
a sua fa·miliaridade com a história política dos povos cultos
e principalmente com· as tradições do parlamentarismo. Po
de-se dizer que foi o último dos grandes debates políticos em
que se· envolveu.
Como se vê, Alencar foi um político idealista e como tal
se elevou pelos seus talentos às maiores altitudes, ferido, po
rém, no mais íntimo do seu ser pelas �mais atrozes desilusões
e amarguras. Dele é possível dizer, como disse Saldanha Marinho: "Os Lamartines não foram talhados para a política-."
No entretanto, é preciso convir que, dadas as circunstâncias
do meio ambiente e do momento, um home·m do valor inte
l·ectual e da evidência de Alencar não podia dei xar de ser po
Utico. Os seus compatriotas reclamavam-no como um de seus
guias e palinuros, o seu patriotismo impunha-lhe u·ma posição
na direção da coisa pública.
E tendo de ser polftico, ele· teve de ser orador, apesar
de não haver sido aus·piciosa a sua estréia na tribuna parla
mentar. Destituído das qualidades físicas que têm notabili
zado os gigantes da eloqüência, de compleição franzina, bar
I

bado dema/s para as feições miúdas e delicadas, dispondo
de órgão pouco extenso e sujeito a velar-se de repente pela
fraqueza do laringe e debilidade dos pulmões, sem gesticula
ção larga, antes constrangida e inexpressiva,
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guiu entretanto no fim de algum tempo, a golpes de vontade
e de inteligência, ser um dos oradores ouvidos com mais res
peito e ansiedade. Por ocasião dos mais renhidos prélios par
lamentares, nas gale·rias e no recinto a multidão se premia
ansiosa para ouvir a sua palavra elegante, erudita, que tanto
sabia empregar o humour como o sarcasmo, a ironia como
a sátira mais pungente. Para ouvi-lo fazia-se silêncio geral·
e os Anais assinalam quase sem-pre
movim·ento geral de
atenção. Os apartistas, os mais consumados nesta arte, mal
ousavam interrompê-lo mesmo porque ele tinha por hábito
não responder a apartes ou só responder àqueles que mere
ciam especial cons.j.deração, pela autoridade moral de quem
os proferia.
Ninguém melhor que· Araripe Júnior fez o juízo de Alen
car como orador. São dele, do insigne crítico literário, estas
palavras:
"Jo·sé de Alencar, por um esforço sem exemplo, conse
guira romper os obstáculos que o afastavam da tribuna e· teve
no_ Parlamento dias de verdadeiras glórias oratórias. Há dis
cursos seus que revelam uma força de vonta·de admirável, é
quase incrível que· aquele homem houvesse, com· o estudo de
gabinete, chegado a adquirir qualidades que só o exercício e
a luta conce·de·m por último aos esforçados como prê.mio de
incessantes sacr.ifíc·ios. Se a eloqüência ·está no nervo da
frase e no arrastamento do espírito, ele a teve e os se·us dis
cursos foram nesse tempo talvez os mais soleneme n
· te es
cutados. O improviso com que respondeu às invectivas do
Deputado Silveira Martins, passou por um desses movimen
tos sublimes que são o privilégio das almas a quem a natu
reza concedeu a indignatio de que fala o poeta. Zacarias quis
es·magá-lo do alto de sua reputação e de seu prestfgio par
lamentar, mas teve· o desprazer de sentir que as suas armas,
por mais aceradas que fossem, encontravam uma armadura
rija, contra a qual tiveram de embotar-se. Pretendeu depois
ridicularizá-lo e de·parou a sátira pronta até o sangue e recuou
como um Júpiter de ópera cô.mica co·m o raio de folha de
Flandres amarrotado."
Tendo sido nos últimos tempos de sua vida parlamentar
quase sempre oposicionista, ele verberou em linguagem cáus21 7

tica e vibrante todos os males, defeitos e vrcios do regime,
não poupando o poder pessoal do Imperador, a sua pre·pon
derância cada vez �mais absorvente. Em certo momento che
gou a ser advertido pelo Presidente� da Assembléia por levar
à discussão a pessoa do Soberano, inviolável e sagrada. Efe,
porém, reivindicou o ·direito de crítica, com a altivez de se�m
pre, dizendo que "não há entidade pol ítica sobre a qual não
tenha o direito de emitir sua o·pinião o re·presentante da na
ção; não conheço inviolabilidade alguma mais sagrada do que
a do pensamento, cuja livre manifestação é garantida pela
Constituição do Império."
Estas palavras definem um caráter e� personalizam uma
individualidade à parte entre os políticos do seu tempo. Jaime
de Barros, e
· m recente confe·rência, proferida na Academia
Fluminense de Letras, formula conceitos dos mais justos,
quando diz:
"O gênio criador do ro·mancista que· revelara ao Brasil
sua própria al.ma, ferindo a um tempo, do Norte ao Sul, das
cidades aos sertões, das serras aos pampas, todas as cordas
adormecidas da sensibilidade nacional, não se podia enqua
drar na estufa asfixiante da política de se·u tem.po.
A força, o ímpeto, o esplendor de sua imaginação não se
d·eixavam acorrentar na ·inércia contemplativa, como t'8ntos
outros, nem· lhe permitia·m as transigências morais das cur
vaturas dos áulicos ante o trono."
Embora alistado nas file·iras do Partido Conservador do
lm
. pério, ele nunca foi, nunca pôde ser um partidário disci
plinado. Sobre todos os assuntos tinha idéias próprias, autô
nomas, inde.pendentes e as expunha com o brilho e a indô
mita bravura que é um dos traços inapagáveis de sua car
re·ira política. E o que dirigia sempre a sua palavra era o
interesse geral, o que se lhe afigurava o interesse superior
da comunhão. A esse senti·mento dedicou toda sua atividade
polftica e em sua defesa foram· os seus melhores triunfos
d·e grande orador que chegara a ser.
A um homem de tal envergadura intelectual e moral , cujo
engenho tinha o esplendor de um sol, na frase· de Machado
de Assis, não faltaram invejosos, nem demolidores, suscitados
principalmente no ·meio pot rtico. E estes surgiram tanto mais
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agressivos quanto sabiam ser agradáveis às majestades do
momento, sen·do, não raro, subvencionados por elas. Se os
desgostos e as destlusões da política l he envenenara.m as
fontes da vida, a cruzada demol}dora encetada contra o seu
nome e a sua fama por um grupo de adversários implacáveis
gerou em seu espírito uma mágoa incurável, acompanhada de

disse Araripe Júnior. Desse abati men
to moral, ressentiu-se a saúde, de nada lhe valendo as via
gens que fez à Europa e à sua poética Messejana, seu
· berço
natal, que quis rever antes de partir para o alé.m misterioso
e eterno. E, contando apenas 48 anos de idade, depois de
despedir-se do bucólico sítio dessa Ti juca tanto amada a que
chamou verdadeiro genuflexório posto entre a terra e o céu,
desapareceu dentre os vi vos o grande filho de· Iracema, que
o Ceará acalentou em seu berço para ser a figura máxi�m a
da intelec
· tualidade de seu País e de seu tempo.
Diz um dos seus críticos que Alencar, em uma de suas
crises de desalento, perguntara a um dos seus íntimos:
"Acha que passarei à posteridade·? Não nutro essa
segurança e, contudo, quanto alento ela me daria no meio
dos des·consolos que· também .me vêm do cultivo das letras !"
Em verdade pairaria em seu grande espírito essa dúvida
torturante? Não o cremos. Mas se assim foi, não de hoje
somente, mas de� há muito a interrogação formulada já foi
respondida. E agora, a 1 de .maio, acabamos de ver coMo
o Brasil inteiro celebrou o centenário de seu nascimento. Ele
passou à poste· ri·dade co� rt;l o brilho de uma estrela rutilante
que não se apagará jamais. A imortalidade há muito abriu
lhe as portas da glória de par em par. O seu nome viverá
imorredouro e eterno como o nome do Brasil.
Terminando, Sr. Presidente, requei ro a V. Ex. que queira
submeter à consideração do Senado o seguinte voto:
"O Senado da República, e.mpenhado em estimular todas
as �manifestações de� civismo, declara associar-se às home
nagens prestadas em todo o país à memória do glorioso e
imortal brasileiro José Martiniano de Alencar, por ocasião. do
centenário de seu nascimento."
um pesadum�e horrível,

t

(Muito bem, muito bem.
I

O orador é cumpr.�mentado por

todos os colegas presentes.)
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